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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors. Començarem el plenari
d'avui amb un minut de silenci per la víctima de violència de
gènere, trobada assassinada la setmana passada a Son Bauló,
Santa Margalida.

Si els sembla bé, començarem el minut de silenci.

(Aplaudiments, una vegada esgotat el minut)

Abans de començar tenc una proposta d’alteració d’ordre del
dia, que propòs, conforme amb l’establert a l’article 73.1 del
Reglament, l’alteració d’aquest en el sentit d’incloure un nou
punt, que seria el darrer, que és la compareixença del Govern
per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de
llei RGE 3233/13, relativa a serveis d’emergències per a les
Illes, escrit RGE 2236/14, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS.

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta modificació
proposada? D’acord. Idò si és així ho deixaríem aprovat.

I passarem al primer punt de l’ordre del dia, que correspon
al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2474/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a targeta verda.

Primera pregunta, RGE 2474/14, relativa a targeta verda,
que formula la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. La setmana passada els alumnes d’un
taller ocupacional de construcció varen netejar una barraca a la
finca de Son Real. És molt qüestionable que aquesta activitat,
netejar una barraca plena de targetes verdes, formi part del curs
de construcció. Però el que jo li deman, Sr. Conseller, a vostè
que gestiona Son Real, finca comprada amb els recursos
obtinguts amb l’ecotaxa, és la valoració de la targeta verda i de
la seva gestió. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, en els plecs
que vostè també utilitzaven en la identificació del certificat de
professionalitat precisament diu que els continguts dels cursos
seran condicionament de tajos, limpieza y mantenimiento de
tajos, evacuación de residuos. És a dir que vostès ja ho
empraven això, no és d’ara, eh?

Però li hauria de dir també que he hagut de demanar al meu
company de Turisme un poquet el que s’havia fet el 2003-2007,
i m’ha fet arribar un conveni que vostès firmaren en el 2009, on
diu per fer una publicitat de 106.000 euros dient que dados los
resultados satisfactorios -està en castellà- del conveni que ja
havien firmat el 2006 entre la Fundació de Desenvolupament
Sostenible de les Illes Balears i l’editora ics, “dados los
resultados satisfactorios para ambas partes de aquel convenio,
el presente documento se enmarca dentro de lo pactado en el
que se firmó en su día y supone una continuación del mismo,
cuyo objetivo es la promoción de los fines y objetivos de ambas
entidades, promocionar la tarjeta denominada Círculo 10, y
los titulares también de la denominada tarjeta verde”. Vull
suposar que si vostès varen firmar això és que també estan
d’acord que va anar bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, les imatges que hem vist
aquesta setmana sintetitzen perfectament l’acció i l’estil dels
governs del Partit Popular. El projecte estelAlar que havia de
substituir l’ecotaxa acaba al fems, tot un símbol de l’eficàcia del
govern conservador, és a dir, de la seva ineficàcia, una
caricatura de la imatge de professionalitat que pretenen vendre.

Cada setmana aquí surt l’herència. Vostè ara hi ha tornat fer
referència. Aquesta vegada, però, Sr. Conseller, li ha tocat
gestionar la seva pròpia herència, la d’un parent de molt a prop
que la hi ha deixat, la de la targeta verda. Li ha tocat gestionar
l’herència d’haver deixat aquesta comunitat sense un instrument
eficaç per generar ingressos externs en benefici del patrimoni,
del medi ambient, de l’agricultura i de la millora de la qualitat
de vida dels ciutadans d’aquestes illes. 

Però aquesta herència que li va deixar el seu anterior
president, condemnat per la justícia per abús de poder, no és la
targeta, sinó una més terrible, molt més terrible, que és la
derogació de l’ecotaxa. La derogació de l’ecotaxa significa 700
milions d’euros perduts, perduts per la seva incompetència, per
la seva ignorància del món, per interessos econòmics espuris, i
per la falta de compromís amb aquest país. No tenim els 700
milions d’euros, tenim una herència en el femer que fa pudor,
un femer ple de diners públics tudats i de factures inflades. 

La realitat del femer s’imposa, però per damunt de tot
s’imposa la derogació de l’ecotaxa, possiblement la pitjor
decisió mai presa per un govern d’aquestes illes. Davant d’això
el ridícul de la targeta no passa de ser una cruel anècdota. Podrà
enviar els alumnes a fer neta la barraca de targetes verdes, Sr.
Conseller, però no podrà mai netejar aquesta vergonya que ens
fa pensar, i la indigència pressupostària en què ens ha deixat
aquesta targeta del govern del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pot intervenir, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, una de
les darreres coses que varen fer va ser, dia 29 de març del 2011,
continuar posant doblers per promocionar la targeta verda a tots
els clients que venien als hotels. Exacte, no havien de fer res; no
haguessin continuat!, és a dir, quan un no vol continuar s’atura.
Ara resulta que vostès no podien fer res  més. Mirin que en
varen fer!, o no recorden la quota 2008?, no la recorden? En
tenien per fer, de coses! Per tant, tal.

Miri, perquè ho sàpiga, a aquell femer l’any 2009 -vostè el
deu conèixer perquè estava governant- l’any 2009 hi varen dur
tots aquells papers, en aquell femer, d’acord? Però curiosament
les cabres, que no n’hi ha, de cabres a Son Real, tret que n’hi
hagin duit qualcuna darrerament, o mascles de cabres, però no
n’hi ha...

(Remor de veus)

Hi ha ovelles, hi ha altres animals, però curiosament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

...aquells animals, durant el seu període estaven tranquils, no
escampaven papers. A mi, que venc d’aquest món de la pagesia,
em fa fer gràcia també veure com escampaven papers i com els
treien, i com també aquestes mateixes cabres, supòs, que no n’hi
ha, com dic, aquestes mateixes cabres i ases se’n varen anar a
cercar un periodista per tirar una foto a quatre papers escampats.

És curiós que els mateixos..., les mateixes cabres -que no
n’hi ha-, ovelles i ases que vostès devien tenir ara es dediquin
a escampar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies.

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

...es dediquin a escampar papers i papers i papers.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 2463/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades sobre endeutament de les Illes Balears.

Segona pregunta, RGE 2463/14, relativa a dades sobre
l’endeutament de les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Hablando de herencia, es
de sobra conocida la negligente gestión pública que hizo que de
2007 a 2011 la deuda pública en nuestra comunidad autónoma
aumentase el triple, señorías, que en los treinta años anteriores
a la democracia. 

Señorías, no es lo mismo que se adeuden 1.500 millones de
euros a empresas y familias que el que los proveedores cobren
sus facturas, no es lo mismo gastar cada año 1.000 millones de
euros más de los que se ingresan que el no hacerlo, todo
sosteniendo y garantizando todos los servicios públicos. No es
lo mismo gastar sin mesura que ahorrar 600 millones de euros
al bolsillo de los ciudadanos. ¿Y saben ustedes por qué,
señorías?, porque siempre el déficit de hoy...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

...son los impuestos de mañana.

Señores diputados, no es lo mismo reducir de 181 a 87 las
empresas públicas que no hacerlo. No es lo mismo detraer de las
cuentas públicas las deudas reales de la administración que
utilizar un sistema realista y transparente.

Así las cosas, Sr. Conseller, ¿cómo valora el Govern de les
Illes Balears las cifras de endeudamiento de nuestra comunidad
autónoma que ha publicado recientemente el Banco de España?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre la
pregunta.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fidalgo, los datos de deuda
pública hechos públicos el pasado día 14 por el Banco de
España en lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma
señalan que la comunidad autónoma cerró el ejercicio 2013 con
una deuda financiera en términos SEC, Sistema Europeo de
Cuentas, de 6.586 millones de euros. Si añadimos a éstos la
deuda viva de las empresas públicas que no computan en
términos de Sistema Europeo de Cuentas, el cierre de 2013 se
hizo en 7.068 millones de euros, y cumpliendo el objetivo de
deuda autorizado por el Consejo de Ministros con los
requerimientos que se establecían en el acuerdo del Consejo de
Ministros de agosto de 2013. 

En este sentido, a los efectos del cómputo de endeudamiento
en términos de Sistema Europeo de Cuentas, el cierre de 2013
fue de 6.050 millones, por debajo de los 6.185 que deberían
haber sido de sumar a los 5.776 millones de deuda viva de 2012
los 378 de déficit y los 31 millones de liquidaciones negativas
de los ejercicios 2008 y 2009 del sistema de financiación que se
permite financiar.

Déjeme decirle, por otro lado, que mientras en el período
2007-2011 las empresas que no computan en términos de
sistema europeo de cuentas incrementaron su endeudamiento en
142 millones, en este período venido desde junio de 2011 a
diciembre de 2013 esas empresas redujeron su endeudamiento
en 158 millones de euros, fruto de una medida que adoptó este
gobierno, y es no permitir que las empresas públicas se
endeuden.

La consecuencia, pues, de reducir el déficit y controlar el
déficit público es menos endeudamiento para la comunidad
autónoma. La consecuencia es que en 2012 nos endeudamos en
640 millones de euros menos de los que deberíamos habernos
endeudado si el déficit hubiera seguido estando en el 4,2; y en
2013 nos hemos endeudado 225 millones de euros menos de lo
que tocaría. 

Y déjeme decirle también que en el período 2007-2011,
tanto endeudamiento SEC como no SEC, se incrementó en
endeudamiento en un 123%, y desde junio de 2011 a diciembre
de 2013 sólo hemos incrementado en endeudamiento en un
34%.

Muchas gracias.

I.3) Pregunta RGE núm. 2471/14, de l'Hble. Sr.
Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a legislatura perduda en
relació amb el sistema educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE 2471/14, relativa a legislatura
perduda en relació amb el sistema educatiu, que formula la
diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El mes de juny de 2013 la Plataforma per l’educació
del Cercle d’Economia va fer públic que rompia amb el Govern
perquè cap de les mesures acordades contra el fracàs escolar i
l’abandonament prematur, que continua, al document signat
amb ells abans de les eleccions no s’havia aplicat.

Ara els mateixos membres de la plataforma, que integra
trenta entitats d’ideologies diverses, diuen que les esperances
per salvar la legislatura es donen per perdudes. Aquestes
paraules són extremadament dures. Per què pensa la consellera
que hem arribat a aquesta conclusió?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Doncs jo
pens que és perquè s’equivoquen en el diagnòstic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sra. Consellera, hi ha molta gent, per tant, que s’equivoca.
Tot el sector educatiu, totes les persones i entitats involucrades
han lluitat durant tres anys per posar seny en la seva manera de
gestionar la conselleria. Ara aquestes entitats confessen que ja
no tenen cap tipus de relació ni amb el president Bauzá ni amb
vostè, i han decidit no perdre més temps intentant un diàleg que
s’ha fet inútil, i volen continuar pel seu compte esperant temps
millors.

Es diria que s’està formant un sistema paralAlel. La
comunitat educativa s’ha cansat d’esperar seny, i ara només vol
mirar endavant i treballar en un projecte que retorni la ilAlusió i
també l’esperança en un futur millor per a l’educació de les
nostres illes que aquell que s’entreveu amb el TIL i amb la
LOMCE, i cerquen altres aliats. Vostès ja no són companys de
viatge. Després de tres anys ja ningú no se’n fia, ni de vostès, ni
del que diuen, ni de les dades que aporten, ni tampoc de les
dades que amaguen, com les de l’avaluació lingüística del
primer trimestre, o la de l’absentisme escolar. Digui, Sra.
Consellera: tenim una absentisme del 2,3, d’un 3,4 o d’un 24,9
segons quin document mires. Així, Sra. Consellera, fa mal fer
feina, fa mal fer diagnòstics.

Hi ha plataformes a Menorca i també a Mallorca que ja
treballen en diferents propostes. A Eivissa també hi ha la FAPA
fent feina. Per a la comunitat educativa vostès ja no són cap
futur, són un passat a oblidar. Vostè diu que no sent propostes,
però la realitat és que no les vol escoltar. I el més greu de tot és
que ens temem que aquesta serà una legislatura perduda per al
pacte educatiu, efectivament, però també per a l’alumnat.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, pot respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, vostè
sempre magnifica les coses. El fet que la plataforma faci una
manifestació açò ja és tot el sector educatiu. Li record que el
sector educatiu està format per moltes persones.

Jo li he de dir que com vostè mateixa ara ha relatat, que
rompessin el mes de juny, d’acord, aquesta consellera feia un
mes que hi era. Açò diu molt del que romp, quan ni tan sols no
han tingut el gust de conèixer-se. 

Però li diré una altra cosa. El trilingüisme s’aplica a totes les
Balears, i estam animats, i li diré per què: perquè de les reunions
constant que mantenim amb els docents, que aquesta conselleria
està mantenint reunions amb directors i amb docents, encara que
vostès no se n’assabenti, ens anima, perquè veim que pertot
s’aplica, veim que el tema està canviant, i a més li volem dir una
cosa, no és un passat, ens queda un any, i el trilingüisme serà
irrenunciable en aquestes illes quan venguin les pròximes
eleccions, i, si no, ho veurem. Que vostès vulguin que siguem
un passat ho entenc perfectament. És que vostès ja voldrien que
no hi fóssim, però l’electorat d’aquestes illes democràticament
ha elegit que aquest govern i aquest partit governi fins a l’any
que ve. 

En conseqüència, senyors i senyores, hauran d’aguantar
aquest govern, i tenim esperança perquè ens queda més d’un
any i el trilingüisme s’aplicarà i es farà un canvi en el sistema
educatiu d’aquestes illes, i açò és el que ens trobarem en el futur
i açò és el que el dia de demà podrem valorar, no ara, però el dia
de demà sí.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 2476/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a efectes negatius per l'aplicació del TIL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE 2476/14, relativa a efectes negatius
per l’aplicació del TIL, que formula el diputat Sr. Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, estam a punt
de començar la tercera avaluació del curs 2013-2014. Reiterades
vegades ens ha dit vostè que tres, quatre, cinc mesos eren massa
pocs per valorar la implementació del decret TIL, però la
realitat és que l’evolució i l’aprenentatge dels nostres alumnes
es fa de forma contínua i de forma quantificada cada tres mesos.

Des de diferents estudis i valoracions, i també els resultats
dels alumnes, ens posen en evidència que amb el decret TIL els
alumnes aprenen menys i pitjor. Si és així, Sra. Camps, si fos
així, per molt que li costi d’assumir, quina és, quina serà
l’actuació de la conselleria?, quin és el pla B de la conselleria?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, Sr.
Martí, si la premissa és falsa les conclusions també ho són. Si
erram en les premisses erram en les conclusions. No hi ha cap
estudi científic ni estadístic que digui el que vostè ens està dient.
No podem fer valoracions futuristes d’una cosa que no ha
passat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

O sigui que no té cap pla de futur. 

Amb el decret TIL no només no es millora l’aprenentatge de
l’anglès, sinó que els resultats acadèmics baixen, hi ha més
suspesos i s’assoleixen menys competències en la matèria, i açò
ara ho veurem d’una manera molt més clara amb els resultats de
la segona avaluació i, en definitiva, per tant, es genera més
fracàs escolar. 

Com molt bé ha assenyalat l’Associació de docents el decret
TIL és la crònica d’un naufragi anunciat. Vostè, Sra. Camps, és
la capitana d’aquest nou vaixell transeducatiu que afecta tot el
sistema educatiu de les Illes Balears que es diu “Tiltànic” i que
navega sense nord menyspreant els propis icebergs: la
incapacitat de diàleg, la manca de rigor científic. La capitana,
Sra. Camps, és vostè, però els nàufrags seran els milers i milers
d’alumnes que veuen com avança el curs i res no canvia. Els
nostres alumnes no poden ser conillets d’índies, no poden ser
nàufrags, i la seva actuació és una actuació que ha perdut el
nord i que descuida i desenfoca quins són els reptes del nostre
sistema educatiu. 

Tenim molts indicadors, n’hi diré dos: la relació
d’absentisme comparant el 2011-2012 amb el curs 2012-2013,
l’absentisme esporàdic ha passat de 1.025 casos a 3.413. Si
eliminam aquest, l’altre absentisme, el crònic, l’intermitent,
aquell que té a veure amb els risc social passa de 1.243 casos a
1.988, incrementa en 745 casos, s’incrementa el 60% de
l’absentisme.
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Conflictivitat, passam de 6.473 casos de conductes
contràries o greument perjudicials a 20.000, 20.568...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat, gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...si açò no és un...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, plans de
futur en tenim moltíssims, moltíssims, el trilingüisme és un, les
avaluacions externes per mirar les competències és un altre, la
integració de la formació professional és un altre, en tenim
moltíssims, que a vostè no li agradin ho entenc, però no ens
digui que no tenim plans perquè li diré més, quan tenguem
avaluacions científiques i estadístiques, no simplement de rallar
i de paraula, després podem fer les anàlisis pertinents. Ara, les
anàlisis que fan vostès, sense cap tipus de metodologia i
d’esperit científic no es poden tenir en compte. 

Sí, senyor, aquesta conselleria i aquest govern capitanegen
un canvi del sistema educatiu de Balears, i estic orgullosa d’açò
i n'estic convençuda totalment. Ja li vaig dir un dia, la història
ens jutjarà, sí, senyor, i no em doni xifres d’abandono ni de
fracàs que no estiguin comprovades. Em dóna vostè unes xifres
i no em diu les fonts científiques ni em dóna cap tipus
d’indicador. Ralli’m de fonts científiques que jo pugui
contrastar, jo les dic...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. 

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

... les meves fonts, siguin metòdics i científics. El que demana
vostè a aquest govern apliqui-ho vostè en les seves
intervencions. Ja li dic, sí, senyor, i no del naufragi, aquest
govern canviarà el sistema educatiu d’aquestes illes per a bé, per
als nostres infants, que vostè no està d’acord?, jo li ho respect,
però no coincidesc amb les seves apreciacions i el temps ens
donarà o ens llevarà la raó.

Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2460/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a activitat assistencial als hospitals
d'aguts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 2460/14, relativa a activitat
assistencial dels hospitals d’aguts, que formula la diputada Sra.
Margalida Serra i Cabanellas del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

Sí?

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

Sí, Sra. Presidenta, le solicitaría que quedasen aplazadas las
preguntas dirigidas al Sr. Sansaloni, porque no ha podido asistir
a esta sesión.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2462/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a esdeveniments culturals a Berlín.

Sisena pregunta, RGE núm. 2462/14, relativa a
esdeveniments culturals a Berlín, que formula la diputada Sra.
Carolina Torres i Cabañero del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputades. Sra. Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, la
setmana passada vàrem poder escoltar dins aquest plenari les
valoracions molt positives del conseller de Turisme sobre la
ITB de Berlín i les previsions per a aquesta temporada. I avui,
Sra. Camps, des del Grup Parlamentari Popular també voldríem
que fes una valoració de la presentació de diferents
esdeveniments culturals a Berlín, pensam que és un valor afegit
lligar la imatge de Balears al món de la cultura i dels creadors
de les Illes, i el context d’una fira turística, com la ITB de
Berlín, ens pareix molt encertada perquè a més d’optimitzar els
recursos i les sinèrgies per a la projecció exterior de la cultura
de Balears també es promociona l’art com un motiu més per
visitar les nostres illes. 
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Però sobretot, Sra. Consellera, és fonamental donar suport
als nostres creadors, com també és important donar a conèixer
els diferents espais culturals que tenim a les nostres illes i que
no tenen res a envejar a altres espais culturals d’altres indrets,
sinó més bé tot el contrari. Fer aquest tipus d’intercanvi cultural
contribueix al desenvolupament cultural i artístic de Balears i a
la promoció i difusió de les diverses manifestacions. Pensam
que l’Institut d’Estudis Baleàrics fa una feina impecable en
aquest sentit i aplaudim l’aposta del Govern per
internacionalitzar la projecció de la nostra cultura i dels nostres
creadors.

Per tot això, Sra. Camps, li feim la següent pregunta, quina
valoració fa de la presentació de diferents esdeveniments
culturals a Berlín?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri,
aquest govern fa una valoració molt positiva. De fet, es va
presentar a la ITB de Berlín, com vostès saben, l’exposició de
Joan Miró “La llum de la nit”, com ja havia explicat en anteriors
ocasions serà una exposició amb obres inèdites de la familia que
serà molt interessant perquè serà rotatòria a les tres illes i també
ens enriqueix el turisme cultural que puguin tenir aquestes illes.

Per altra banda, a Alemanya es va presentar l’exposició
“Límits” d’Amparo Sard, amb un èxit a la inauguració d’una
visita el dia o el vespre que es va inaugurar de més de mil
persones. Es va fer a la Fundació Starke i va ser valorada molt
positivament. 

S’ha de dir que també va aprofitar aquesta consellera la
visita a Alemanya per establir un contacte amb la comissària
d’Educació de l’Ambaixada Espanyola a Berlín on se’ns va
manifestar, i vàrem planificar una futura reunió, que l’Estat
alemany estaria molt interessat en intercanvis amb Balears
precisament amb professors i alumnes d’alemany amb
professors i alumnes espanyols. Hem establert una futura reunió
que es pactarà més endavant per poder dur endavant aquest nou
intercanvi que pot ser molt profitós per a l’educació dins les
nostres illes i per a l’aprenentatge d’altres idiomes.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2470/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova modificació del contracte del nou hospital de
Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

La setena pregunta, RGE núm. 2470/14, entenc que quedaria
ajornada per a la propera sessió plenària atès que no hi ha el
conseller de Salut avui.

I.8) Pregunta RGE núm. 2459/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dimensió insular a
l'informe sobre estratègia de cohesió a la Mediterrània.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 2459/14, relativa
a dimensió insular o a informe sobre l’estratègia de cohesió de
la mediterrània, que formula la diputada Sra. Maria Asunción
Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
El Govern del Partit Popular ha impulsat durant tota aquesta
legislatura una activa reclamació per millorar el tractament que
reben avui les Balears com a regió insular en el conjunt de la
Unió Europea i les institucions comunitàries, una reivindicació
que també ha estès a altres organismes com l’Assemblea
Regional i Local Euromediterrània que acaba d’aprovar una
estratègia de cohesió en el marc de la Conferència de Regions
Perifèriques i Marítimes. 

L’aportació del Govern ha consistit en la necessitat que la
política de cohesió de la Unió Europea tengui en compte tots
aquells aspectes que dificulten la competitivitat de les nostres
illes, com són els desavantatges en transports i energia. Som
conscients que no tenim la condició de regió ultraperifèrica,
però amb perseverança continuam reivindicant nous instruments
per compensar els nostres sobrecostos d’insularitat que hem de
reduir al màxim, en aquest cas, a través de l’estratègia
macroregional Mediterrània. 

Tot i que alguns diputats de l’oposició critiquen aquesta
feina i qüestionen els resultats obtinguts, el Grup Popular
considera que constitueix una gestió de Govern responsable. És
una qüestió d’estat a la qual hem de donar suport tots els grups
parlamentaris i les forces polítiques d’aquestes illes, fins i tot,
fins i tot aquells que no es presenten a les eleccions europees,
perquè Balears no pot deixar passar cap oportunitat ni cap
fòrum on reclamar amb insistència nous models i fórmules de
compensació i obtenir més fons europeus com els que ja s’han
aconseguit del Pla Feder. 

Per tant, Sr. Vicepresident del Govern, què suposa haver
introduït la dimensió insular a l’estratègia de cohesió de la
Mediterrània aprovada a Tànger?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. El Gobierno de las Islas Baleares, en el marco de su
claro objetivo de defensa de la insularidad como hecho
diferencial en el ámbito europeo, ha conseguido introducir una
enmienda en el informe dedicado a la estrategia macroregional
mediterránea, aprobado el pasado 24 de febrero por la Asamblea
Regional y Local Euromediterránea. 

Esta asamblea, como todos ustedes saben, es un organismo
compuesto por miembros del Comité de las Regiones y por
representantes de las asociaciones europeas e internacionales
que trabajan en el ámbito de la cooperación euromediterránea.

El Gobierno de las Islas Baleares ha conseguido introducir
una enmienda al informe mencionado gracias al trabajo que
venimos desarrollando en el seno de la comisión
intermediterránea de la Conferencia de Regiones Periféricas y
Marítimas de Europa, la CRPM. Nuestro objetivo es claro,
introducir el enfoque insular en la futura estrategia para el
Mediterráneo que, cuando se apruebe, establecerá gran parte de
los mecanismos de cooperación reforzada en esta área y
permitirá abordar los retos de la cohesión económica, social y
territorial en el Mediterráneo. 

Sin duda, las estrategias macro regionales son un elemento
innovador y de gran potencial en la implantación de política de
cohesión europea ya que establecen un marco integrado de
acción conjunta y por ello las instituciones y los organismos
europeos están impulsando este instrumento. Es por ello que
este gobierno está defendiendo, a través de todas las vías
disponibles, que las desventajas que padecen las Islas en
innumerables sectores sean mantenidas, tenidas en cuenta y
plasmadas en la estrategia macro regional mediterránea.

Muchísimas gracias.

I.9) Pregunta RGE núm. 2465/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria d'habitatge a l'illa de
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 2465/14, relativa a actuacions
en matèria d’habitatge a l’illa de Formentera, que formula el
diputat Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyores
diputats. Sr. Conseller, un dels eixos fonamentals de l’activitat
administrativa on governa el Partit Popular és que les famílies
que viuen en la nostra comunitat en situacions econòmicament
complexes puguin optar a un habitatge òptim, a un habitatge
digne, de qualitat i a preus assumibles. 

Els habitatges de protecció oficial es construeixen amb
aquesta precisa vocació, la de satisfer la necessitat bàsica
d’habitatge d’aquells colAlectius amb més dificultats. Es tracta

de projectes que han de seguir, sense cap tipus de dubtes,
impulsant comptant amb la iniciativa privada, oferint
possibilitats de sòl de què disposen les distintes administracions
per a l’execució d’habitatges de protecció per incorporar-los
després al mercat amb preus a l’abast d’aquells que més ho
necessiten, projectes amb els quals cap sector no ha de ser
oblidat a fi de consolidar la recuperació econòmica.

Per aquest motiu, avui en dia, l’impuls a la creació
d’habitatge de protecció pública, de protecció oficial per part de
les nostres administracions, i en aquest cas per part del Govern
de les Illes Balears, ha de ser un impuls decidit, com decidida és
la política que porta endavant la seva conselleria, que
desenvolupa la seva conselleria, que desenvolupa aquest govern
en matèria d’habitatge públic mitjançant l’Institut Balear de
l’Habitatge. Exemples no ens en falten, Ciutadella a Menorca;
Sa Pobla, Capdepera, Andratx a l’illa de Mallorca; Sant Antoni
de Portmany i Vila a l’illa d’Eivissa. 

I per saber amb quina mesura també s’estén i s’escampa
aquesta política d’habitatge a l’illa menor de totes, a l’illa de
Formentera, el Grup Parlamentari Popular li formula avui
aquesta pregunta: quines actuacions té previst desenvolupar el
Govern de les Illes Balears en matèria d’habitatge a l’illa de
Formentera?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé, les
actuacions previstes per part del Govern de les Illes Balears
consisteixen en la construcció de catorze habitatges de protecció
pública en règim de lloguer ubicats en el carrer de Sant Jaume,
número 14, de Sant Ferran. I això ho feim per mirar de suplir,
en part, la demanda existent a l’illa d’aquell tipus d’habitatges
i de lloguers.

En data dia 6 de juliol de 2010 es va signar a Formentera un
conveni entre l’IBAVI i el Consell Insular de Formentera on
una de les finques que ens cediren, bé, una ens la varen vendre
i l’altra ens la cediren, la que ens varen vendre era d’un
propietari privat i en vàrem pagar 550.000 euros i l’altra del
Consell Insular de Formentera que la va cedir gratuïtament. 

Estàvem també tramitant en aquests moments una revisió de
les normes subsidiàries de Formentera que varen ser aprovades
de manera definitiva dia 30 de setembre de 2010. Vàrem obtenir
llicència municipal d’obra dia 7d’abril de 2011 i la construcció
d’aquests habitatges socials estaven pendents des de l’any 2011
per manca de disponibilitat pressupostària i això s’ha pogut
posar en marxa gràcies, també, a la gestió que s’ha fet des de
l’IBAVI per cercar vies alternatives de finançament. 
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Fruit d’aquesta gestió, i també de la colAlaboració de la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic, s’ha aconseguit obtenir finançament europeu per mitjà
del Programa Life Plus 2012 que ha concedit una ajuda de
754.012 euros que permet cobrir el 48% del pressupost del
projecte. Aquesta ajuda es va adjudicar el novembre de 2013 i
nosaltres automàticament ens posarem a fer feina perquè es
redactàs el projecte executiu, que va entrar a l’Ajuntament de
Formentera el febrer de 2014.

El projecte inclou mesures mediambientals pioneres a les
Illes Balears que han estat clau per aconseguir l’ajuda europea
i que permetran reduir fins a un 75% el consum d’energia
consumida pels usuaris, fins a un 50% les emissions de C02
durant el procés de construcció, una reducció d’un 60% en el
consum d’aigua, i fins a un 50% en els residus d’obres. Aquest
projecte, a més, ha resultat finalista en els premis Endesa 2012
a la promoció immobiliària més sostenible i en el concurs
internacional d’arquitectura i bioclimàtica Bioarquitectura
Mediterrània, que va ser finalista en la categoria de legislació i
certificació. 

En definitiva, estam ja en la licitació de les obres amb un
pressupost d’1.401.691 euros, la licitació acaba dia 31 de març
d’enguany i tendrà una durada, l’obra, de dos anys, si no hi ha
res de nou.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2733/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte de llei de finançament de consells
insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 2733/14, presentada en
substitució de la RGE núm. 2472/14, relativa a projecte de llei
de finançament de consells insulars, que formula el diputat Sr.
Marc Pons i Pons del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’aprovació del projecte de
llei de finançament dels consells insulars, aprovat divendres
passat, permetrà consolidar les retallades que el Govern els ha
fet aquesta legislatura. Tres anys suprimint o reduint convenis,
retallant bestretes i congelant aportacions als consells insulars.
Aquest ha estat el camí emprés pel Govern Bauzá, el qual
culminarà amb una nova llei de finançament que acabarà per
consolidar totes aquestes retallades. 

Fixin-s’hi bé, 36 milions d’euros anuals menys per als
consells insulars respecte de l’inici d’aquesta legislatura, cap
obligació de reconeixement del pagament de les bestretes
aprovades, cap incorporació de les millores de finançament de
la comunitat aconseguides des de 2002, uns criteris de
repartiment foscos, poc transparents i massa arbitraris, i cap
voluntat real d’acord amb la resta de forces polítiques. Són el
resultat d’un objectiu cercat. Ja ho deia de fet la setmana
passada el president Bauzá quan se li demanava pels consells

insulars en aquesta mateixa cambra, deia ell, el nostre objectiu
és reduir al màxim l’administració.

I per açò jo li he de demanar, Sr. Conseller d’Hisenda, si
creu que la nova llei de finançament aconsegueix l’objectiu del
president Bauzá de reduir al màxim l’administració. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, l’objectiu de reduir, de
mirar de controlar el creixement de l’administració pública jo
crec que és un objectiu de bon govern. I l’objectiu de la Llei de
finançament de consells no és ni incrementar l’administració ni
reduir-la és finançar correctament, estructuralment les
competències que exerceixen en cada moment els consells
insulars conforme amb uns criteris objectius i en igualtat de
condicions.

EL SR. PONS I PONS:

No és açò el que aconseguiran, Sr. Conseller. Miri, quan
vostès varen arribar varen suprimir els convenis de promoció
turística amb els diferents consells insulars, limitant així les
seves competències. Quan vostès varen arribar varen retallar
àmpliament els convenis de carreteres amb tots els consells
insulars, condicionant així les seves polítiques. Quan vostès
varen arribar varen incomplir la Llei de finançament actual i
varen congelar les aportacions als consells insulars. Vostès, des
que varen arribar, han mantingut sempre les bestretes, però han
reduïdes a la meitat les seves aportacions als consells insulars,
capolant així les polítiques de Transport Públic dels consells de
Menorca i d’Eivissa i les de Benestar Social de tots els consells
insulars. I ara, amb la nova llei de finançament que pretenen
aprovar, consolidaran totes aquestes retallades i aconseguiran
així l’objectiu de reduir al màxim l’administració mentre la
debiliten, la recentralitzen i l’allunyen cada vegada més dels
ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, pot mantenir-se
seriosament que aquesta llei consolida les retallades i la
recentralització quan aquesta llei inclou les dues competències
més importants dels consells insulars, carreteres i serveis
socials, enfront del que passava abans eliminant els convenis de
justificació, que vostès els feien justificar l’exercici de les seves
pròpies competències? Pot mantenir-se seriosament que aquesta
llei consolida les retallades i la recentralització quan per primera
vegada a la nostra comunitat els consells insulars participaran
en els increments d’ingressos de la comunitat autònoma
automàticament sense concessió graciosa del Govern?

Pot mantenir-se seriosament que aquesta llei consolida les
retallades i la recentralització quan eliminam l’obligació que
destinin a inversió un determinat percentatge de les
transferències que es feien a l’anterior llei? Pot mantenir-se
seriosament que aquesta llei consolida les retallades i la
recentralització quan aquesta llei elimina el sistema de bestretes
pressupostàries que vostès ni tan sols varen poder fer a l’any
2011 perquè no varen aprovar llei de pressuposts? Sr. Pons,
unos crían la fama y otros cardan la lana,  i al final es pot ser
molt federal en el títol i molt jacobí en la pràctica. Aquesta llei
ve a consolidar i ve a incrementar l’autonomia dels consells
insulars i s’inscriu en la tradició més moderna de la teoria del
federalisme fiscal.

I quan es parla de diàleg i es parla de consens en fan falta
dos i deixi’m explicar-li una cosa, a l’anterior legislatura vostès
governaven i també governaven els quatre consells insulars i el
Govern tenia l’obligació de dialogar i consensuar amb els quatre
consells i amb el grup parlamentari de l’oposició, el resultat el
sabem, i en aquesta legislatura el Govern també tenia
l’obligació de dialogar i consensuar amb els quatre consells, que
no són del mateix color polític que el Govern i ho hem fet i amb
el grup de l’oposició. El denominador comú, Sr. Pons, vostès.

I.11) Pregunta RGE núm. 2466/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a jornades sobre violència filioparental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 2466/14, relativa a jornades
sobre violència filioparental, que formula la Sra. María José
Bauzá i Alonso del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Es indudable que la familia
juega un papel central en la educación de los niños, es la
estructura social más adecuada para enseñar y fomentar
comportamientos preventivos ante las situaciones de riesgo que
se sufren hoy en día y para promover la adquisición de hábitos
saludables.

Viendo los cambios sociales a los que ha sido sometida la
familia históricamente y que está constantemente en proceso de
adaptación se hace necesario establecer actuaciones en el
ámbito de la parentalidad dirigidas a padres y madres para
favorecer el desarrollo y crecimiento de sus hijos e hijas.

Por eso es importante trabajar en las relaciones
disfuncionales en el ámbito familiar y evitar la aparición de
conductas violentas de padres a hijos o de hijos a padres, sin
olvidar por otra parte otras violencias como las de género. El
objetivo no es otro que evitar que estos menores y jóvenes
puedan acabar realizando comportamientos de alto riesgo para
su salud o acabar delinquiendo. Es necesario de una vez por
todas hacer un esfuerzo para implementar medidas comunitarias
de prevención de los conflictos familiares y de fomento de la
parentalidad positiva con acciones especiales en el caso
especialmente de familias con grave riesgo de violencia.

Todo ello supone la implicación de todas las
administraciones, por un lado las locales que por su situación
son las más cercanas y las más adecuadas para detectar las
primeras manifestaciones de comportamientos problemáticos y
para actuar preventivamente, y de otro, las autonómicas
ofreciendo servicios especializados para los casos más graves.

En esta línea de trabajo se enmarcan precisamente las
jornadas de formación sobre parentalidad positiva y relaciones
filioparentales organizadas recientemente por la Dirección
General de Familia y Menores del Govern.

Por todo ello, Sra. Consellera, ¿con qué objetivo la
Conselleria de Familia y Servicios Sociales ha organizado las
jornadas sobre violencia filioparental?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada.
Desde esta conselleria tenemos muy claro que debemos trabajar
en la prevención en el ámbito de menores y en este caso
concreto en relación a su pregunta debemos trabajar en la
prevención de conflictos y de conductas de riesgo de menores
dentro del entorno familiar, pero también somos muy
conscientes que quienes mejor pueden hacerlo son los
profesionales que trabajan en Atención Primaria de cada uno de
los municipios porque son los que están más cerca de las
familias y, por eso, desde la Dirección General de Familia y
Menores se ha querido poner a disposición de estos
profesionales herramientas para que ellos puedan trabajar con
las familias con garantías de éxito.

Esto pasa por implantar modelos de trabajo que sean
eficaces, eficientes y contrastados y este objetivo ha sido por el
cual se han llevado a cabo las jornadas sobre parentalidad
positiva y prevención de la violencia filioparental en cada una
de las islas de nuestra comunidad autónoma.
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La intención es aplicar un modelo de trabajo que esté
contrastado y evaluado científicamente y éste lo ha sido tanto
por la Universidad de Oviedo como por el Ministerio de
Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad y además, poderlo a
disposición de todos los municipios de las Islas Baleares y, en
función de la demanda, también de otros agentes sociales como
pueden ser los de salud, educación, las APIMA y otras
asociaciones relacionadas y que trabajen en el ámbito de
familia.

Este programa guía concretamente para el desarrollo de
competencias emocionales, educativas y parentales es un
programa muy flexible que permite adaptarse a cada uno de los
contextos con lo cual nos garantizará un mayor éxito, pero
también nos garantiza que lo puedan implementar cada uno de
los profesionales y adecuarlos también a cada uno de sus
entornos y a cada una de las familias con las que puedan
trabajar.

Las fases de este programa guía son: fase de información y
sensibilización, fase de discusión grupal, fase de formación de
formadores, fase de implementación y por último una fase de
evaluación y elaboración de informe final.

Estas jornadas iban dirigidas en un primer momento a
políticos y directivos de las diferentes administraciones para
poder darles a conocer este proyecto y obtener su apoyo a partir
del conocimiento directo de cómo funcionaba.

Los encuentros, como ya he dicho, han tenido lugar en
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera con nuestra intención,
como siempre, de acercar cada uno de los servicios de esta
conselleria a las islas y además nos han permitido valorar y
adecuar el proyecto a las características también de cada isla y
de cada municipio.

Queríamos empezar por aquí, porque creemos que la mejor
manera de obtener un consenso completo de todos los agentes
implicados es precisamente que estos participen en él.

Muchas gracias.

I.12) Pregunta RGE núm. 2469/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llei d'interrupció de l'embaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta RGE núm. 2469/14, relativa a Llei
d’interrupció de l’embaràs que formula la Sra. Conxa Obrador
i Guzman del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera de Família
i Serveis Socials, està d’acord amb una llei d’interrupció de
l’embaràs que respecti el dret a les dones a decidir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, Sra. Consellera.

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

Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, estoy de acuerdo
con una ley de protección de la vida del concebido y de los
derechos de la mujer embarazada que conjugue el derecho de la
mujer y el derecho del no nacido.

Muchas gracias.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No ha contestat la meva pregunta perquè en definitiva vostès
el que volen és fer arribar a aquesta societat que estan disposats
a pensar i a repensar el projecte de llei, però miri, nosaltres -ja
li ho dic- no negociarem cap retrocés en drets sexuals i
reproductius de les dones. No entrarem a discutir ni detalls ni
matisos que és el que vostès volen. No acceptarem cap rebaixa
de la llei en vigor perquè no volem que es toqui, senzillament no
volem que es toqui.

La llibertat de les dones no és negociable, Sra. Consellera.
El nostre marc és la llei vigent per deu motius: perquè funciona;
perquè respecta el dret de les dones a decidir lliurement sobre
la seva maternitat tant si volen ser mares com si ho volen ser;
perquè és conforme a la Constitució, que defineix el no nascut
com a un bé jurídic protegit i a la dona com a la titular de drets
fonamentals; perquè respecta millor la vida en formació; perquè
la legislació de terminis és la majoritària a Europa; perquè no fa
distinció entre dones riques i pobres; perquè la majoria de la
població està conforme amb l’actual legislació; perquè fa la
pràctica de l’avortament més segura i més equitativa; perquè és
una llei eminentment preventiva; i perquè derogar-la suposarà
un endarreriment social de dècades.

Deu raons front a una sola del Partit Popular, la d’imposar
la maternitat a canvi d’un grapat de vots d’extrema dreta. Posi’s
vostè en la pell de les tres mil dones de les Illes Balears que
l’any passat varen decidir interrompre un embaràs no desitjat,
en aquests casos sobren els discursos, els seus discursos sobre
educació sexual, mètodes anticonceptius i les ofertes per donar
els fills i les filles en adopció.

El dret a l’avortament ha de poder ser exercit quan tot ha
fallat i l’única opció que queda és avortar.

ApelAlam la seva responsabilitat com a dona jove, com a
política a defensar el dret de les dones de les Illes Balears
perquè puguin construir el seu futur en llibertat i sense
imposicions ideològiques, a defensar la llibertat de les dones per
poder tenir fills desitjats, estimats o no tenir-los.

Per això li demanam que avui, que ara es manifesti...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 18 de març del 2014 5497

 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...públicament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera.

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

Muchas gracias, presidenta. Intentaré contestarle más, estoy
de acuerdo con la modificación de una ley del aborto aprobada
por su partido que entre otras cosas permite que una menor de
edad aborte sin el conocimiento de sus padres. Estoy de acuerdo
con una ley de apoyo a la mujer embarazada como la que se está
tramitando en este parlamento gracias a una iniciativa del
Partido Popular. Estoy de acuerdo con crear una red de apoyo
a las mujeres embarazadas, con una mejor educación sexual que
haga que las mujeres no tengan que tomar o al menos reducir
los casos en los que se tengan que ver en una situación así y
tomar una decisión tan difícil para una mujer, que ustedes
parece que quieren hacerle... como una situación de normalidad.

Pero lo que le voy a decir es que no estoy de acuerdo que
quieran ser siempre las representantes de todas las mujeres, no
estoy de acuerdo con que se erijan en una supremacía moral que
no les ha dado nadie porque no se las ha dado nadie. No estoy
de acuerdo con que siempre estén intentando juzgar y darnos
lecciones a las mujeres del Partido Popular ni a ninguna otra
porque le puedo asegurar, Sra. Obrador, que ya somos bastante
mayorcitas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 2464/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei de comerç.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm. 2464/14, relativa a Llei de
comerç que formula el Sr. Francisco Mercadal i Alabern del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, desde su
primera comparecencia en la Comisión de Economía ya
pudimos conocer sería el espíritu de su transitar en la
conselleria, hablo de diálogo y hablo de consenso ya desde ese
primer día. 

Así, hemos visto como se ha sacado un plan de ocupación
que se está consensuando con todos los sectores económicos y
de hecho se han aprobado el cien por cien de las aportaciones
que se han hecho desde el Fórum Balears Competitiva, ese foro
que se ha creado desde el Govern balear que depende de la
Conselleria de Presidencia y en el que están representados todos
los sectores económicos y sociales de esta comunidad. También
se está tramitando desde su conselleria la Ley de minas de la
que también en ese diálogo y en ese consenso se han aprobado
el 85% de las propuestas que se han presentado desde los
sectores afectados. Del mismo modo la Ley de juego, que
también cuenta con ese diálogo y ese consenso, en el que ha
finalizado el período de aportaciones y se ha iniciado ya el
período de alegaciones. 

Y a su vez la Ley de comercio, una de las más importantes
que se tramitan también desde su conselleria y, al igual que las
anteriores, con diálogo y con consenso. Recientemente se
presentó a todos los sectores afectados, a las asociaciones
comerciales y a los grupos parlamentarios que también pudimos
asistir a su presentación y tengo que decir que también en
complimiento de esa resolución aprobada tras el debate del
estado de nuestra comunidad autónoma en la que se aprobó
consensuar la Ley de comercio con todos los sectores afectados.
La importancia de la Ley de comercio radica en que es un sector
vertebrador de nuestra comunidad autónoma, no sólo de
nuestras ciudades, que lo es, la importancia del comercio en el
entorno urbano, sino también de los pueblos y que tienen una
dimensión muy importante debido al... pues, a la importancia
del sector turístico en nuestra economía y por eso tenemos un
sector comercial muy dimensionado.

Es un sector sensible para la economía balear que poco a
poco se ido adaptando a las circunstancias y se ha ido
especializando y que ha ido colaborando además con los planes
que ha puesto en marcha el Gobierno como son por ejemplo los
centros comerciales urbanos y la adaptación al comercio on line.

Nos gustaría hoy conocer, Sr. Conseller, cuáles son, cuáles
eran las líneas generales de la Ley de comercio que
recientemente se ha presentado. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, el pasado 5 de marzo se
presentó al Consejo Asesor de Comercio el borrador del
Anteproyecto de ley de la Ley de comercio, a su vez el mismo
día también se hizo una presentación de este borrador a los
grupos parlamentarios.
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El espíritu es el que usted ha trasladado, el buscar el máximo
consenso como desde el principio se ha expuesto en cada uno de
los proyectos que como gobierno y en este caso como
conselleria queremos llevar adelante.

La ley busca objetivos muy concretos, primero tener un
marco legal y jurídico mucho más sencillo y adaptado a la
nueva normativa que se ha ido incorporando en estos últimos
años como la Ley de garantía y de unidad de mercado. También
quiere regular exclusivamente la actividad comercial, es decir,
no contempla la referencia a las obligaciones lingüísticas de
comerciantes, de comercios como la rotulación o la atención al
público. Esto es un proceso que no debería de haber estado
nunca incorporado en una ley.

Tercer punto, la introducción de la figura de los centros
comerciales abiertos, eso es una demanda que de alguna forma
desde municipios, ayuntamientos, sector nos están pidiendo y de
alguna forma son proyectos que están avanzando y queremos
regularla porque a nivel nacional la legislación permite un
proyecto común entre comerció, cultura y otras actividades.

También revisa la función inspectora y el régimen
sancionador, la revisa y la actualiza a la realidad. Evidentemente
prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores en
establecimientos comerciales, potestad que se va a trasladar a
los ayuntamientos para que regulen, inspeccionen y sancionen.

Por último, cuatro temas relevantes que desde el sector,
desde los colectivos nos han pedido y que entendíamos que
teníamos que seguir un proceso distinto, que era crear cuatro
mesas técnicas con la representación máxima en las cuales se
debatieran los cuatro focos más importantes que es identificar
lo que significa el concepto de zona de gran afluencia turística
y además separarla de otro concepto importante que es la
libertad de horarios, aperturas, días de apertura, y el período de
rebajas. También una mesa muy importante para el concepto de
venta ambulante que como saben está teniendo mucho debate y
en muchas ocasiones problemas, los cuales tenemos que ser
capaces de consensuar y regular.

Otra mesa es planes directores sectoriales, las competencias
ahora mismo para su desarrollo están en los consells, los
consells forman parte de esta mesa e identificar cómo puede
estar contemplado en esta ley el desarrollo de los futuros planes
directores sectoriales.

I.14) Pregunta RGE núm. 2467/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a memòria del policia tutor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta RGE núm. 2467/14, relativa a memòria
del policia tutor, que formula el Sr. Fernando Rubio i Aguiló del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, com sabem, el policia tutor és un
membre de la Policia Local amb formació específica
especialitzat a cooperar en la resolució de conflictes a l’entorn
escolar, per tant la seva funció consideram que és cabdal ja que
fa feina dins un terreny molt delicat com és el dels menors,
colAlectiu que en molts de casos es troba en una situació de
vulnerabilitat i que necessita especial protecció per part de
l’Administració Pública.

El policia local dedicat a aquesta tasca colAlabora al món
educatiu i també amb els professionals dels afers socials sense
perdre la seva condició d’agent i per tant la seva autoritat, la
qual cosa el dota d’una funció més important i té més facultats
per poder actuar.

L’àmbit d’actuació del policia tutor és al voltant de les
escoles, espais i locals públics i també dins l’àmbit de les noves
tecnologies, tan necessàries i presents dins la nostra realitat
actual però que també poden suposar un perill potencial per a
colAlectius vulnerables, com per exemple el dels menors d’edat.

També és important la seva tasca per lluitar contra el tràfic
i consum de substàncies ilAlegals. Un dels problemes que més
por fa als pares i mares de la nostra comunitat autònoma és
efectivament el problema de les drogues i que es puguin
consumir i amb certa facilitat dins l’entorn o dins l’àmbit
escolar o espais freqüentats per menors; així com també lluitar
contra el tabaquisme a les escoles, vigilar l’assetjament, el
bullying, desgraciadament tan anomenat darrerament als mitjans
de comunicació, resolució de conflictes, abusos sexuals,
intervenir en cas de menors fora d’escolaritzar, etc.

Recentment s’ha produït la presentació de la Memòria del
policia tutor on consten totes les actuacions que desenvolupa
aquesta policia. 

Per això, ens agradaria escoltar, Sra. Consellera, quina
valoració en fa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Com vostè
deia, el policia tutor especialitzat en menors d’edat, s’implanta
cada vegada més en els nostres municipis, en concret en el curs
2012-2013, els ajuntaments disposaven de ... eren 48
ajuntaments els adherits al programa de policia tutor, i en el curs
2013-2014 tenim 59 municipis amb un total de 70 agents
dedicats a aquest servei específic a menors. En concret,
darrerament podem destacar: Alaró, Banyalbufar, Esporles, Ses
Salines, Santanyí o Inca.
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Darrerament també per altra banda, Palma desenvolupa un
programa semblant que és el policia de barri, que també fa de
policia d’altres funcions i a més la de policia tutor. I en conjunt
hem de destacar per tant, que és una actuació que es desplega
amb gran intensitat als diferents municipis i en els entorns dels
menors.

En relació amb la memòria, com vostè diu, la vàrem
presentar ara el passat 6 de març des de la Conselleria
d’Administracions Públiques, voldríem destacar com a dades
importants que els agents tutors varen fer el passat any escolar
5.578 actuacions, de les quals més de la meitat varen ser fora de
l’àmbit escolar, un 61% i un 40% foren actuacions a l’àmbit
escolar. Podem destacar aquestes actuacions a l’àmbit de
tecnologies, que vostè comentava, són 75 actuacions concretes.
És únicament un 1% perquè s’han reduït bastant les actuacions
en aquesta matèria.

I en relació amb l’avaluació de la memòria, hem de destacar
que l’hem feta entre els mateixos alumnes, la qual cosa és més
important que la pròpia avaluació que puguem fer nosaltres. I
fent una avaluació amb els alumnes de quart d’ESO de diferents
instituts de totes les illes, hem de destacar que un 80% dels
joves enquestats consideren positiva la tasca dels policies tutors.
Per tant, són els mateixos destinataris els que consideren que
l’avaluació és positiva en relació amb aquesta feina.

Per continuar avançant, des de la Conselleria
d’Administracions Públiques hem previst el programa
d’actuacions de policies tutors per a l’any 2014, i en aquest
sentit destacam que volem millorar el coneixement en matèria
d’ús de noves tecnologies, realitzar actuacions preventives a les
aules, com era en tema de consum de drogues, com el tema
també de consum de begudes alcohòliques entre menors. I
aquesta campanya es vol imposar abans de final de curs de cara
a tota la temporada d’estiu, festes patronals i que són els
moments o els focus més importants allà on es pot actuar d’una
manera més ferma en aquestes línies.

En conjunt vull destacar per tant, que és bastant positiva per
als mateixos receptors, que són els menors. I vull aprofitar per
agrair aquesta feina que es fa des dels ajuntaments, des dels
policies locals en matèria de policia tutor per vetllar pel futur,
pel present i per la seguretat dels nostres nins.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 2461/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fons de cooperació local.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 2461/14, relativa a fons de
cooperació local que formula el diputat Sr. Carlos Luís
Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidenta. Este govern tiene evidentemente una
clara vocación municipalista, al ser ésta la administración más
próxima a los ciudadanos. Además, tal como recoge el
programa electoral del Partido Popular, este Govern también
apuesta por la coordinación práctica con las otras
administraciones, especialmente con los entes locales y la
necesaria definición de los límites competenciales, de manera
que las administraciones se complementen y colaboren y que,
bajo criterios de eficacia y eficiencia, redunden en un mejor
servicio público que satisfaga el interés general de la ciudadanía
y como no, un ahorro de recursos públicos humanos y
económicos.

Atrás queda la pasada legislatura donde la disparidad de
socios y de sus programas, llevó a las continuas disputas y a una
falta de colaboración entre propias administraciones y respecto
a otras, llevando a la descoordinación, a desaprovechar los
recursos públicos, a dispersar sus esfuerzos y a
sobredimensionar costosamente las diferentes administraciones.

Dentro del actual govern, la Conselleria de
Administraciones Públicas impulsa, entre otras, políticas
comunes y de apoyo con los diferentes municipios de nuestra
comunidad, indiferente claro del color político, para unir
esfuerzos y paliar las carencias de las corporaciones locales, ya
sea económicamente o de carácter técnico.

En este compromiso de este govern con los municipios, la
Conselleria de Administraciones Públicas cuenta con diferentes
fondos para destinar a los municipios de nuestras islas, así,
cuenta con el fondo de seguridad pública y el fondo de
cooperación local, este último sometido al Decreto 22/05, que
regula su régimen jurídico, los criterios de distribución y su
funcionamiento. Además, en este apoyo a las entidades locales,
también destina y está en trámite, una subvención a la FELIB,
para ayudar al cumplimiento de su programa de actividades y de
sus finalidades. 

Así, por su importancia económica y de apoyo a los
municipios, Sra. Consellera de Administraciones Públicas le
formulo la siguiente pregunta: ¿qué actuaciones lleva a cabo el
Govern de las Illes Balears en relación con el fondo de
cooperación local?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Fons de cooperació
local recull les ajudes econòmiques, com vostè diu, destinades
pel Govern als ajuntaments, a ajudar els ajuntaments de les Illes
Balears. I aquest repartiment se du a terme de conformitat amb
els criteris de distribució establerts en aquest decret de 2005,
prèvia consulta sempre als representants dels ajuntaments, que
en aquest cas és la Federació de Municipis i Províncies de les
Illes Balears.
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Per a l’any 2014 el fons de cooperació té un muntant total,
una quantia global de 2.341.000 euros, que és un 0,48 dels
ingressos de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per
damunt del 0,3% que es fixava pressupostàriament per llei. El
passat dia 5 de març i a fi d’establir els criteris d’acord amb la
Federació de Municipis de Balears, es va constituir, es va reunir
la comissió mixta de fons de cooperació local per determinar els
criteris de l’any 2014. Està formada per representants del
Govern, com deia, i representants de al Federació de Municipis,
i es va determinar que el criteri poblacional s’havia
d’actualitzar, com ja s’havia fet l’any anterior i, en canvi,
s’havien de mantenir els altres criteris, com són solidaritat,
insularitat, o doble insularitat.

L’actualització dels criteris és perquè un dels criteris que es
modifica més d’un any per l’altre de cara als municipis i és un
repartiment més realista si l’adaptam als criteris poblacional, a
les xifres de població que hi ha a principis d’any de l’any
anterior i que són les xifres oficialment establertes.

Dit això, per tant, s’han fixat els criteris d’aquesta comissió
per unanimitat entre la FELIB i el Govern i això destaca que es
torna posar en marxa per tant, per a enguany aquest fons de
cooperació, el qual aviat serà tramitat; que és un compromís clar
d’aquest Govern del Partit Popular amb els municipis. Tenim
una important feina de cooperació, de colAlaboració,
d’assistència i gestió en matèria (...) totals, però també volem
tenir una important feina en matèria d’ajuda, d’estar devora, de
suport a tots els municipis. I aquest fons de cooperació local és
una mostra més important d’aquesta ajuda.

Vull destacar, a més, que aquest fons es va reglamentar, es
va regular mitjançant decret l’any 2005 per un Govern del Partit
Popular i també va ser establert mitjançant llei, recollit
mitjançant llei, la Llei 20/2006, que és la municipal, també d’un
Govern del Partit Popular. I ara també amb aquest govern,
també Popular, es continua impulsant, encara en moments de
dificultat econòmica, aquest fons per ajudar a la sostenibilitat
dels municipis i per estar devora aquests ajuntaments que són la
primera administració que tenen els ciutadans de les nostres
illes al seu abast. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 2468/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament dels consells
insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta RGE núm. 2468/14, relativa a finançament
dels consells insulars i que formula la diputada Sra. Margalida
Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Divendres passat el Consell de Govern va aprovar el projecte de
llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars,
un projecte de llei que comença ara la seva tramitació
parlamentària. Temps hi haurà per tant, per debatre i per intentar
arribar a acords, una predisposició que clarament ha anunciat el
conseller d’Hisenda, però que de forma sorprenent, no sé si
comptarà amb la colAlaboració del Partit Socialista, esperem, per
al bé d’aquesta cambra, que sí. 

I esperam que sí perquè parlam d’un acord històric que es va
materialitzar el passat dia 3 de desembre en el Consell Financer
Interinsular, on els quatre consells insulars, tots, els governats
pel Partit Popular i també el governat pel Partit Socialista, varen
donar per unanimitat el seu vist i plau. Perquè posam fi així a un
model transitori que en teoria havia de finalitzar l’any 2007,
però la manca d’acord, malgrat tots els consells i el Govern eren
del mateix color polític, va implicar mantenir de forma anòmala
una llei del 2002 que impedia actualitzar el cost de les
competències, creant un sistema de bestretes al marge del
sistema i sense cap estabilitat.

Milloram el finançament dels consells i hi ha compromís de
liquidar el deute històric. I en definitiva, fets i no paraules són
els que demostren qui compleix l’Estatut d’Autonomia, qui creu
en l’autonomia dels consells insulars i qui ha estat capaç de
donar estabilitat, objectivitat i acords institucionals a llarg
termini.

Per això Sr. Conseller, volem saber què suposarà per a la
nostra comunitat autònoma l’aprovació d’aquesta llei. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el Sr. Conseller.

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

Gràcies Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El projecte
de llei del sistema de finançament de consells insulars que va
aprovar el passat divendres del Consell de Govern, suposa, en
opinió del Govern, un important avanç en la consolidació de
l’estructura institucional de la nostra comunitat, perquè
incrementa i dóna estabilitat als recursos dels consells insulars
i els garanteix d’aquesta manera l’autonomia financera que
propugna el nostre Estatut d’Autonomia.

Posam fi, efectivament, a una situació anòmala que
suposava mantenir la vigència de la Llei del 2002, quan s’hauria
d’haver modificat el 2007. I per tant, no es va poder fer la
correcció dels costos efectius de les competències.
Evolucionaven conforme a l’IPC, malgrat els consells havien de
donar respostes a evolucions de la realitat radicalment diferents
en població, en la mateixa estructura de la seva població,
increments de majors de 65 anys, increments de majors de 18
anys, i tot això no es veia reflectit en el finançament dels
consells insulars.
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Es va posar en marxa, és veritat, un sistema que intentava
respondre a aquests dèficits estructurals, però d’una manera
transitòria, mitjançant les bestretes de tresoreria. Per cert,
respecte les bestretes de tresoreria, l’informe de la Sindicatura
de Comptes de l’any 2010 i 2011 posa de manifest, per exemple
per al Consell d’Eivissa, que l’any 2010 té reconeguts drets que
no tenen la corresponent obligació reconeguda pressupostària
per part del Govern de les Illes Balears. I també posa de
manifest respecte de tots els consells insulars que a l’any 2011
no varen tenir finançament de bestretes perquè el Govern no
estava habilitat legalment per la Llei de pressuposts per fer
aquests reconeixements.

Per tant, jo crec que és positiu que solucionem aquestes
coses i és positiu que incrementem el finançament dels consells
de 215 a 254 milions d’euros. I és positiu que aquesta partida de
254 milions d’euros passi a ser la nova garantia de mínims que
reflecteix el nostre Estatut d’Autonomia.

En definitiva, Sra. Portaveu, donar resposta als dèficits
estructurals de finançament amb una normativa estructural;
eliminar convenis de justificació perquè creiem en l’autonomia
dels consells insulars i per tant, si ells són els que exerciten la
competència, el Govern de les Illes Balears la finança i que la
puguin exercitar com ells considerin oportú, i participar en
l’increment d’ingressos de la nostra comunitat autònoma.

En definitiva una valoració positiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 2475/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a REB.

I.18) Pregunta RGE núm. 2473/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'ocupació.

La pregunta RGE núm. 2475/14, relativa al REB presentada
pel diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari
MÉS, i la pregunta RGE núm. 2473/14, relativa a Pla
d’ocupació, presentada per la diputada Sra. Francesca Lluc
Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista, adreçades
al president del Govern, són ajornades atesa la petició del
Govern presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 2576/14.

II. InterpelAlació RGE núm. 1875/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a model econòmic.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la interpelAlació RGE núm. 1875/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a model econòmic. En nom
del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Miquel Àngel
Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Una prèvia, les darreres setmanes hem
tengut notícies econòmiques esperançadores, notícies
econòmiques que no han estat tan negatives com hem tengut els
darrers temps i per tant, jo crec que aquí com a prèvia hem de
donar l’enhorabona a la ciutadania en general, als nostres
autònoms, a la societat i al Govern en la part que li pertoca.

Ara que sembla que podem començar a sortir-ne, o que hi ha
perspectives de més bona situació econòmica, ens hem de
qüestionar com en sortim, cap on anam. I és per això que
consideram molt oportú impulsar, com he intentat des del
principi, un pacte social per un nou model econòmic.
Estructuraré la intervenció en tres parts, primer faré una anàlisi,
una anàlisi estructural i conjuntural, després farem la nostra
proposta d’actuació, o la línia d’actuació econòmica, i finalment
la proposta.

Anàlisi conjuntural. 2013, la foto del 2013, atur juvenil 47%,
47%! Just això, Sr. Conseller, ens hauria d’obligar a tots
nosaltres a asseure-nos i dir: no pot ser. Atur, més d’un 20%,
concretament els darrers 20 anys hem estat 4 vegades per
damunt del 20%, sembla que ens hi hem acostumat a això. Jo
record quan era estudiant que es parlava sempre de l’atur, de la
xacra de l’atur a Espanya, fins i tot record a Felipe González
que prometia 2 milions de creació de..., sempre ha estat una
constant de la política espanyola.

Però això no passa a Europa, eh! Això aquí sí, per això a
Europa és inèdit. Letònia el 2009, Grècia els dos darrers anys.
A França, Sr. Conseller, les darreres setmanes va sortir que
tenien un 11,3% d’atur i es varen aixecar escandalitzats.
Nosaltres vivim per damunt del 20%, en els darrers 20 anys hi
hem estat quatre vegades, i com si no passàs res.

El 2013, una temporada turística excepcional, quasi hem
arribat al rècord històric, és a dir, varen arribar quasi 13 milions
de turistes, i hem passat d’un 24,3 a un 22,9%, és a dir, hem
baixat un 1,4%. 

Anàlisi estructural, amb això he fet l’anàlisi conjuntural.
Estructural: què ha passat els darrers 30 anys? Primer de tot,
hem tengut un gran creixement econòmic, enorme. L’any 85 Sr.
Conseller, entraven aquí 5 milions de turistes; 6 milions el 90;
6,8 el 93; 13 milions el 2013. Un bum turístic i econòmic
increïble.

Renda per càpita, què ha passat amb la renda per càpita? El
86, segons l’Informe econòmic i social d’Espanya, érem la
primera comunitat autònoma en renda per càpita, repetesc, la
primera. El 95 ja érem la quarta i el 2012 la setena... Si, aquí, Sr.
President, per ventura, clar, és que si tinguéssim power point ho
veuríem de forma molt gràfica, per ventura seria bo que aquest
parlament pogués incorporar les noves tecnologies que s’usen
en el segle XXI, veuríem amb el power point com augmenten
els turistes, augmenta el turisme i a la vegada la situació de la
renda per càpita va baixant.
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Si miram els ocupats en sectors d’alta i mitjana tecnologia,
que això diu el nostre nivell, veurem, segons dades de l’INE,
quin és el lloc que ocupa la comunitat autònoma de Balears en
ocupats en sectors d’alta i mitjana tecnologia? Primer hi ha
Navarra, després no ve Balears, després ve País Basc, després
ve Madrid, Catalunya, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, La
Rioja, però no atura aquí, Astúries, Galícia, Andalusia, Múrcia,
Extremadura, Balears, i després de nosaltres només hi ha
Canàries.

Ocupació i atur. Del 95 al 2012 ha augmentat l’ocupació un
80%, però quasi hem triplicat l’atur. La remuneració mitjana per
assalariat, el 86 érem a la mitjana; el 2011 som el tretze, som la
cinquena per darrera. La conclusió, la conclusió, i òbviament ja
es pot imaginar, Sr. Conseller, que no li don la culpa a vostè, no
el responsabilitz d’això, però és un debat social que hem de fer,
és que, en termes relatius, som cada vegada més pobres i més
desiguals.

És per això que consideram molt oportuna la nostra
proposta, la nostra proposta que consistia en una ponència de
treball en el si de la Comissió d’Economia, per tal d’analitzar
què ha passat, escoltar els experts i fer una proposta.
Dissortadament, se’ns va votar en contra, no vaig ser capaç jo
de convèncer el Sr. Mercadal i altres diputats que hi havia en
aquell moment i que representaven el grup parlamentari
majoritari, però estic convençut que després d’aquest debat
serem capaços entre tots, Sr. Conseller, de tirar endavant
aquesta proposta, que tornaré reiterar, de crear una ponència de
treball per estudiar per què som aquí i què podem fer per no
tornar arribar a on som.

I què proposam? Miri, proposam dues línies d’actuació: el
turisme i una aposta industrial. El turisme és la nostra
benedicció, el turisme és l’activitat econòmica que ens
singularitza i que ens ha produït aquesta gran activitat
econòmica. Ara bé, no qualsevol turisme, ha de ser un turisme
més especialitzat, ha de ser un turisme amb més valor afegit, un
turisme lobby del medi ambient, no un turisme de Canyamel
com el que està destrossant ara una altra cala que tenim allà. No
pot ser, això, no?

I una aposta industrial. Vós sabeu que a Europa hi ha un
debat ara sobre la reindustrialització. Sé que és un tema molt
difícil, i especialment quan estam parlant d’una illa i que tenim
un monocultiu tan important com el turístic, però no podem
deixar de tenir política turística, perdoni, política industrial; hem
de tenir una política industrial, i el nostre grup aposta per una
societat del coneixement, perquè suposa un valor afegit
important, perquè és una indústria de futur i perquè no té el cost
de la insularitat, i la geolocalització que tenim ens fa ser
autènticament privilegiats.

Juntament amb això hi ha d’haver una aposta pel sector
audiovisual, sector incipient i de molta projecció; el sector de
construcció, amb rehabilitació, restauració, (...) energètica, valor
afegit, moble...; i el sector agroalimentari. L’altre dia amb el
conseller d’Agricultura ja ho vaig comentar, tenim un mercat de
13 milions de visitants, i l’exemple del que ha passat a la Coca-
Cola, una de les poques indústries que tenim, ens ha d’obrir els
ulls.

Sr. Conseller, no podem continuar d’aquesta manera. Amb
tota sinceritat, tenc la impressió que tots els sectors van lliure
sense cap planificació global, cap proposta global, cap projecte
de futur, llevat d’anar fent, pedalant en la bicicleta; no veim
lideratge ni capacitat de consens. És preocupant la supressió, per
exemple, del Consell Econòmic i Social. Fa falta pensament, fa
falta lideratge; fa falta projecció de futur. Aquesta greu crisi
l’hem de viure com una oportunitat per repensar el nostre model
econòmic, cap a on anam, cap a on anam, i aconseguir un pacte
per un nou model econòmic que ens asseguri una prosperitat
present i futura, Sr. Conseller.

No ens interessa la foto. A vós us consta que aquest diputat
una de les primeres coses que va fer quan va entrar aquí va ser,
de forma inoficiosa, intentar pactar això. A vós us consta, us
consta que he intentat pactar aquesta proposta en positiu. No ens
interessa la foto, no ens interessa el protagonisme ni el
partidisme, el que ens interessa és que s’aprovi aquesta
proposta. Li parl sincerament, honestament, Sr. Conseller, amb
honestedat i generositat, que tothom s’impliqui. 

Sé que aquest és un tema difícil, i que no és fàcil, perquè
fàcilment sempre es vota en contra del que diu l’oposició, per
norma, és a dir, vostès governen i l’oposició està a l’altra banda
i per tant ha de perdre sempre. Però crec que aquí ens jugam el
futur, aquí, Sr. Conseller, ens jugam que els nostres fills no
hagin necessàriament d’emigrar a fora, com està passant ara
amb els nostres enginyers. Sr. Conseller, li deman altura de
mires, generositat; li deman que el que volem impulsar és una
nova forma de fer política, Sr. Conseller, que entre tots els
temes centrals com aquest, el model econòmic, la foto dels
darrers trenta anys, siguem capaços de pactar-los, sense
protagonismes, només amb la clara voluntat del bé públic, del
servei públic, que per això som aquí, Sr. Conseller.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern té la paraula el
conseller Joaquín García.

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

Señores diputados, Sr. Diputado, yo empezaría casi por el
final. Yo creo que es una reflexión conjunta, pero hágala
conjunta, y lo extiendo a toda la cámara, porque eso del
concepto de la foto y el concepto de que votamos en contra de
todo lo que propone la oposición es que, uno, no es así y, dos,
yo le puedo dar ya en el tiempo que llevo una batería de
actuaciones por su parte, por la parte del grupo parlamentario
que representa, quiero decir, de todo lo contrario. Por tanto creo
que vamos a tener un debate específico.
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A mi me parece..., nos parece muy adecuada su propuesta de
debate y vamos a centrarnos en ello para no ir a la foto, porque
podría decir muchas de las cosas que usted me ha trasladado que
estoy convencido que son temas de matización, y vamos a ver
si somos capaces, soy capaz de trasladarselas. Mire, voy a hacer
la misma estructura, si le parece: de dónde venimos -es muy
importante el antecedente-, qué se ha hecho, resultados de lo
que se ha hecho, hacia dónde queremos ir, y a partir de ahí qué
acciones específicas, porque creo que a lo mejor le invitaría a
una reflexión de las actuaciones que este gobierno tiene desde
el principio puesto.

Mire, le voy a poner unos datos. Mire, y nos vamos a centrar
en el 2010: el PIB, un decrecimiento de casi un 1%; un déficit
público de un 4%; en febrero de 2010 más de 90.000 parados;
hablando de afiliación, pérdida de 18.000 puestos de trabajo en
el mes de febrero del 2010; el comercio minorista perdiendo un
4% en volumen de ventas y, evidentemente, empleo; y la
inversión extranjera, la más baja de los últimos catorce años; y
la inversión nuestra hacia afuera, en un entorno de mínimos.
Eso es lo que nos encontramos, esos son datos importantes a
tener en cuenta.

Actuaciones claras, objetivo, y yo creo que usted lo ha
definido y vamos a recordarlo: creación de empleo,
efectivamente, y trabajar sobre una economía que estaba
totalmente resquebrajada y sectores que habían desaparecido.
Mire, tres líneas que siempre repetimos que, por sencillas, lo
difícil es, uno, hacer un buen diagnóstico e identificar las
medidas, y después, importante, aplicarlas. 

Ajuste, ajuste, ajuste estructural en el ámbito del déficit,
acoplar los ingresos de la comunidad a los gastos, muy relevante
e importante, saber de qué disponemos y qué podemos gastar
sabiendo cuáles son las competencias y las necesidades, un
ajuste importante. Hablábamos de que estábamos por encima
del 4% de desviación, por encima del 4%.

Reformas necesarias. Yo creo que cualquiera, todo lo que
usted ha propuesto siempre tiene que tiene estar amparado en
reformas estructurales claras hacia dónde tiene que ir la
economía. 

Y por último y muy importante, y usted lo entiende porque
además es una persona que tiene una actividad profesional
intensa, trabaja con empresarios y en este debate nos vamos a
entender, porque vamos a hablar de números de empresa, que es
lo importante. 1.600 millones de euros se debía a los
proveedores; usted traslade la consecuencia de todo esto.

Por tanto tres reformas: ajuste estructural hacia un déficit
público que era donde teníamos que ir, con un esfuerzo muy
importante -usted bien lo ha dicho- de la sociedad; poner a la
administración donde correspondía; pagar a los proveedores,
solamente eso dejaba de destruir empleo, algo muy importante;
y hacer las reformas adecuadas.

¿Dónde estamos hoy? Pues vamos a los mismos indicadores.
Hoy hemos cerrado un año creciendo tres décimas frente a una
pérdida de casi un punto en el año 2010, viniendo de pérdidas
mayores; un déficit público que vamos a cerrar en el 1,47, con
un déficit en el 2010 de más del 4%; estamos a niveles de paro
del 2010, estamos hoy a niveles de paro del 2010. Muy
importante, y aquí estamos totalmente de acuerdo, hay 50.000
personas más que en el año 2007; pero es que en 2010 había
50.000 personas más en el paro. Usted sabe lo de las tendencias,
las tendencias iban todas a peor y ahora hemos logrado que
empiece a cambiar, y en economía es muy importante la
tendencia y la acumulación de meses y resultados positivos,
porque eso refleja de verdad un cambio, eso refleja un cambio.
Es duro, ¿verdad?, es duro, es duro.

En el comercio minorista pues es que se está empezando a
crecer, somos la comunidad que llevamos diez meses
consecutivos creciendo en volumen de ventas en el comercio,
diez meses consecutivos creando empleo, 16 meses
consecutivos disminuyendo el número de personas que están en
el paro, pensando que es muy relevante las personas y hay un
gran problema que tenemos que atajar.

Por tanto no es fruto de una improvisación, no es fruto de
que no tengamos un modelo, no es fruto..., sí, es una
consecuencia clara de un diagnóstico claro y específico y poner
en marcha todas las actuaciones para corregir, muy importante,
poner en marcha todas las actuaciones para corregir, y no es un
tono de triunfalismo, es una realidad, y tenemos muchos
indicadores para demostrarlo. Y lo de las gráficas, ese power
point que usted ha propuesto, vería exactamente lo que significa
el cambio de tendencia. Por tanto había un diagnóstico y un
modelo y unas actuaciones claras hacia donde teníamos que ir.

Hoy se ha estado hablando de muchas de ellas, y yo creo que
ha sido un gobierno, está siendo un gobierno reformista,
aplicando y actuando para corregir donde estábamos, que
estábamos bastante, bastante mal.

Cierto. Usted ha dado unos datos de la erosión, lo llamamos
siempre erosión del producto interior bruto per cápita. Hay una
erosión en los últimos 15 años muy, muy importante, cierto es,
que había que atajar y empezar a cambiarlo. Un alejamiento del
nivel de crecimiento potencial; estábamos creciendo, estábamos
creciendo a un punto y medio el producto interior bruto cuando
el potencial, la inversión que había y la mano de obra
tendríamos que estar en un 3%, un modelo totalmente
acumulativo de inversión que se está corrigiendo, y un descenso
de la productividad importantísimo en los últimos años. Esto era
donde estábamos y esto era donde teníamos que actuar.

El patrón de acumulación ya lo he dicho, es decir,
acumulación recursos inversión tenía que saberse dónde y
aplicarse, y no estaba dando sus resultados. ¿Cuáles son las
cuatro palancas en las que estamos trabajando?, que usted las ha
mencionado: capacidad de innovación, eficiencia y trasladarla
al tejido productivo, trabajar sobre el capital humano, y desde
luego un ámbito muy importante que ha nombrado, la
sostenibilidad de todo el modelo. 
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Pero mire, ha hablado del turismo por un lado y la industria
por otro. No, vamos a centrarnos. La industria turística es
nuestro potencial, la industria turística, no solamente el ámbito
hotelero, es decir, todo lo que genera la industria turística y el
turismo es industria, todos los servicios que hay que dar al
turista es industria, y le puedo decir desde agencias de viajes;
transporte de pasajeros no sólo aéreo, transportamos 13
millones, 11 millones de viajeros en seis meses por nuestras
islas sin problemas; alquiler de coches, actividades recreativas,
la industria alimentaria, náutica... Todo esto son actividades, y
como bien ha dicho la construcción en un ámbito sostenible y
siempre reforzando las actividades principales.

Tenemos que posicionar, como hemos estado posicionando,
y seguir posicionándonos como sector de referencia turística,
como economía de referencia turística, y eso dentro de este
mundo de la globalización, dentro de este mundo, y tenemos
que ser capaces de trabajar sobre los procesos productivos, que
usted los ha dicho: hostelería, agencias de viaje, transporte,
industria, náutica. Tenemos que especializarnos: desarrollo de
las nuevas tecnologías, desarrollo de las tecnologías verdes, el
mantenimiento de nuestro medio ambiente.

Por tanto todo esto es lo que teníamos que hacer y tenemos
que hacer. ¿Cuáles son las acciones políticas en todo esto? Es
que son claras, y eso es enumerar, ir hacia un entorno de
energías renovables; ustedes las han mencionado muchas veces,
su partido lo defiende y estamos totalmente convencidos de ello,
por ello estamos trabajando como ámbito económico, con una
industria muy importante que se va a generar detrás de ella, y
como ámbito medioambiental, de sostenibilidad. 

El apoyo a los emprendedores, a la pequeña y mediana
empresa; hay planes y actuaciones específicos, planes y
actuaciones específicos que se coge al emprendedor, se les
ayuda a hacer planes de negocio y se les busca financiación.
Cuando quiera usted y yo tenemos un debate de todas las
actividades que se están haciendo. Apoyo rápido a la pequeña
y mediana empresa; plan de dinamización al pequeño y mediano
comercio; plan de ciencia, tecnología, innovación y
emprendimiento, y ahí hablamos de la estrategia de
especialización de nuestro Parc Bit; plan de empleo, con la
formación dual y, por cierto, donde podemos y trabajamos para
buscar el consenso. Es que éstos son los foros donde que
tenemos que trabajar, en cosas totalmente concretas y en donde
se puede dar valor añadido. Formación dual, usted ha hablado
de un paro juvenil muy importante, vamos a trabajar y
desarrollar sobre ello. 

Iniciativas legislativas. Le puedo dar todas las que hemos
hecho durante esta legislatura, muy importantes, fuera y dentro
de nuestra conselleria: una ley general turística, una ley de
suelo, la futura ley agraria, una ley de minas; una ley de
comercio, que estamos consensuando un modelo de comercio
sostenible. Y evidentemente aprovechar de todas las sinergias
y las medidas que como gobierno central se ponen en marcha y
llevarlas y aplicarlas a nuestro entorno productivo: Ley de
garantía de unidad de mercado; el plan estratégico de
internacionalización, que nosotros usted sabe que hay un plan
específico que ahora va a ser totalmente incluido dentro del plan
estratégico global de la administración. Muchas actuaciones
concretas para cambiar eso que usted llama modelo económico.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

En torn de rèplica té la paraula el diputat Miquel Àngel Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sr. Conseller. Ja veig que votareu que sí a la
proposta de diàleg de ponència que proposarem, no? He entès,
he volgut entendre aquesta proposta.

Miri, allò de la foto... jo parlava per nosaltres, no estava fent
cap imputació a ningú. Jo li he de reconèixer que vostè té un
tarannà que dialoga, li ho he de reconèixer, i fins i tot li alabaria.
Crec que per ventura seria bo que altres consellers que no són
en aquesta sala en aquest moment sí que aprenguessin aquest
tarannà que sí que veig en vostè. També li he de reconèixer que
fa feina, fa molta feina; miri, fins i tot jo duc dos mesos i estic
un poc desbordat, em parla de la Llei de comerç, la Llei agrària,
la Llei de mines..., i li ho he de reconèixer.

Em diu que l’objectiu del Govern és la creació d’ocupació.
Miri, vostè està pedalant fort a la bicicleta, és cert, vostè va en
una bicicleta i va a les totes, i tot el Govern està pedalant molt,
molt, molt. Però cap a on va? Cap a Sóller o cap a Montuïri?
Aquest govern va a les totes però amb el cap cot, ficat dins el
manillar, i cap a on va?, cap a Sóller o cap a Montuïri? Cap a on
va?, cap a Las Vegas, casinos, o cap a Boston, societat del
coneixement? Cap a on va? Cap a on anam nosaltres com a
societat? On volem anar? Quines polítiques o quines línies
polítiques té aquest govern?, a part de crear ocupació, perquè,
escolti, miri, crear ocupació també en podem crear amb
plataformes petrolíferes, i convendrem, vós i jo, que no ens
interessa crear ocupació a plataformes petrolíferes. No
qualsevol creació d’ocupació és desitjable.

I vostè ha reconegut que els darrers quinze anys el PIB de
Balears s’ha erosionat. D’acord. Escolti, quins sectors
industrials volem impulsar?, quins sectors volem impulsar?
Hem de repensar el model 94/2007 que ens ha duit a ser la
setena comunitat autònoma en renda per càpita? Què hem après
de la greu crisi que hem tengut? Com podem evitar la desgràcia,
el ridícul de ser el 20% de l’atur dins Europa?, com podem
evitar això? Hi té res a veure el model econòmic que hem tengut
els darrers trenta anys? 
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Miri, nosaltres venim aquí a fer una proposta en positiu, amb
la mà estesa, i tornaré a proposar d’aquí a dues setmanes, que
crec que toca segons el Reglament, com a proposta la creació
d’aquesta ponència de treball, i esper i desitj que hi voti a favor
perquè ens convé. És una proposta transversal que he intentat
pactar de forma inoficiosa abans. Nosaltres consideram que el
diàleg sobre aquest tema és bàsic, la voluntat de pacte és bàsica,
voler repensar i reflexionar les causes i els errors que ens han
duit aquí. Hi ha d’haver aquesta voluntat de diàleg i de pacte per
part del Govern, i estic convençut que en un tema com aquests
tots aquí acabarem votant que sí, tothom, oposició i govern,
perquè és de pur sentit comú que la societat ens ho demana.

Sr. Conseller, Govern, hem de ser capaços de dibuixar un
futur pròsper per a tothom, hem d’imaginar entre tots un demà
millor, hem de crear i imaginar un futur en el qual els nostres
fills no hagin de partir a fora i això passa per un enorme esforç
colAlectiu de tothom, del Govern, de l’oposició i de tots, és a dir,
vostès tenen fòrums a nivell de govern, en tenen, d’ocupació, de
no sé què..., jo parl del Parlament, el Parlament és la sobirania
popular, allà on és representat tothom, és aquí on hem de
debatre un tema com aquest de model econòmic. Això passa per
un pacte social que vagi més enllà d’aquest parlament,
d’aquesta generació i dels agents econòmics clàssics.

Miri, vostès tenen la legitimitat d’impulsar un model
econòmic ara, la tenen; a mi una de les coses que més em va
sorprendre un dia que vaig ser aquí és que el Sr. Bauzá deia,
parlàvem d’educació, però parlava: escolti, tenim la legitimitat
d’impulsar un model educatiu; i té tota la raó del món, però no
la lògica, no pot ser, encara que tengui la legitimitat que cada
anys..., imagini que ara d’aquí quatre anys governem nosaltres,
que podria passar, ha passat altres vegades, no hem de canviar
cada quatre anys de model educatiu, és a dir, és una animalada,
i tampoc no hem de canviar de model econòmica. Hem de
pactar entre tots un model econòmic que governi qui governi
tengui més o manco nord, sapiguem si anam a Las Vegas o
anam a Boston, sapiguem on anam, a Sóller o a Montuïri.

Jo propòs un pacte d’alçada de mires, un pacte generós, amb
voluntat d’envestir un futur millor per a tothom i que entre tots
siguem capaços de dibuixar Balears horitzó 2025, Sr. Conseller,
és per això que esper i desig que sigui capaç de convèncer el seu
grup per votar a favor d’una proposta tan senzilla com aquesta.
Al cap i a la fi l’únic que li proposam és la creació d’una
ponència de treball, dins una comissió que ja existeix,
d’Economia, per tant no costarà cap dobler, i que haurà de fer
feina un parell de mesos. Escolti, proposam només això, no
proposarem..., això no és cap moció de censura, és una cosa
molt senzilla i jo crec que això ho podem pactar, jo he intentat
a les bones...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Mas, per favor.

EL SR. MAS I COLOM:

... i m’agradaria haver estat capaç de convèncer-los.

Gràcies.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, mire, yo no le voy a subir la
voz, pero sí que le voy a decir una cosa, no me ha planteado
nada, no me ha planteado nada, estábamos hablando de..., me
pedía un modelo económico y no sé qué me está planteando, es
que no lo sé. Lo que sí que le podemos decir y que usted no lo
toma en cuenta es que en dos años, con nuestro modelo, con
nuestro plan de actuación, y después de un diagnóstico claro, se
han puesto en marcha las suficientes reformas y actuaciones en
este gobierno que han cambiado la tendencia. Pero es que,
además, cada conselleria tiene definido un plan de actuaciones
concreto para ir avanzando en la sociedad que nosotros
queremos.

Mire, usted me comenta hacia dónde vamos, hacia el casino
o hacia la sociedad del conocimiento. ¿Pero qué demagogia es
esta? Mire, ¿necesitamos una ley de juego, si o no? Pues la
tenemos que poner, porque no tenemos, es una ley que somos la
única comunidad que no tenemos; pero es que usted, ¿usted ha
ido al Parc Bit? Es que ahora mismo ya no tenemos espacio, en
dos años. ¿Usted ha visto el modelo económico que se está
desarrollando allí, vinculado al turismo? ¿Usted conoce las
empresas?

¿Usted conoce el proyecto RITTS, que es un modelo ex ante
que se necesita, porque evidentemente esta comunidad no estaba
recibiendo, uno, los fondos adecuados, fondos Feder y Fondos
Sociales Europeos, ni se sabía dónde se tenía que dirigir? Pues,
el proyecto RITTS que se ha presentado, esta comunidad ha
sido la referencia, la referencia, identificado como el mejor
proyecto presentado por todas las comunidades, dicho desde el
ministerio, que define el modelo económico, y el muy
especializado en el ámbito de la innovación, hacia donde
Baleares se tiene que dirigir los próximos años. Por favor,
estúdielo, estúdielo, estudie las palancas y los programas que
hay, todo va en el mundo de la innovación, en la industria y en
las actuaciones para ir cambiando e ir adaptando nuestro
modelo, partiendo de algo muy importante, que usted lo ha
definido, de nuestra ventaja competitiva, de nuestra ventaja
competitiva, que es el turismo. Y a partir de ahí, dónde vamos
a invertir los siguientes recursos, en dónde vamos a invertir los
siguientes recursos económicos que van a venir a nuestras islas.

Hemos tenido que definir, yo, si cuando usted quiera nos
sentamos y vemos el Reeds, pero analice también el Plan de
Ciencia, Innovación y Emprendimiento, analícelo, por favor,
desde la Universidad hasta el proyecto económico, analícelo,
analice cada una de las actuaciones para que usted comparta
conmigo y defina, y a partir de ahí sí que podríamos someternos
a un diálogo de hacia dónde va este gobierno. Lo tenemos
identificado, es que le podemos..., es decir, ¿por qué estamos
hablando de energías renovables, por qué estamos hablando de
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trabajar sobre ello, por qué estamos luchando con Madrid para
ser diferenciales, por qué? Porque sabemos que es una apuesta,
primero, económica, y después medioambiental, una industria
detrás de ella, que nos la están pidiendo.

¿Por qué se está desarrollando un plan específico para la
pequeña y mediana empresa, apoyándose en los recursos que de
alguna forma entre administración autonómica y administración
del Estado se pueden desarrollar, con cada una de sus líneas de
actuación?

¿Usted ha entrado en ISBA? ¿Conoce nuestro proyecto de
apoyo al emprendedor? ¿Conoce el Proyecto del Plan de
Internacionalización? ¿Conoce el proyecto ICAPE? Tres mil
alumnos de esta comunidad, tres mil, van a trabajar y van a
aprender lo que es ser emprendedor, ser empresa. ¿Usted conoce
todo esto para poder debatir después?

¿Usted no cree que hay un modelo? Yo es que creo que el
modelo está concretado, y se está trabajando. Y mire, algo muy
importante, dar la viabilidad de los recursos económicos del
futuro de esta comunidad; hemos doblado los fondos Feder que
recibíamos, pero además, sabemos dónde tenemos que aplicarlo,
en innovación, en innovación en la pequeña y mediana empresa,
en llevarlo a la Universidad, una oficina de proyectos
específicos para desarrollar proyectos innovadores. ¿Usted cree
que eso no es un modelo? Bueno, el modelo está y como
gobierno lo tenemos identificado, como gobierno lo tenemos
identificado.

Y después los foros. Mire, el Fòrum Balears Competitiva, se
está trabajando sobre el modelo futuro en tres ámbitos; el Plan
de empleo, mire, es que estoy de acuerdo con usted, tenemos un
gran problema, hay sectores que no volverán a generar el
empleo que generaban antes, y a estas personas hay que darles
una solución, incorpórese, aporte, siéntese con nosotros,
siéntese cada día, esto no es un tema de aprobar un plan o no,
esto es un tema de ir dando soluciones, eso es un foro muy
importante. Cada una de las leyes, el Plan de energías
renovables, que su grupo lo está analizando y nos ha dado
aportaciones interesantes; tenemos muchos foros, muchos foros
donde podemos compartir, muchos foros, y a partir de ahí
analizaremos los siguientes pasos.

Y estamos abiertos a cualquier propuesta, pero, por favor,
entre en lo que hemos hecho, mire, no nos diga que no sabemos
dónde vamos porque, efectivamente, identificábamos dónde
estábamos, identificamos en su momento, establecimos las
acciones correctivas y ahora estamos trabajando por el siguiente
salto, que es el que usted de alguna forma ha mencionado, pero
con actuaciones específicas, sabiendo lo importante que es la
innovación, en el ámbito donde somos los mejores para seguir
manteniéndonos.

Sabemos todo lo referente a los problemas
medioambientales, sabemos que hay industria que tenemos que
tirar hacia adelante, la náutica, hay mesas especiales en todo
esto. El sector primario, claro que sí, tenemos que dar de comer
a 13 millones de habitantes, ¿cómo no vamos a trabajar en
especializar un sector industrial muy importante? Actuaciones
especificas, legislando y tomando decisiones, poniendo a la
administración donde corresponde, donde tenemos que estar, y
dejando que el sector privado y, evidentemente, todos los que

nos puedan aportar, den soluciones y nos ayuden a tomar
decisiones. Pero las bases están, las actuaciones están, y yo,
desde esta cámara, le invito a sentarnos un día, analizar todo
esto y después seguir debatiendo, pero, por favor, usted se acaba
de incorporar totalmente y entiendo, pero siéntese con nosotros,
analice todos los planes que tenemos...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.

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

... y a partir de ahí sigamos hablando, pero apóyennos donde
tienen que apoyarnos, en un plan de empleo que es necesario, en
tres leyes que se están trabajando, en donde vamos a necesitar
sus aportaciones, vamos a necesitar, y su compromiso, no de
foto, sino de actuaciones.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que terminar, Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Mas, le agradezco, porque es un debate
que creo que nos entusiasma a todos y cuando quiera nos
sentamos en una mesa, revisamos todo lo que estamos haciendo
y a partir de ahí seguimos hablando.

Muchas gracias.

(Aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 2340/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de salut sexual i reproductiva, derivada del debat
de la interpelAlació RGE núm. 3469/13.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2340/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de salut sexual i reproductiva, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 3469/13.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, per defensar
la moció, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de
deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Reprenent el debat de fa quinze
dies, tornam aquí per a aquesta moció que versa sobre
l’estratègia de salut sexual i reproductiva i interrupció
voluntària de l’embaràs, un debat que és aquí perquè duim dos
anys de polítiques regressives en aquest àmbit de salut i
sexualitat, promogudes pel Partit Popular, com per exemple el
tema d’anticonceptius o tractaments de fertilitat i, especialment,
perquè el Govern del Partit Popular ha aprovat un avantprojecte
de llei de modificació d’aquesta llei, d’aquesta normativa, que
escandalitza i avergonyeix milions de ciutadans espanyols,
milions de dones i també molts de militants del Partit Popular.

Aquesta llei que vol dur endavant el Partit Popular és un pas
enrera, un pas enrera del conjunt de la societat espanyola. És
veritat que el Partit Socialista, que és qui ha normativitzat sobre
aquest tema, primer ho va fer l’any 85, per donar pas endavant
en relació amb la dictadura de Franco, i a l’any 2010 va posar
una norma homologable a Europa que millora la seguretat
jurídica, que millora i estableix el dret a decidir de les dones i
ho fa a través d’un sistema de terminis, un sistema absolutament
homologable a tota Europa. I és important recordar que
introdueix garanties de drets fonamentals en l’àmbit de la salut
sexual i reproductiva amb un ampli espectre.

I evidentment un punt clau és el dret a la maternitat,
lliurament decidida per les dones, en la seva capacitat de decisió
sobre el seu embaràs, com a una decisió responsable i conscient.
Una llei que parla de prevenció d’embarassos no desitjats, que
parla de malalties de transmissió sexual, que parla de
planificació familiar i d’activitat de formació a l’àmbit educatiu
i sanitari, tot el contrari del que fa l’avantprojecte de llei del
Partit Popular el qual lamina absolutament la Llei 2010 i que
lamina qualsevol acció preventiva, formativa en l’àmbit sanitari
o educatiu.

Les dues normes, i especialment la 2010, varen ser
aprovades amb consens de totes les forces polítiques, excepte el
Partit Popular. Per tant, aquesta llei que va implementar el dret
a decidir de les dones, amb una possibilitat d’interrompre el seu
embaràs dins les primeres catorze setmanes, que és quan es
produeixen més del 90% d’interrupcions voluntàries d’embaràs,
ho fa, ho permet sense que hagi de demanar permís a ningú. I és
una llei que interpreta l’equilibri entre els drets de la dona
embarassada i la necessitat de protegir la vida en formació, ho
va dir el Consell d’Estat i ho diu la Constitució, la qual defineix
el no nascut com a un bé jurídic protegit, però que està subjecte
a drets afins al seu naixement i que, per tant, la titular de drets
fonamentals en aquesta situació és la dona.

L’important de la Llei del 2010 és que no ha creat
problemes, ni a les dones que han estimat prendre aquesta
decisió, ni als professionals sanitaris els quals han pogut
informar, assessorar i acompanyar les dones, però també qui ha
volgut ha exercit la seva objecció de consciència i ha donat
seguretat jurídica, ho ha incorporat com a garantia de les dones,
perquè és una prestació sanitària i està inclosa dins la cartera de
serveis.

Sabem que aquí s’ha produït un determinat nombre
d’embarassos que fins i tot l’any 2012 va disminuir respecte del
2011. Ja ho vàrem plantejar la setmana passada, davant aquesta
situació no trobam necessari, no ho trobam nosaltres, és que no
ho troba ningú més que la part dretana del Partit Popular, que
vol fer una reforma legislativa per a la qual no hi ha demanda
social, per a la qual no hi ha demanda dels professionals i per
tant ens trobam que el Govern del Partit Popular, aquest PP més
reaccionari i retrògrad, vol fer una modificació legislativa des
d’un àmbit confessional i supeditada a tercers i a permisos
d’altres persones.

Vostès volen suprimir el dret a decidir responsable de les
dones, volen modificar la seguretat jurídica de les dones i dels
professionals, no cerquen la seguretat clínica d’aquests
procediments, vostès volen convertir en ilAlegals més del 90%
d’avortaments. Suprimeixen fets molt importants, com poder
interrompre aquest embaràs dins les primeres catorze setmanes
i es considera com a delicte despenalitzat només en el supòsit de
violació o greu perill per a la vida o la salut de la dona, i també
se suprimeix el supòsit de malformacions. I vostès ho saben, les
dones prenen decisions lliures i són dones competents i vostès
saben que la supressió d’aquesta possibilitat d’interrupció no
disminueix la freqüència, sinó que empitjora les condicions.

Aquestes legislacions restrictives està demostrat que només
incrementen desigualtat, augmenten discriminació i perjudiquen
les dones mes desfavorides, no s’han dedicat a dedicar a fer...,
a implementar polítiques efectives d’educació sexual, han fet el
contrari, dificultar l’accés als anticonceptius, ho va dir el
conseller i ho va ratificar l’altre dia. Han disminuït la
possibilitat de tractaments de fertilitat, discriminant per raó de
sexe, d’orientació sexual o de forma de família, aquesta és la
seva feina en estratègia de salut sexual i reproductiva.

Per tant, ens trobam davant un retrocés que no vol la societat
espanyola, el 80% de ciutadans i ciutadanes espanyols no
consideren necessària aquesta reforma; el 71% de votants del PP
no la volen tocar. Per què vol el Partit Popular, idò, modificar
aquesta normativa? Per què la vol modificar si la gran majoria
de professionals sanitaris els diuen que no ho faci, que aquesta
llei actual ha suposat una homologació respecte d’Europa, ha
suposat un reconeixement del dret de les dones a decidir i ha
proporcionat seguretat jurídica i seguretat clínica? Li ho diuen
tots els colAlectius professionals.

Per tant, ara el Partit Popular vol decidir sobre la maternitat
de les dones, les deixen tranquilAles, el Partit Popular, mai la
dreta espanyola no ha fet res per a les dones espanyoles.

(Alguns aplaudiments)

I el futur no es pot escriure sense les dones, les deixin
tranquilAles, que decideixin, que cadascuna triï responsablement
el seu camí. Un projecte de llei que ja han demanat Andalusia,
Astúries, Catalunya, Canàries i el País Basc que es retiri aquest
avantprojecte de llei.
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I nosaltres, del debat de la interpelAlació hem presentat
aquesta moció que consta d’11 punts: els dos primers van a
reconèixer que la salut és un dret, un dret fonamental i que s’ha
de garantir universalment, i que una part del dret a la salut són
els drets en salut sexual i reproductiva i que, per tant, no s’han
de limitar ni discriminar. I per tant, nosaltres, aquest dret a tenir
un accés a la interrupció voluntària de l’embaràs que ha de ser
lliure i gratuït.

Els demanam que incrementin recursos, pressuposts i
activitats a l’estratègia de salut sexual i reproductiva; que
garanteixin l’accés a mètodes anticonceptius, amb finançament
públic i que facilitin despenalització de la píndola de l’endemà.
Li demanam que garanteixi equitat i accés a tractaments de
reproducció humana assistida. Demanam que el Parlament
garanteixi el dret de les dones a decidir sobre la seva salut
sexual i reproductiva i garantir el dret de les dones sobre la seva
maternitat. Remarcam que el Govern ha de garantir els terminis
que marca la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i
d’interrupció voluntària de l’embaràs.

Volem que el Parlament rebutgi l’avantprojecte de llei del
Partit Popular de reforma de l’avortament i que demani i insti el
Govern d’Espanya que el retiri. I també, com que la llei del
2010 estableix determinades condicions per accedir a una
interrupció voluntària d’embaràs dins el sistema públic,
demanam que el Govern estableixi un protocol d’actuació que
s’adapti a la Llei 2/2010, perquè actualment no ho fa. I per això
el darrer punt demana que el Govern reintegri econòmicament
les despeses d’aquelles interrupcions voluntàries d’embaràs que
es realitzen a través de centres privats acreditats, però
especialment el que volem és que el Partit Popular deixi de
perseguir les dones, que el Partit Popular deixi de legislar contra
les dones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per què volen afegir patiment a aquesta situació complicada
d’una dona? Deixin que les dones del nostre país, que són
madures i responsables, prenguin la decisió sobre el seu
embaràs lliurament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular. Per defensar les
esmenes RGE núm. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762 i 2763/14 té
la paraula la Sra. Catalina Palau per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, en aquesta
moció que el seu grup ha presentat, derivada de la interpelAlació
que va fer el conseller fa quinze dies, es veu de forma claríssima
que vostè, que el Partit Socialista, té un greu problema amb el
compliment de la llei, que quan la normativa emana d’un govern

del seu partit és d’obligat compliment i així ho requereix al
Govern en el punt número 7 de la moció, però que quan es tracta
del lleis o normes procedents del Govern del Partit Popular, triat
i legitimat per la majoria dels ciutadans del nostre país, a vostès
ja no els va tan bé respectar i complir les lleis. 

El nostre grup parlamentari no està d’acord en molts dels
punts de la proposta, però acatam les lleis mentre estiguin en
vigor i manifestam que no ens agrada aquesta Llei 2/2010, que
volem que sigui modificada per una altra que respecti els drets
del concebut. 

Nosaltres havíem presentat unes esmenes als punts 1, 2, 6 de
la seva moció, en el sentit de respectar el marc normatiu vigent,
però una vegada que l’hem escoltat a vostè i hem vist que
estàvem molt enfora de la seva manera de pensar i d’entendre
com s’han de tractar i ajudar les dones, voldríem afegir-li in
voce una part més a l’esmena i que seria: “amb la tramitació de
l’avantprojecte de llei orgànica i protecció del concebut i dels
drets de la dona embarassada”. 

També ens solAliciten destinar més recursos a l’estratègia de
salut sexual i reproductiva. El conseller ja va explicar l’altre dia
molt bé, tots els objectius que està desenvolupant l’estratègia
vinculada als anys 2011-2016, que les seves actuacions van
encaminades a garantir els drets sexuals i reproductius d’homes
i dones de la nostra comunitat i a millorar la qualitat de l’atenció
i a donar una resposta integral en formació de professionals, en
promoció de la salut sexual, informant especialment els joves
amb accions informatives en els centres escolars donant suport
als municipis amb el manteniment de la plataforma on line, etc.
És clar que sempre s’hi podrien destinar més recursos, però tots
sabem que són limitats, especialment després d’haver governat
vostè de la manera que ho va fer. Per tant, s’està fent una feina
intensa i positiva amb l’estratègia de salut sexual i reproductiva
i la conselleria podrà destinar-hi més recursos quan la
disponibilitat econòmica de les arques del Govern ho permetin.

Quant a l’anticoncepció, el Ministeri de Sanitat manté el
finançament dels anticonceptius orals que tenguin una
demostrada seguretat i eficàcia. Ara mateix hi ha 23
medicaments anticonceptius finançats a les farmàcies, dels quals
tres són de tercera generació, amb totes les garanties de ser una
alternativa terapèutica d’anticoncepció hormonal, segura i eficaç
per a les dones. I, si no n’hi ha més, no és culpa del ministeri, és
perquè els laboratoris fabricants no han volgut ajustar els preus
a l’acordat per la Comissió Interministerial de preus del
medicament, que és la que fixa el preu dels medicaments
finançats. Per tant, és una decisió exclusivament econòmica dels
laboratoris i està ben clar que els anticonceptius no finançats no
han demostrat tenir cap benefici extra sobre els que sí hi estan.
I aquest finançament es mantindrà. El que seria molt interessant
conèixer d’una vegada per totes, Sr. Thomàs, és quins són els
interessos ocults que mouen al Partit Socialista en la
comercialització de les pastilles de determinats laboratoris...
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(Remor de veus)

...perquè la curolla que porten vostès en defensar-los ja
sobrepassa els límits d’allò que es pot entendre i crida molt
l’atenció.

Respecte de la dispensació gratuïta de l’anticoncepció
d’emergència, jo no sé què demana, Sr. Thomàs, perquè el
Govern no ha canviat res d’allò que vostè va decretar. No hi ha
hagut canvis de regulació, la pastilla del dia després, tal com
vostè va autoritzar el 2009, es dispensa gratuïtament i sense
recepta a les farmàcies de les illes, als PAC, als hospitals, etc.
Així i tot, sí que hem de recordar que aquesta liberalització ha
multiplicat per tres el consum d’aquest fàrmac hormonal,
concentrat de progesterona que equival ingerir en una sola dosis
50 pastilles anticonceptives de cop i que moltes dones s’ho
prenen com un recurs habitual de contraconcepció, sense
conèixer els seus riscs ni els efectes secundaris que té sobre la
salut del seu cos. 

Quant a l’accés als tractaments de reproducció assistida, la
cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, està definida
pel Reial Decret 1030/2006 del Govern Zapatero. I diu
clarament que la reproducció assistida finançada està destinada
a totes aquelles persones que tenguin problemes d’infertilitat o
hi hagi una indicació clínica establerta, d’acord amb els
programes del Servei de Salut de cada comunitat autònoma. Per
tant, si no hi ha hagut cap canvi de normativa, ni de criteri per
part del sistema nacional de salut des de l’any 2006, sí és cert
que cada comunitat autònoma ha aplicat com ha volgut,
independentment del seu color polític, aquesta qüestió i no per
criteris ideològics, sinó més bé econòmics.

En aquest moment i des del 2006 no s’ha produït cap ruptura
d’equitat d’accés al tractament de reproducció assistida humana.
És una prestació que mai no s’ha incorporat a la cartera de
serveis del Sistema Nacional de Salut per a aquelles parelles que
no són infèrtils i el Sistema Nacional de Salut està per resoldre
temes de salut i les persones que no tenen impossibilitat de
concebre per raons fisiològiques mai hi han tengut accés, segons
la normativa aprovada pel PSOE. Tal vegada per a vostè, Sr.
Thomàs, això fos més prioritari que no el fet de què els
ciutadans d’Eivissa, de Formentera i de Menorca puguem tenir
radioteràpia a ca nostra. Però afortunadament vostè ja no
governa. 

Quant a la legislació que regula la interrupció voluntària de
l’embaràs, l’any 2010 el Govern Zapatero, la ministra Aído ens
fan un canvi profund de la Llei 85, una llei que presenta els trets
següents: no era un tema present en el programa electoral del
Partit Socialista, no responia a cap necessitat social, aprovada
amb l’opinió desfavorable dels òrgans consultius, no
consensuada, rebutjada per la majoria dels ciutadans espanyols,
que convertia l’avortament en un dret, que es basava
exclusivament en criteris temporals, sense contemplar cap dret
del concebut, totalment en contra del que disposa el Tribunal
Constitucional, ambigu en el reconeixement de l’objecció de
consciència dels professionals sanitaris, que permetia avortar a
les menors de 16 i 17 anys en solitari i sense el consentiment els
pares. 

Ara, quatre anys després de la seva aplicació, també sabem
que és una llei que ha fet incrementar el nombre d’avortaments
a Espanya. Ja som el tercer país d’Europa amb 308 avortaments
al dia i també ha provocat que l’avortament s’estigui emprant
com un mètode anticonceptiu més. I vull donar les xifres de
Balears. Any 2011, 361 dones, 2 o més avortaments, de les
quals 48 dones van avortar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

LA SRA. PALAU I COSTA:

...van avortar 4 o més vegades. Any 2012, 335 dones, 2 o més
avortaments anuals, de les quals 51 van avortar 4 o més
vegades. Jo pens que són dades preocupants, senyores i senyors
diputats, i que no ens poden deixar indiferents i que reclamen
alguna acció per a qui té la responsabilitat de governar. No els
preocupa mica a vostès la salut física i mental d’aquestes dones
que anualment es sotmeten a 4 o més avortaments? A nosaltres
sí.

En conseqüència i en coherència amb la postura manifestada
des de sempre i d’acord amb el nostre programa electoral, el
Partit Popular vol modificar aquesta llei, amb una nova
regulació que posi seny al tema de les menors, que garanteixi
una correcta informació per a la dona, que contempli també el
dret a la maternitat com una alternativa viable i que no
desentoni amb allò que diu el Tribunal Constitucional. I per això
hi ha un avantprojecte de llei orgànica del Govern d’Espanya,
que es troba en procés de valoració i d’estudi per part dels
òrgans consultius i que encara no ha arribat al Congrés. Per tant,
esperem que el text d’aquest avantprojecte arribi al Congrés i
allà vostès podran aportar-hi tot allò que estimin convenient,
però no vulguin negar al Govern d’aquest país, triat per la
majoria dels ciutadans, la seva legítima capacitat de legislar. 

Quant al protocol d’actuació, el nostre govern està complint
la llei vigent i l’ib-salut garanteix que els drets que s’hi
contemplen es puguin exercir a la nostra comunitat sense
entrebancs. La interrupció voluntària de l’embaràs està
perfectament garantida i es desenvolupa a partir del compliment
d’un protocol d’actuació per part de l’ib-salut, amb totes les
garanties sanitàries, assistencials i de qualitat mèdica per a les
dones. Si vostè, Sr. Thomàs, encara no ho sap, demani-ho al
conseller que li passarà una fotocòpia. 

Quant al darrer punt, nosaltres li podem dir que sí, però en
aquells casos que hagin tengut la supervisió prèvia del Servei de
Salut de les Illes Balears, que és precisament allò que diu la Llei
2/2010. Amb aquesta petició bastant absurda, tal com vostè la
planteja, ens mostra com funcionava vostè quan era el conseller
de Salut. Un conseller que ni mirava per la salut de les dones, ni
mirava per les arques de la comunitat, i així ens va anar!
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(Remor de veus)

Vostè no en seguia cap de protocol! Vostè es limitava a
signar anualment unes partides pressupostàries per pagar a les
clíniques avortistes privades les factures a partir d’un concert
obert...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

LA SRA. PALAU I COSTA:

No es preocupava per res més i no portava cap control!

(Alguns aplaudiments)

Vostè alimentava les clíniques avortistes sense portar cap
seguiment des de l’ib-salut, ni exigir-los cap documentació que
certifiqués que tot es desenvolupava correctament com establia
la llei...

(Remor de veus)

No sabia quina informació rebien les dones, ni li
preocupava. No sabia si havien signat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, ha d’acabar.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Acab Sra. Presidenta. No sabia si totes les que avortaven
sense consentiment dels pares eren majors de 16 anys i no sabia
si totes les dones que avortaven comptaven amb un certificat
d’edat gestacional, d’una ecografia, una prova, que certifiqués
que l’embaràs no avançava més enllà de les 14 setmanes. Vostè
pot dir que tot això es complia, però no en té cap certesa perquè
no ho controlava. No li preocupava la salut de la dona, ni de la
qualitat de l’assistència que rebia, només que la clínica avortista
pogués cobrar.

Ara les dones tenen més seguretat jurídica i sanitària i es
compleix la llei. Per tant, queda molt clar, Sr. Thomàs...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’acabar.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Acab. Qui és que es cenyeix a la llei, qui la compleix, qui té
un protocol de garanties de defensa de la salut de la dona...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats. silenci!

LA SRA. PALAU I COSTA:

...qui era qui prioritzava engreixar la privada, obviant al seva
responsabilitat com a conseller i cometent frau de llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per fixar la posició.
Té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Sra. Palau, sap
què ha de fer davant del problema que una dona avorti quatre
vegades, segons vostè? Planificació familiar, accés als
anticonceptius, informació sobre els anticonceptius, no
modificar una llei europea d’avortament. Això és el que s’ha de
fer. I aquesta proposició no de llei va en aquest sentit. I
m’agradaria que el Sr. Conseller i em dirigeix a ell perquè ho
defensi, surti aquí avui defensant els professionals de les
clíniques avortistes, de les clíniques privades, que són tan
professionals com a la pública. M’agradaria que agafés el
micròfon per defensar la professionalitat d’aquests
professionals. No apliquen la llei al tum-tum, apliquen la llei
com toca. M’agradaria que el conseller es posicioni. Si calla,
donarà la raó a la Sra. Palau, que les clíniques privades feien
allò que els donava la gana, no aplicaven la llei. Avui li deman
que es pronunciï sobre aquest tema, que defensi els
professionals que fan feina a les clíniques privades, perquè si
calla, donarà la raó al que acaba de dir la Sra. Palau, i esper que
no passi això abans d’acabar aquesta sessió parlamentària.

Els 12 punts de la proposició no de llei que ha presentat el
Grup Socialista, podem englobar-los bàsicament en dos blocs i
dos que no se poden incorporar a aquests blocs. Quatre punts
sobre salut reproductiva, cinc sobre el dret de les dones a decidir
sobre la maternitat, un punt sobre el protocol de procediment
davant d’una petició d’avortament d’una dona i un punt sobre
el pagament de les factures de l’any 2013. 

Començarem pel darrer, pel punt 10 que fa referència a un
nou protocol. Jo crec que és ben necessari un nou protocol
perquè el protocol que tenim actualment, és un protocol que és
de l’1 de gener de 2012 i a la seva presentació diu, ho diré en
castellà perquè està en castellà: “este protocolo ha sido
consensuado con el Instituto de Política Familiar de Baleares
y con la Asociación Balears es Vida”. Pensam que un protocol
del tema d’avortament que només està pactat amb una part de
la societat no és un protocol adequat. L’Institut de la Dona no
apareix en aquest protocol, l’Institut de la Dona, que ha de
lluitar, ha de coordinar, la que ha de valer pels drets de les dones
en temes d’igualtat, en aquest protocol no hi és. Per tant, ja és
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ben hora..., i no és la primera proposta que discutim en aquest
Parlament, que aquest protocol es modifiqui i que aquest
protocol no només incorpori una part de la societat, sinó que la
incorpori tota sobre aquest tema i a més, hi participi l’Institut de
la Dona. O per exemple, a la pàgina 5 d’aquest protocol tenim,
després que l’embarassada decideixi interrompre l’embaràs,
“junto con la modalidad de pago y la facturación también debe
facilitarse el nombre y la dirección de las entidades
especializadas en la atención profesional urgente a las
embarazadas y a las madres”. També convendria posar en
aquest protocol quines són aquestes entitats, que no n’hi ha
tantes a la nostra comunitat autònoma, perquè a qui s’hi deriva?
amb quin criteri de qui?, a qui s’hi deriva? Per tant, també seria
interessant que en aquest nou protocol constàs aquest tema.

Després el punt 11, abonar el reintegrament de despeses per
les interrupcions voluntàries de l’embaràs realitzades als centres
privats acreditats durant l’any 2013. Això es feia fins que es va
modificar per part del Partit Popular aquest tema. Per tant, les
dones que vagin a la pública, fantàstic, però les que vagin a la
privada també consideram que s’ha de respectar.

I després hi ha quatre punts sobre salut reproductiva. Els
punts 1, 3, 4 i 5. El punt 1 defensa la salut com un dret i diu que
la sanitat i la salut són un dret i la sanitat ha de ser un accés
universal i hi han de poder accedir totes les persones a través de
les prestacions sanitàries, entre altres coses. Per tant, totes
aquelles prestacions sanitàries que facilitin l’accés a la salut
reproductiva i a la salut sexual, han de ser universals. Si
s’aprova aquest punt, jo esper que a part d’aquestes 16.000
persones que estan excloses del sistema sanitari, que moltes són
dones, tendran accés, per exemple, a les revisions
ginecològiques, que ara no tenen accés. O tendran accés als
productes anticonceptius, que ara no tenen accés perquè estan
excloses fora targeta sanitària, perquè no és un tema d’urgència
una revisió ginecològica. Per tant, és ben necessari que aquest
punt es pugui aprovar.

Després, el tercer punt parla, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a incrementar els pressuposts, recursos
i activitats per desenvolupar l’estratègia de salut mental i
reproductiva a les Illes Balears, perquè l’accés a la salut
reproductiva i a la salut sexual passen necessàriament per la
informació, si no hi ha informació ens podem trobar,
efectivament, que hi hagi dones que hagin d’avortar més de dos
pics. Per tant, informem, resolguem aquest problema informant,
però no només informant, facilitem l’accés a l’ús de
l’anticoncepció, que la dona tengui fàcil accés, o l’home també,
que tengui fàcil accés a l’anticoncepció. Facilitem-ho. A
Anglaterra les píndoles anticonceptives es donen lliurament, és
donen lliurament. A altres països també es faciliten altres tipus
d’anticoncepció. Facilitem l’accés, que la població pugui tenir
aquest accés, facilitar-ho.

El punt quatre ens parla que el Parlament de les Illes Balears
insta la Conselleria de Salut a garantir l’accés de les dones als
mètodes anticonceptius, especialment els anticonceptius de
darrera generació. Jo demanaria aquí una modificació in voce,
en lloc de dir, “... especialment els anticonceptius de darrera
generació” sigui “... sense excloure els anticonceptius de darrera
generació”, perquè aquí pareix que convidam que siguin els de
darrera generació i és sense excloure. Perquè vostès, amb

aquesta decisió, Sra. Palau, han exclòs el 56% de dones que
havien decidit prendre aquest tipus d’anticoncepció. 

L’any 2012, tot l’any 2012, a preguntes del grup
parlamentari i respostes del conseller, els envasos finançats
varen ser, del conjunt de tota l’anticoncepció oral, varen ser
49.394, d’aquests 49.394, 27.891 eren els de darrera generació;
és a dir, el 50%, el 56% de les dones que utilitzaven la píndola
anticonceptiva era d’aquestes que el Partit Popular ha exclòs, el
56%, el 56%, una prestació sanitària que li receptava el seu
metge segons les seves condicions físiques o el que sigui, el
56%, resposta de la conselleria.

A maig de 2013, la conselleria havia subvencionat, via ib-
salut, 6.513 envasos d’anticoncepció oral. El mes de desembre
de 2013, que ja s’aplicava aquesta exclusió, només 4.718. Per
tant, impedeixen que les dones accedeixin a l’anticoncepció per
via oral. També impedeixen vostès, per una banda, a les dones
que no volen ser mares, que davant d’un embaràs no desitjat
volen interrompre l’embaràs les volen posar entrebancs i a les
dones que volen ser mares també les volen posar entrebancs, les
dones que volen ser mares, però que són homosexuals i que
estan casades o tenen parella d’ una altra dona, a aquesta li
posen entrebancs, a aquestes les exclouen de la inseminació
artificial. Les que volen ser mares les excloem, perquè va dir la
ministra que no tener varón no era un problema sanitario, com
si la sanitat fos una sola cosa física i no una qüestió psicològica.
Vostè ho sap, Sr. Conseller.

L’estat civil, si és casada o si és fadrina, també condicionarà
si es pot ser mare o si no es pot ser mare, perquè també hi ha un
percentatge de dones que no estan casades que no podran
accedir a la inseminació artificial. Les famílies reconstituïdes
que ja tenguin fills també. Vostès limiten per tot el dret de la
dona a prendre una decisió, si vol tenir un fill o no vol tenir un
fill. Anam cap a un estat que ens dirà qui tendrà un fill i qui no
tendrà un fill, qui pot tenir un fill i qui no pot tenir un fill.

Quin volum pressupostari suposa això, Sr. Conseller, el tema
de la inseminació artificial per a parelles de dones homosexuals,
per a dones fadrines? Pressupostàriament, és tan, tan alarmant
que necessiten rebutjar això?

Després els punts 8 i 9 i els altres són de rebuig de
l’avantprojecte d’aquesta llei orgànica de modificació de
l’actual llei de terminis de l’Estat espanyol, ja ho vàrem debatre
fa, no sé, quinze dies o tres setmanes, ja està més que dit, és una
modificació que ens allunya d’Europa, que romp l’equitat, les
dones que s’ho puguin pagar aniran a Portugal o a França, Itàlia
o Anglaterra, les dones que no s’ho puguin pagar tal vegada
hauran de tenir un fill no desitjat o hauran d’anar a situacions
molt més perilloses. El rebuig de la població, tres enquestes ja
s’han fet, el 80% rebutja aquesta modificació; els colAlectius de
ginecòlegs, els colAlectius de metges els diuen que és una
barbaritat, que ho deixin tranquil. La llei del 2010 no va suposar
cap ruptura, no va suposar cap problema.
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Són vostès que insisteixen i ara no hi és la consellera de
Família, que avui ens ha dit que estaban hartos de nuestra
supremacía moral. I això, jo crec que de vegades les paraules
traeixen el pensament, nosaltres, jo, el meu grup parlamentari
no ve aquí a fer cap tipus de moral, aquí venim a fer política,
aquí venim a fer política, i després cada un aplicarà la seva
moral. I vostès ens volen imposar una llei moral...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’anar acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta, vint segons més, per favor.

Sí, vostès ens volen imposar una moral, la moral és una
qüestió de creences i vostès ens volen imposar aquells que
pensen que avortar no es pot, idò, fantàstic, que no avortin.
Vostès ens volen imposar aquestes creences, però durarà el
temps que durarà el Partit Popular en el Govern, i que confiï que
sigui molt poc temps.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer dir que acceptam aquesta
esmena in voce del Grup MÉS al punt número 4.

I, Sra. Palau, avui estic novament sorprès perquè, primer, li
agrairia que es llegís els papers i, després, que fes l’esforç
d’entendre el que diuen els papers, perquè les esmenes del Partit
Popular són difícils d’entendre. Però jo li dic, nosaltres no
acceptam l’esmena in voce, per tant, el que sí acceptam són les
esmenes que vostès han presentat per escrit i les votarem tal
com vostès les han presentades per escrit; i vostès, a diverses
d’aquestes defineixen i accepten que l’embaràs, que la
interrupció voluntària de l’embaràs ha de ser una decisió de la
dona, una decisió lliure, que aquesta ha de ser lliure i gratuïta i
reforcen aquest àmbit que marca la Llei 2/2010. Això és el que
vostès han presentat aquí com a esmenes i nosaltres això ho
acceptarem. Vostès diuen que estan d’acord amb el que diu la
Llei 2/2010. A aquest punt arriba vostè, que jo ja no ho entenc.

Vostès no volen reconèixer que la salut sexual i reproductiva
i la interrupció voluntària de l’embaràs pugui ser un dret que
han de garantir. Vostès no volen incrementar, parlen molt d’anar
en contra de la decisió de la dona, però no fan res per potenciar
una estratègia de salut sexual i reproductiva. Si vostè hagués
llegit la llei de 2010 sabria que hi ha un àmbit de promoció, de
prevenció, de formació, d’educació, i sap què volen fer vostès
amb l’avantprojecte de llei? Derogar la llei del 2010, però no hi
ha ni una lletra que parli ni de prevenció ni de promoció ni
d’educació, res de res. Res de res.

Per tant, vostès tenen una contradicció molt important,
perquè, a més, polítiques de fets. L’altre dia el Sr. Conseller va
dir a les dones d’aquest país, de què us queixau si només us hem
llevat el finançament del 60% d’anticonceptius que preneu?
Això va dir el Sr. Conseller, això va dir el Sr. Conseller, i és al
llibre d’actes de fa quinze dies...

(Remor de veus)

... no s’han retirat tots, en queden alguns encara amb
finançament, però és que el que han retirat és el 60%.

Vostè diu que no han modificat quines dones poden accedir
a un tractament de fertilitat? Llegeixi la norma que hi havia
l’anterior legislatura, llegeixi la norma que ha aprovat el PP en
aquesta legislatura i llegeixi què va aprovar el Sr. Conseller en
el Consell Interterritorial, ho han modificat i discriminen les
dones per raó d’orientació sexual, de forma de parella. Això és
el que vostès fan.

Volen polítiques de salut sexual i reproductiva? Idò,
fomentin la planificació familiar, entre altres coses.

I ja li dic, vostès segurament votaran en contra de rebutjar
l’avantprojecte de llei orgànica que té aprovat el Govern del PP
i votaran en contra de retirar aquest avantprojecte de llei, però
des del Grup Parlamentari Socialista estam contents en el sentit
que el Partit Popular ens diu que està d’acord a garantir l’accés
a un dret de salut pública, l’accés a la interrupció voluntària de
l’embaràs, que ha de ser lliure i gratuït dins el marc normatiu
actual 2010, la llei de 2010. I el Partit Popular també ens diu
que està d’acord amb garantir el dret de les dones a decidir
sobre la seva salut sexual i reproductiva i amb garantir el dret de
les dones a decidir sobre la maternitat lliurement decidida i amb
l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs. Això diuen les
esmenes del PP.

Com també diu que insta el Govern de les Illes Balears a
garantir la interrupció voluntària de l’embaràs en els terminis
que marca la Llei 2/2010, de salut sexual, reproductiva i
interrupció voluntària de l’embaràs. 

A aquestes tres esmenes del Partit Popular nosaltres els
donarem suport, perquè diuen textualment que el Partit Popular
està d’acord amb la Llei 2/2010. Això és el que diu la literalitat
de l’esmena del Partit Popular. Però l’important és que vostès
escoltin, escoltin, demanin als professionals, cent per cent en
contra del projecte del Partit Popular, demanin a les dones, cent
per cent en contra d’aquest projecte, demanin als ciutadans, el
80%, i si s’ho estimen més demanin als votants del Partit
Popular, el 71% els diuen que no toquin la llei. 
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I després vostès no es volen adaptar a la llei del 2010, vostès
fan un protocol que ignora la meitat de les dones que realitzen
una interrupció voluntària de l’embaràs, vostès ho ignoren.
Vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... ho ignoren, ho desprecien, però evidentment és la seva
actitud i la seva decisió. Però el que els demanam és que, si
creuen en les dones, les deixin tranquilAles; ho he dit abans, mai
la dreta espanyola, la dreta d’aquest país, no ha fet res per la
salut sexual i reproductiva de les dones d’aquest país, i vostès
volen escriure el futur sense tenir en compte ni l’opinió de les
dones ni l’opinió dels ciutadans ni l’opinió dels professionals.
Deixin les dones tranquilAles...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... i que cada un decideixi en funció de les seves creences.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a la votació. Quant a l’esmena in voce que ha
fet el grup... ah!, sí, Sr. Pastor, digui.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, disculpi, li demanaria votació separada del punt número
7.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Quant a l’esmena in voce que ha fet el Grup
Parlamentari MÉS, que he entès que el Grup Socialista l’ha
acceptada, del punt número 4, dir que es pot acceptar, segons
l’article 174.4 sempre i quan cap grup parlamentari no s’hi
oposi. Si ningú no s’hi oposa, es votaria amb aquesta esmena
acceptada per part del Grup Parlamentari Socialista. D’acord. 

Passam a la votació de les esmenes, passam a la votació de
la moció amb aquestes esmenes acceptades i, primer de tot..., sí?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Nosaltres acceptam l’esmena in voce del Grup MÉS...

LA SRA. PRESIDENTA:

Del punt número 4.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... però que quedi clar que s’accepten les esmenes del Partit
Popular als punts 2, 6 i 7...

LA SRA. PRESIDENTA:

Em pot dir els números, per favor, els números de les
esmenes que s’accepten.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... 2, 6 i 7, que han presentat per escrit. L’esmena in voce del
Partit Popular no l’acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a la votació de tots aquests punts, excepte
el punt número 7 el qual votarem després separadament. Passam
a la votació de la moció de tots els punts excepte el punt número
7. Començam la votació. Votam.

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

Ara passarem a la votació del punt número 7 de la moció.
Començam a votar. Votam.

Queda rebutjat per 31 vot en contra i 22 a favor. 

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

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2021/14,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls a mesures de suport al mecenatge cultural,
rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2026/14.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
2021/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a
impuls de mesures de suport al mecenatge cultural, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 2026/14.

Intervenció pel Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Óscar Fidalgo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Intervengo en nombre del
Grupo Parlamentario Popular para defender la necesidad de que
este parlament inste al Govern de les Illes Balears a adoptar las
medidas oportunas al objeto de regular los beneficios aplicables
al mecenazgo cultural realizado por personas físicas o jurídicas
sujetas a la normativa tributaria de las Illes Balears.
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Comienzo remarcando cuál es el sentido de la propuesta de
mi grupo para evitar equívocos. Señorías, la cultura puede
considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social; ella engloba,
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias. Esta es la definición que en el 93
daba la UNESCO para la palabra cultura, que es, en definitiva,
el conjunto de los modos de vida y costumbres, conocimientos
y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una
época y lugar determinados.

Fíjense, el nombre mecenas y su actividad de impulso a la
cultura tiene más de dos mil años, el primero conocido fue Cayo
Clinio Mecenas, del que proviene la palabra que hoy utilizamos,
se trataba de un noble romano de origen etrusco, confidente, por
cierto, y consejero político de Cayo Octavio Turino, más
conocido como César Augusto, que vivió allá por el año 70
antes de Cristo y fue un importante impulsor de las artes,
protector de jóvenes talentos de entonces, como el poeta
Virgilio y Horació.

Hoy, señorías, no hacemos más que actualizar lo que nuestra
civilización lleva veinte siglos haciendo adaptándonos al siglo
XXI. Diputados, desde el Partido Popular consideramos que es
necesario fomentar, precisamente en estos momentos, la
participación ciudadana y empresarial en la difusión,
conservación y enriquecimiento de la cultura en las Illes
Balears, y hacerlo especialmente cuando observamos que
erróneamente, en nuestra opinión, muchas empresas y artistas
han vinculado en más ocasiones de las deseables sus éxitos y
fracasos de la financiación estrictamente pública. 

Por primera vez en esta comunidad autónoma y mediante el
compromiso del Partido Popular con el cumplimiento del
programa electoral con el que concurrimos en el 2011 a las
elecciones, así se lo pediremos al Gobierno, las medidas legales
que sean necesarias para que se haga más atractiva la inversión
en actividades culturales en nuestras islas, impulsar una
legislación de la que se pueda beneficiar el sector cultural en su
conjunto, sin sectarismos.

Miren, para empezar queremos que se amplíe la definición
de las entidades beneficiarias y el mecenazgo, como ustedes
saben el mecenazgo está regulado ya en una ley a nivel estatal,
otras disposiciones normativas como la Ley del patrimonio del
85 y otras también..., y la Ley del IVA, etc., ya disponen normas
que afectan de manera indirecta a la cuestión cultural y al
desarrollo del mecenazgo pero, en concreto, la Ley 49/2002, de
régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, y que, como decía, queremos
que se promocione la cultura del mecenazgo entre ciudadanos
y empresas y también, como no puede ser de otra manera, del
micromecenazgo, tal y como sucede en los países de nuestro
entorno, especialmente en aquellos, como ustedes saben, de
tradición anglosajona.

En un momento de priorización presupuestaria creemos que
el fomento cultural y su difusión no puede ni debe depender
fundamentalmente del presupuesto público, es necesario dar
entrada mediante incentivos al capital privado y facilitar el
crédito a los emprendedores culturales para que puedan

desarrollar su labor y además que las entidades financieras
valoren también los activos inmateriales en la valoración de
proyectos culturales para su financiación.

Miren, es cierto que nuestra iniciativa enuncia el mecenazgo
cultural, pero personalmente a mí y creo que a mi grupo
también nos gustaría ir mucho más allá y ser más ambiciosos,
que no sólo el mecenazgo llegara a la cultura, que no es poco,
sino poder también poder ampliar este fin al campo social,
educativo, medioambiental, científico, de investigación,
desarrollo e innovación y deportivo, todo con medidas
tributarias y de estímulo a la participación privada en
actividades que en definitiva son de interés general, con el
debido reconocimiento público además a los mecenas que las
harían posibles.

Señoras y señores diputados, es cierto que existen ya normas
estatales -como he repetido- que regulan directa e
indirectamente el mecenazgo, principalmente como he dicho
antes la Ley 16/1985, de patrimonio y la Ley 49/2002, de
incentivos fiscales al mecenazgo. Son, la verdad, normas poco
conocidas e infrautilitzadas que deben enseñarnos qué debemos
y qué no debemos hacer en cuanto al mecenazgo en lo sucesivo
en esta comunidad autónoma, puesto que estas normas han
resultado insuficientes para dotar al sector y la concienciación
colectiva mediante estímulos de las herramientas adecuadas
para abordar la promoción y el incentivo cultural. Tal es así que
tan solo el 17,3% de las organizaciones culturales españolas
emplean los mecanismos de estas normas habitualmente, según
un estudio del Observatorio de la Cultura de la Fundación
Contemporánea.

 Igualmente, señorías, entre los años 2008 y 2011 el gasto
público en cultura descendió un 17,7% y se destruyeron 24.000
puestos de trabajo y más de 2.000 empresas en el sector cultural
en España, según datos del Anuario de estadísticas culturales
del 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Señoras y señores diputados, la cultura también es un nicho
fundamental de empleo y actividad económica, es un factor
decisivo que complementa nuestro valor en Baleares como
destino turístico. En el año 2012 en España un 2,6% del total de
ocupados, cerca de medio millón de personas, se dedicaban a
sectores vinculados directamente con la cultura.

Creemos que debemos incidir en políticas como las del
mecenazgo porque es ineludible ayudar al sector cultural a
financiar, promover y dar difusión a sus proyectos y facilitar a
los emprendedores culturales el acceso al crédito, así como
dotarles de unas condiciones de fiscalidad acordes a la labor que
todos pretendemos. Fomentar la cultura del mecenazgo y la
participación de la sociedad en el sostenimiento de las
actividades culturales es lo que pretendemos. Creemos que este
debe ser el modelo del siglo XXI para dejar atrás el modelo de
subvención pura que jamás ha demostrado empíricamente que
funcione en lugar alguno. 
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Se trata -como les digo- en definitiva de reformar el modelo
de colaboración público privada en la financiación de las
actividades de fomento cultural, un modelo que permita
aumentar las posibilidades para que sea la iniciativa privada la
que también aporte ideas y recursos para el fomento y desarrollo
especialmente de la cultura.

Señorías, queremos afrontar este debate al objeto de
contribuir a otorgar mayor visibilidad, impulso y fomento de
este fenómeno de mecenazgo en nuestras cuatro islas.

En nuestra opinión estas medidas deberían tener una doble
vertiente, la primera, medidas de incentivos de carácter fiscal y,
en segundo lugar, la creación de estímulos a la participación
privada en actividades de interés social y general que fomenten
la motivación de los benefactores a través de reconocimiento
público del altruismo o a los mecenas.

No proponemos nada nuevo, diputados y diputadas, a lo
largo de la historia muchos son los ejemplos de grandes
mecenazgos sin los cuales la humanidad entera no podría haber
disfrutado jamás de algunas obras de Miguel Ángel, de
Leonardo, de Rafael, de Rubens, de Tiziano y tantos otros, si no
hubieran existido los Borgía, los Sforza, los Gonzaga, los
D’Este, en Europa llevamos veinte siglos desde que Cayo Clinio
Mecenas ayudara a poetas como Virgilio a salir adelante y diera
nombre desde entonces a la persona o entidad que promociona
las artes. 

Parece mentira que dos mil años después debamos seguir
legislando en ese sentido. Creo sinceramente que la dependencia
de la Administración para la producción y promoción de las
artes y las ciencias es un grave error, se lo digo sinceramente,
señorías, porque en el Partido Popular creemos, en suma, en un
modelo de libertad creativa, sin dirigismos políticos ni
ideológicos y en el estímulo de los emprendedores creadores
que deben ser la base de un nuevo diseño de la política cultural
en las Islas Baleares para el futuro.

Dicho esto quería hacer referencia sucinta a sus enmiendas
para decirles que, en cuanto a la 2766 del Partido Socialista de
las Islas Baleares, aceptaríamos los puntos 1 y 3, y, en cuanto a
MÉS, que aceptaríamos su propuesta RGE núm. 2767/14.

Las aceptamos de buen gusto, porque creo que ayudan a
complementar el texto. Me gustaría además hacer algunas
precisiones y por falta de tiempo probablemente no me dará
tiempo, pero me gustaría en primer lugar poder proponer que el
punto 1 de la propuesta del PSIB se imbricara en la redacción de
nuestro punto principal, adoptar el punto 3 tal y como está
escrito y como punto final la iniciativa 2767 del Grupo
Parlamentario MÉS.

En ese sentido, como les decía, quería agradecer su buena
disposición y sus aportaciones para mejorar sin duda lo que es
el objeto de esta proposición no de ley. Estamos de acuerdo en
lo esencial, que creo que es lo importante, en nuestra opinión y
del grupo parlamentario, es necesario dotar al sector cultural de
las Islas Baleares de una herramienta que jamás en la historia de
la democracia ha tenido porque creemos que es oportuno y
porque pensamos que es necesario.

Les agradezco su participación y espero que podamos tener
un debate fructífero que resuelva a favor de los ciudadanos de
esta comunidad autónoma la aprobación de una nueva
normativa de impulso al mecenazgo en las Islas Baleares.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per
defensar l’esmena RGE núm. 2766/14, té la paraula el Sr. Lluís
Maicas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Jo, Sr. Fidalgo, esper que arribem a un acord, però
abans li he de confessar que en gairebé tres anys de legislatura
encara no he copsat els mecanismes d’aquesta casa i per això no
deixa de sorprendre’m algun dels seus impenetrables viaranys,
li ho he d’explicar perquè m’entengui i he de retrocedir i he de
fer una mica d’història.

El dia 7 de juny de l’any 2012, el meu grup parlamentari
presentà i jo mateix vaig defensar, a la Comissió d’Educació,
Cultura i Universitats, la Proposició no de llei RGE núm.
123/12, relativa a llei de mecenatge. A més de l’exposició
prèvia, a la qual em referiré després amb quatre pinzellades per
no repetir per tercera vegada en aquesta casa els motius de la
proposició, la proposició contenia tres apartats: “1. El Parlament
de les Illes Balears manifesta el seu suport a la iniciativa de
desenvolupar una llei de mecenatge. 2. El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear una comissió
amb la finalitat d’estudiar i redactar una llei de mecenatge
adequada a la nostra realitat i d’acord amb les lleis que vigeixen
a l’Estat. 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a estimular els ciutadans d’aquesta comunitat
al mecenatge, tant i més en uns moments en què els recursos
institucionals són limitats”.

La proposició no de llei tengué el suport de tots els grups de
la comissió i fou aprovada per assentiment. Suposava que els
acords que es prenien en comissió eren traslladats al Govern i
que aquest, seguint el més estricte compliment dels
procediments democràtics i parlamentaris, establia els
mecanismes per executar-los en temps i forma. 

Ara vostè, en nom d’un dels grups que donà suport amb el
seu vot favorable a la nostra iniciativa, en presenta una
d’urgència en el mateix sentit de donar suport al mecenatge.
Com pot imaginar, per coherència amb les nostres conviccions
i amb la nostra pròpia iniciativa anterior, veim amb bons ulls la
seva proposició, tot i que trobam, després en podrem parlar, que
la seva proposta, el seu punt d’acord, té una certa inconcreció i
no entenem que, passat més d’un any i mig, allò que ni tan sols
no interessà el Govern, hagi esdevingut urgent, que allò que
proposà l’oposició i que no fou atès ara ho proposi el grup que
dóna suport al Govern.
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Jo..., ja vostè ho ha avançat, Sr. Fidalgo, li proposaria i li
propòs que recuperi allò que ja està aprovat en comissió per tots
els grups, li doni curs i eviti duplicitats. Ja m’ha avançat que
alguns dels punts sí que els accepta, pensi en el temps, veig que
ho ha fet, en el temps que hem perdut, pensi en la feina que hi
dedicaren els diputats. Li he de recordar, així mateix, que el
resultat de la comissió provocà la compareixença del conseller
Bosch per retre compte del compliment de la proposició abans
esmentada. Fou al Ple de 30 d’abril del 2013, on es va debatre
la conveniència de revisar, d’adequar la Llei del 2002 i
l’oportunitat d’engegar un marc de referència per exercir el
mecenatge a la nostra comunitat. Ja aleshores el Govern de
Madrid estava amb un esborrany per modificar la llei de...
precisament la Llei de mecenatge i, que jo sàpiga, encara està en
tramitació, per tant, no s’ha aprovat.

Pel que fa al tema que ens ocupa a la nostra proposició
esteníem el mecenatge no només a l’àmbit cultural o
patrimonial, sinó també al del desenvolupament de la
investigació científica tal com ja passa en altres països,
especialment els anglosaxons, amb més tradició de colAlaboració
privada amb empreses culturals o científiques, sempre amb el
benentès que el mecenatge sigui un complement, mai una
substitució de les obligacions de l’administració. És en aquest
sentit que suggerim que els beneficis, a més d’aplicar-se al
mecenatge cultural, també s’apliquin al mecenatge, al patrocini
a la investigació.

El repte, Sr. Diputat, no és tant legislar o crear incentius que
estimulin el mecenatge com bastir una tradició en una societat
no gens avesada, recordem que són rares les excepcions a la
norma, a donar, a contribuir, a retornar a la comunitat una part
del que ha obtingut. 

No menys cert és que els incentius fiscals han de ser prou
atractius, recordem que a Espanya les desgravacions estan a
l’entorn del 35% quan es tracta de persones jurídiques i del 25%
quan són persones físiques, beneficis clarament allunyats dels
que s’obtenen en altres indrets, com ara la veïna França que,
amb un 60%, pràcticament dobla l’incentiu fiscal aplicable a les
aportacions a aquesta activitat. I no parlem d’Estats Units, tot i
que no sigui un referent a seguir, on poden arribar a desgravar
fins al cent per cent. En aquests països el mecenatge no només
suposa tenir accés als avantatges fiscals, sense els quals de ben
segur la generositat personal o empresarial minvaria o
desapareixeria, sinó que els mecenes obtenen prestigi i
reconeixement social, perquè l’altruisme es basa en interessos
que combinen les exempcions fiscals i un cert culte a la
personalitat, uns interessos que al capdavall acompleixen un
objectiu satisfactori tant per qui exerceix el mecenatge com per
la societat que n’és beneficiària.

Caldrà tanmateix distingir, perquè vostè n’ha parlat i n’ha
fet menció del ventall que voldria que abastàs, caldrà distingir
entre mecenatge, patrocini i activitats que poden induir a
confusió atesa la seva finalitat última, però que conceptualment
són ben diferents i així han de ser tractades i ni que sigui
succintament voldria insistir en un aspecte mencionat abans i
que per a nosaltres és molt important: el mecenatge cal que sigui
un complement de colAlaboració, d’ajuda a la tasca cultural,
patrimonial o investigadora, però de cap manera la intervenció
privada no pot suplir, no pot suplantar les funcions, les
obligacions que corresponen a l’administració, només

l’administració pot garantir tant en el camp de la cultura com en
el de la ciència polítiques no condicionades per interessos
particulars.

Finalment, vull especificar o aclarir que allò que nosaltres a
la nostra proposició anomenàvem llei de mecenatge, ens
referíem o bé a una llei específica, en el cas que el Govern sigui
competent en la matèria o que sigui possible en el si del nostre
ordenament jurídic, o bé a la intenció de trobar una fórmula
d’acord amb les nostres lleis autonòmiques que procuri els
mecanismes adients per fer possible la intervenció del sector
privat en el desenvolupament cultural, en la conservació
patrimonial o en la investigació científica.

Al nostre grup, Sr. Fidalgo, li agradarà, li agradaria i li
agradarà donar suport a la iniciativa, tot i repetir que el més
normal seria que la proposició no de llei que presentàrem i que
aprovàrem íntegrament per assentiment tots els grups fos la que
tiràs endavant i 
la que el Govern tingués en compte.

De totes formes i per acabar, no he entès i agrairé  que
després m’ho expliqui, m’ha dit que acceptaven el primer punt
i el tercer i quant al segon, acceptaven el del grup MÉS, però no
he entès de quina manera el nostre primer punt queda o quedaria
integrat en el seu punt d’acord a la proposició. Per tant, si m’ho
pot especificar i podem mirar d’arribar a una acord.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar les
esmenes RGE núm. 2767 i 2768/14, té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Fidalgo, estam d’acord amb l’important, promoure
la figura del mecenatge, tal vegada o des del nostre punt de vista
de cap de les maneres açò no ha de suposar o s’ha d’interpretar
com un rebuig al paper fonamental que han de jugar les
administracions públiques al suport i la promoció cultural.
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Li he de dir, Sr. Fidalgo, que la meva primera reacció davant
aquesta proposta va ser de sorpresa, de sorpresa per tenir davant
una proposició no de llei relacionada amb el suport al
mecenatge cultural perquè han estat poques, poquíssimes les
iniciatives que el Partit Popular ha presentat en relació amb la
cultura, sense que açò vulgui fer cap atribució patrimonial de la
cultura a l’esquerra, la cultura és del poble i només el poble la
pot governar, però sí que la política cultural que aplica la dreta
és diferent de la que aplica l’esquerra i, lògicament, avui aquí,
amb aquesta proposició no de llei, venim a parlar de política
cultural, com ho vam fer fa unes setmanes per aprovar
conjuntament una resolució per la qual s’instava el Govern de
l’Estat a instaurar l’IVA súper reduït del 4% en el sector
cultural, perquè l’increment al 21% ha suposat un impacte molt
negatiu per a la cultura; segons les dades de la Federació Estatal
d’Associacions d’Empreses de Teatre i Dansa, sobre l’impacte
de l’increment de l’IVA a les arts escèniques, la recaptació en
relació amb el mateix període de l’any anterior va baixar un
26% i ha deixat d’ingressar més de 84 milions d’euros i mentre
el nombre d’espectadors descendia un 29%.

Però retornem a la proposta sobre el mecenatge, deia
sorpresa també perquè el Parlament, dia 7 de juny del 2012,
aprovava, també per unanimitat, una proposta del Partit
Socialista Obrer Espanyol, la qual, des del nostre punt de vista,
anava en la mateixa direcció, aprovar una llei autonòmica de
mecenatge, crear una comissió amb l’objectiu de redactar
aquesta llei i demanar al Govern que promogui el mecenatge a
les Illes. Una resolució que a dia d’avui resta per acomplir.

Amb la compareixença, precisament, del conseller
d’Educació i Cultura, dia 30 d’abril del 2013, el Sr. Bosch, a
més de deixar constància del suport a la pretensió, a la resolució
del Parlament, deia textualment: “Lògicament, aquest govern no
podrà tirar endavant una nova llei sense saber els punts bàsics
els quals constituiran la nova llei de mecenatge, que ja a
principis de l’any passat -referint-se al 2012- va posar damunt
la taula la vicepresidenta del Govern d’Espanya, la Sra. Soraya
Sáenz de Santamaría, quan parlava d’un esborrany de projecte
de llei de participació i mecenatge”, deia el Sr. Bosch.

Estam tots d’acord, idò, que seria bo que aquest país tingués
una llei autonòmica de mecenatge la qual reguli aspectes
contemplats a la Llei del 2002, o en una nova llei, com són les
subvencions donades a determinades institucions, concretament
la Llei del 2002 permet als particulars desgravar fins a un 25%
de l’IRPF d’allò aportat a les institucions artístiques. Però
aquesta realitat que s’expressava en aquell moment per part del
Govern de l’Estat només serà una realitat pròpia d’aquestes
illes, concret en aquestes illes, si es fa sota el paraigua d’una
nova llei estatal, aquesta era la pretensió, aquesta és, crec, la
voluntat d’aquest govern.

El cert és, però, que el compromís de Soraya Sáenz de
Santamaria no s’ha complert encara i no tenim ni nova llei
estatal, ni nova llei autonòmica, ni res que aporti valor al
mecenatge. Entenem, per tant, que cal omplir de contingut
aquest temps d’espera incert, perquè els nostres creadors
culturals, les nostres institucions culturals no poden esperar. En
aquest sentit, dóna la impressió, cosa que vull pensar que és
així, o que no és així, ja no ho sé, com si el Grup Popular
volgués donar un toc d’atenció al Govern de l’Estat o al Govern
autonòmic per no avançar en aquesta qüestió, tot i l’acord del

Parlament de dia 7 de juny del 2012 o del compromís del
Govern de l’Estat de tenir una nova llei dins el 2013.

En canvi, vet aquí la tercera sorpresa, positiva, que és la que
vull pensar, que el Govern de les Illes està disposat, mentre no
tenim una llei estatal ni una llei autonòmica de mecenatge, a
introduir mecanismes, mesures per estimular el mecenatge, amb
particularitats dins les nostres lleis autonòmiques a cada impost
o a altres lleis a les quals sigui aplicable, i entenc que el Grup
Popular avui du aquesta proposta aquí, enregistrada no fa ni un
mes, perquè pot ser una realitat a curt termini, i açò pot ser bo.
És bo perquè totes les societats cultes i desenvolupades o que
volen ser cultes i desenvolupades tenen en el seu ordenament
jurídic mesures que faculten els ciutadans que vulguin
contribuir a l’enriquiment del patrimoni cultural, amb llei o
sense llei específica, millor amb llei, és necessari oferir
avantatges fiscals a aquelles persones físiques o jurídiques que
vulguin destinar part dels seus beneficis o part del seu patrimoni
artístic, mitjançant cessió o donació a la comunitat, en
definitiva, fomentar, reconèixer la participació social en la
conservació i enriquiment cultural i artístic.

Entenem, per tant, que aquesta és la voluntat i la intenció
d’aquesta proposta, per tant donarem suport a aquesta proposta,
a la qual, com ja s’ha esmentat, hi hem afegit dues aportacions:
una, la primera d’aquestes, en forma d’esmena, la qual
bàsicament volia deixar clar, deixar en forma de resolució que
qualsevol acord o mesura en aquest sentit es faci amb la
participació dels sectors implicats. I una segona proposta, o
resolució, la qual insta que amb les propostes o amb les mesures
específiques per al mecenatge de creacions culturals i artístiques
es tenguin en compte aquelles que tenen la llengua catalana com
a suport de comunicació o com a suport de creació.

Creim que són importants, que són necessàries i que ho són
per tal que totes les diferents formes de creació cultural siguin
tractades de forma equitativa en relació amb el context
socioeconòmic i sociocultural de cada una d’aquestes i per tant
que tenguin també mesures específiques que facin que se sentin
tractades de forma igual.

Volem entendre, com deia, que aquesta proposta va en
aquesta direcció, va en la direcció que el Govern està disposat
a prendre mesures concretes i específiques i que també en el
futur puguem tenir una llei autonòmica de mecenatge que sigui,
que s’ajusti, que sigui coherent amb la Llei estatal que en aquest
moment es tramita i modifica l’anterior, la del 2002.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar-ne les esmenes acceptades, el Sr. Óscar Fidalgo, per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Maicas, decía un ex-
secretario general de su partido, que gato blanco o gato negro lo
importante al final es que cace ratones. Yo creo que con esta
iniciativa lo que pretendemos, y tiene usted razón en que fue en
junio de 2012 cuando se presentó una proposición no de ley por
parte del Grupo Socialista y se votó por unanimidad en la
comisión de esta parlamento autonómico, pero lo importante,
digo, no es tanto la paternidad o la idea de impulsión, sino la
efectiva definición legal de los proyectos y su puesta en marcha,
que yo creo que es para lo que todos los grupos parlamentarios
venimos a este parlamento.

En ese sentido, ya le digo, no tengo ningún agravio en
concederle a usted la paternidad y la maternidad, si quiere, de
cuantas iniciativas sean oportunas, ahora bien, estimo que el
plenario del Parlamento de esta comunidad autónoma quizás, y
convendrá usted conmigo, que es el lugar adecuado para darle
el eco y la importancia que una medida de estas características
debería, en mi opinión, tener.

Creo, y doy las gracias a los grupos parlamentarios, que en
lo sustancial estamos de acuerdo, yo creo que eso es lo
fundamental y lo importante y, sin más dilación, me gustaría
explicarle al Sr. Maicas que el sentido de mi propuesta iba a
continuación como le voy a leer, como usted sabe nuestra
propuesta dice así: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures oportunes a
fi de regular els beneficis aplicables al mecenatge cultural
realitzat per persones físiques o jurídiques subjectes a la
normativa tributària de les Illes Balears”.

Yo en este punto añadiría un punto y seguido que dijera,
incluyera su punto número 1, donde dice: “El Parlament de les
Illes Balears manifiesta su apoyo a la iniciativa de desarrollar
una ley de mecenazgo”. Porque creo que es absolutamente
complementario, yo creo que obviamente en nuestra redacción
está implícita la suya, pero bueno, no tengo ningún
inconveniente en adoptar este punto de esta forma.

Y creo, y se lo digo de verdad, que el punto de MÉS que
dice “para que cualquier medida específica de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares destinada a incentivar el
mecenazgo cultural sea elaborada con participación de los
sectores implicados”, pues, de alguna manera és más acertada
que la redacción de su punto número 2, y porque yo, en
definitiva, y esta es una opinión personal, en ciertas comisiones
de estudio en determinadas áreas en las que existe un acuerdo
mayoritario y en las que, además, se implica legalmente a los
sectores implicados, pues pienso que no debería tener mayor
problema. Y de ahí, Sr. Maicas, la explicación de mi rechazo a
su punto número 2 y la adopción, en definitiva, del punto de
MÉS.

Y último lugar, aceptaríamos, obviamente, que “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estimular entre los ciudadanos de esta comunidad
autónoma el mecenazgo, especialmente en momentos en que los
recursos institucionales son limitados”.

Yo creo que hoy daremos un gran paso en el sentido de
poder regular lo que no se ha hecho en los últimos treinta y
tantos años de democracia en esta comunidad autónoma, muy
probablemente una iniciativa que puede acabar en legislativa,
que contribuya a que el sector de la cultura de las Islas Baleares
tenga, sin duda, más mecanismos de los que tenía ayer para
poder promocionarse, salir a flote y, en definitiva, tener más
oportunidades de las que ha tenido hasta el día de hoy.

Nada más, les agradezco su participación y su voto a favor
de esta iniciativa, porque creo que, en definitiva, ganamos
todos.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, passarem a la votació i demanaria als grups
si els sembla bé que procedim a la votació així com ha dit ara el
grup proposant, el Sr. Óscar Fidalgo, amb aquest afegit al punt
1 de l’esmena del Grup Socialista, del punt 3 també de l’esmena
del Grup Socialista, de la 2766, afegir aquests dos punts, i de
l’esmena 2767 del Grup Parlamentari MÉS, així com vostè ha
dit, Sr. Óscar Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, Sra. Presidenta, con permiso, no tengo ningún
inconveniente en repetir, por si alguien tiene alguna duda, cuál
es la estructura final de lo que vamos a votar.

Si ha quedado claro, pues...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, crec que no fa falta, gràcies. Passam a la votació
idò, d’aquesta manera, moltes gràcies.

Queda aprovat per assentiment, d’acord, queda aprovat per
assentiment.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 1723/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de
l'increment de la taxa d'ajuda a la navegació marítima.

A continuació, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
1723/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig a l’increment de la taxa d’ajuda a la navegació marítima.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Carlos Luis Veramendi,
per un temps de deu minuts.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Popular hoy traemos
una iniciativa con un posicionamiento claro, contundente y
reivindicativo respecto al reciente incremento de la tasa de
ayuda a la navegación marítima, la T0, llevada a cabo por el
Real Decreto Ley 1/2014, de 24 de enero, que ha modificado la
Ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante,
estableciendo la modificación del hecho imponible de la tasa,
ampliando el concepto de servicio de señalización marítima
incorporándole el que presta la sociedad SASEMAR, y un
importante incremento de la tasa para cubrir este servicio.

El Sr. Borràs, en su intervención del otro día, nos decía que
las ayudas a la navegación marítima, hablaba de los faros, las
que cubre la tasa, yo le recuerdo que, además de los faros, son
las balizas costeras, barracones y señales GPS, por eso es un
tema complicado el tema náutico. La motivación estatal de la
modificación es atender el gasto de la entidad pública
SASEMAR, encargada de los servicios de búsqueda y
salvamento marítimo, prevención y lucha contra la
contaminación marina y control del tráfico marítimo.

Desde el Grupo Popular, queremos reconocer la gran labor
que están realizando sus profesionales. Además, se trata de un
riesgo general y que, como tal, ha de ser atendido con cargo a
los presupuestos del Estado, que hasta ahora cubre un 95% de
su coste. Además, en los casos en que la causa del incidente
donde se actúe no sea el riesgo objetivo general, sino que haya
una responsabilidad, la norma prevé que el coste del servicio
recaiga en quien lo ha provocado, además de que los seguros
marítimos cubren, en muchos casos, estos hechos.

Entendemos que el Ministerio de Fomento trabaja aquí sobre
una premisa que penaliza principalmente a las insularidades,
hace recaer el coste de un servicio estatal en los usuarios de toda
la red portuaria, volviendo al criterio de sólo paga quien se
beneficia del servicio, detrayendo ese esfuerzo de los
presupuestos estatales y añadiéndoselo a los territorios con
actividad marítima como nuestra comunidad. Además, este
criterio que aplica el Ministerio de Fomento en materia
portuaria y aeroportuaria no lo lleva a cabo en infraestructuras
terrestres, siendo un agravio para con los territorios insulares
que con sus impuestos aportamos a los presupuestos del Estado
y además hemos de pagar, vía tasa, los servicios portuarios y
aeroportuarios.

Este sistema provoca esta doble contribución. Por ello
consideramos, y el otro día lo presentamos como enmienda, que
usted, Sr. Borràs, no nos quiso aceptar, que el Gobierno revise
el criterio de creación de tasas para atender los servicios
marítimos, detrayendo ese esfuerzo de lo que hasta ahora se
cubría por los presupuestos del Estado, provocando un perjuicio
a comunidades con actividad marítima como la nuestra por la
doble contribución.

Recordarles que la modificación de la tasa hace recaer el
coste del servicio no en quien lo utiliza sino en un supuesto
potencial usuario, y sólo una parte de ellos, ya que también se
le presta el servicio de salvamento marítimo a otros supuestos.
Por cierto, y lo hemos hablado fuera, Sr. Borràs, me gustaría
que me hubiese entendido un poco más, yo pensaba que me
había entendido, las aeronaves que pueden sufrir un siniestro

cayendo al mar, no es que se le deba aplicar la tasa, nadie le
quiere aplicar la tasa, es un ejemplo de que también en caso de
siniestro se le puede prestar el servicio de salvamento marítimo,
veo que se ríe porque lo hemos hablado; o los buques en tránsito
por nuestras aguas, hecho que no es tenido en cuenta.

Además, va contra el concepto de tasa como
contraprestación por recibir un servicio, el servicio lo debe
sufragar quien lo recibe, no la globalidad de los usuarios
potenciales como aquí se aplica para todas las embarcaciones.
No obstante, el Gobierno, es cierto que ha articulado exenciones
y bonificaciones para las embarcaciones de pesca y para las de
recreo deportivas, según tipología y eslora.

Destacar que el desmesurado incremento de la tasa
acumulado que se aprobó es del 128%, calculando recaudar 9,6
millones de euros, cuantía relativamente pequeña dentro de los
presupuestos del Ministerio de Fomento, y crea más problemas,
y se lo digo de verdad, de los que puede solucionar, ya que
afecta a un sector productivo con capacidad de crecimiento y
creación de empleo.

Además, los presupuestos del Estado del 2014 establecen
para la citada entidad SASEMAR unos gastos de 163,58
millones de euros, por lo que el incremento de la tasa sólo
conseguirá, con la recaudación estimada citada, cubrir el 5,8%
de su coste anual. Decir que desde el 2012 esta entidad ha
conseguido descender los gastos de explotación para equilibrar
la situación tras la etapa socialista de fuerte gasto y
endeudamiento y bastantes préstamos bancarios.

Quiero volver a destacar que desde el primer momento el
presidente, Sr. Bauzá, ha manifestado el agravio que supone
este incremento de la tasa para la estrategia de fomento del
turismo balear y que resta claramente competitividad a un sector
estratégico, como la náutica, para nuestras islas, así como que
hará cuanto esté en sus manos para retirar dicho incremento,
uniendo fuerzas con el sector para nuevamente reclamar lo que
es justo y beneficioso para nuestras islas. Así, el director general
de Puertos y Aeropuertos, como ya dije, remitió un escrito de
disconformidad al director general de la Marina Mercante y ha
tenido con éste una reunión para tratar, entre otros, este tema.

Además, durante la ITB el conseller de Turismo y la
secretaria de Estado de Turismo mantuvieron una reunión donde
éste le transmitió la preocupación por tal incremento y le insto
a que se suprimiera. La Sra. Borrego le avanzó que, según lo
tratado con el Ministerio de Fomento, se estaba trabajando para
encontrar la posibilidad de eliminar esta subida.

Además, el presidente y el conseller de Turismo están
pendientes de tener una inminente reunión con la ministra de
Fomento para tratar, entre otras, esta cuestión.
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Por ello, Sr. Borràs, como decía el otro día, nada de que sólo
se ha enviado una carta, ya le recordé que ni carta enviaron
ustedes cuando autorizó el Gobierno socialista las
prospecciones. Ahí me hablaba de sumisión, aquí hubo
sumisión, a diferencia de este gobierno, por eso, según qué
comentarios, en este caso, ahórreselos. Además, la Asociación
de clubes náuticos de Baleares ha manifestado, mediante
escrito, al presidente de Puertos del Estado, su enérgica protesta
y oposición por este incremento.

Quiero destacar el hito que ha supuesto la supresión del
impuesto de matriculación de embarcaciones de recreo de más
de quince metros de eslora dedicadas a alquiler, aprobado en
octubre de 2013 por este gobierno, reivindicación del sector
cumplida por este gobierno, ya que éramos el único país de la
Unión Europea que no tenía y producía una situación clara de
discriminación. Recordemos que el presidente, Sr. Bauzá,
manifestó su firme propósito de trabajar intensamente, junto con
el sector, para conseguir esta supresión, como así ha sido. Por
ello, es consciente de que lo que se ha ganado con esta
supresión no se puede perder con el incremento de la tasa.

Mencionar también que el Gobierno está trabajando en un
proyecto de ley de navegación marítima, previsto a mediados de
2014, o esa es la previsión, importante iniciativa al ser un
proyecto de modernización y clarificación en la legislación
marítima española. Este gobierno es consciente de lo estratégico
que es la náutica y sus instalaciones para nuestra comunidad y
permítame decírselo a diferencia del anterior gobierno que
ignoró al sector náutico, tal como denunció el propio sector, lo
dice el sector públicamente, calificándolo el sector de prejuicios
ideológicos de los socialistas al intentar vincular náutica con
alto poder adquisitivo, sin darse cuenta de que representa un
valor para nuestra economía. Lamentando, y es un hecho
fehaciente, que sólo fueron recibidos una sola vez por el Sr.
Antich al inicio de legislatura y ninguna más -el presidente
Bauzá ha mantenido ya varias reuniones-, recibiendo en abril de
2011 una sonora protesta del sector por su pasividad, tal como
salió en los medios de comunicación.

En cambio, el sector náutico manifiesta que con este
gobierno ha encontrado una oportunidad para potenciar el sector
y contribuir al desarrollo económico de nuestra comunidad.
Incluso era tal el deterioro de las relaciones con el anterior
gobierno que destaca el sector sentarse juntos en la Mesa
sectorial náutica, obteniendo una propuesta de mejora del
sector. Por tanto saben perfectamente quién apoya al sector
náutico y quién no lo ha apoyado.

Además este gobierno, a diferencia de la actividad del
anterior, ha desarrollado un gran número de medidas respecto
a la náutica; se las citaré: medidas de gestión, optimizando
Ports, lastrado por deudas del anterior gobierno ; actualización
de cánones; agilización de listas de espera de amarres que se
encontraban atrasadas y cobro de amarres -ni eso se hacía hasta
ahora, ni eso-; medidas en instalaciones, mejora del
mantenimiento y seguridad de puertos, reordenación de puertos
y fondeos y solución a embarcaciones abandonadas; medidas
normativas, como está en marcha la reforma de la Ley de
puertos, la redacción de planes de seguridad en manos del
Ministerio de Fomento y la agilización administrativa de
trámite; y medidas de promoción, con ferias náuticas como la
Palma Boat Show y promocionando la llegada de cruceros a

más puertos de nuestras islas, como la reciente feria de Miami,
con unos resultados en cruceros en nuestros puertos históricos,
así como el aumento de las autorizaciones de chárter náuticos.
Éste es un claro indicador de que nuestra comunidad es cada vez
más un referente náutico, como este gobierno pretende. 

Y se ha aumentado, y creo que es importante, la
conectividad de los puertos de competencia autonómica, con
cifras históricas de pasajeros y mercancías, como el otro día en
una pregunta el conseller manifestó. 

Por todo ello les vuelvo a pedir claramente que sean
conscientes que náutica y turismo náutico son materias
estratégicas para nuestra comunidad, con el efecto dinamizador
sobre la economía y el empleo. Son un sector en sí generador de
economía y empleo, como son conscientes este govern y el
Grupo Popular, y espero, por lo que hemos hablado, que lo sean
todos. Veremos si finalmente están de acuerdo en alcanzar -yo
creo que esta vez y demostraríamos un gran valor- el consenso
deseado en esta estratégica materia, y salga de verdad un
acuerdo unánime, con un pronunciamiento claro en defensa de
los intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad, y que
llegue a Madrid, se lo digo así de claro, un mensaje del
posicionamiento de esta cámara de rechazo al incremento de la
tasa náutica y que ésta se vuelva atrás. En eso confiamos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar
l’esmena RGE 2751/14. Té la paraula el Sr. Damià Borràs, per
un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, m’acaben
de fer una apelAlació a la meva consciència, quan la setmana
passada van votar en contra d’una proposta pràcticament
calcada d’aquesta, quan fa un mes van rebutjar una esmena en
comissió pràcticament calcada a la d’avui. Tercer debat, i ara al
final haurem de votar en consciència. No sé fins ara els que han
votat en contra devien ser inconscients, igual és açò.

(Remor de veus)

Som al tercer debat sobre l’increment d’un 128% de la taxa
d’ajudes a la navegació marítima per tal de finançar
SASEMAR, tercer episodi nàutic del serial sobre els usos i
abusos del govern Rajoy a costa de la competitivitat, la
connectivitat i la indústria turística de les Illes Balears, un serial
que, ja ho veuran, no acabarà avui ni de noves, amb la petició de
la retirada de la pujada d’una taxa que, en tost de créixer com fa,
hauria de desaparèixer per inútil i extemporània, perquè estava
pensada sobretot per al manteniment dels fars que el ministeri
ara vol convertir en hotels i restaurants. 
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Amb l’excusa d’un improbable naufragi la taxa ara també
grava, de manera arbitrària i onerosa, a més, qualsevol que vagi
per la mar, gairebé tothom que tengui una barca a vela o motor
amb què pugui sortir a navegar fora port. La setmana passada -
ja ho hem vist- el PP va votar que no a una proposta semblant;
avui havia escrit que aprovarem demanar que es retiri, però com
que fa un quart d’hora hem vist com el PP votava en contra de
les seves pròpies esmenes, ja no sé si avui, en consciència o
inconscientment, votaran en contra de la seva pròpia proposició
no de llei. Més tard sortirem de dubtes.

Demanam nosaltres, amb una esmena, que la retirada sigui
immediata i no en diferit, com pretén el Grup Popular, que quan
tocava, quan podien, no van fer res, i ho sabien, que passaria,
estaven avisats, però Madrid va votar a favor de la taxa, tots
com un clau, faltaria més, com han fet cada vegada que Rajoy
ha abusat de la pusilAlanimitat del govern Bauzá, i més que res
per allò que diran els empresaris del sector nàutic s’han posat a
remugar sense deixar de dedicar-se, però, a la contemplació
bucòlica del propi llombrígol. I mentre, i davant la descarnada
desafecció de Rajoy, el Sr. Bauzá cerca consol en els vapors
d’una sauna madrilenya.

El Grup Popular no vol ni parlar de revisar, ho vam veure
dimarts passat, la fiscalitat confusa, complexa i regressiva que
afecta tot el sector de la nàutica, des de qui té un petit llagut per
anar als serrans fins a l’empresari nàutic més emprenedor.
També ens deixarem pel camí el rebuig a continuar essent
considerats sospitosos habituals, uns vils estafadors cada vegada
que viatjam; haurem de continuar demostrant que som residents
amb un absurd tros de paper. I ens deixarem pel camí l’abús que
significa la taxa d’slots, que ens cobraran dues vegades, amb
l’amenaça incorporada de la privatització de la gestió, de
l’adjudicació de les rutes aèries, els horaris i els destins a un o
a un altre aeroport, a una o a una altra companyia, com si açò
per a unes illes que depenen socialment i econòmicament de la
connectivitat (...) fos una qüestió banal. Tot açò fa companyia
al decret llei de l’increment de la taxa d’ajudes a la navegació
marítima; tot açò castiga també la competitivitat de la nostra
economia. 

El PP, d’aquestes coses, no en vol ni sentir parlar. El Sr.
Veramendi diria que només el preocupa que els avions puguin
naufragar de franc; el vaig entendre perfectament, Sr.
Veramendi. 

Passem a la taxa d’ajudes a la navegació marítima. Ara
diuen que el 2015 la treuran. Així ho afirma el conseller Sr.
Martínez, que diu que ho diu la Sra. Borrego, la secretària
d’Estat, que en tant que ambaixadora plenipotenciària dels
interessos turístics de les Illes Balears ens havia d’alliberar de
tots els mals, a part de rebaixar-nos l’IVA turístic que ara
bravegen que no apujaran; valent consol. El Sr. Martínez està
molt perjudicat per l’epidèmia de sordesa selectiva que afecta
tot el govern Bauzá: només senten i escolten segons què, i
només escolten i senten segons qui. Va sentir perfectament la
Sra. Borrego quan va dir que estan fent feina per treure
l’abusiva taxa de navegació marítima, però en canvi, allò del
gas que tant va atabalar els nostres clients de Berlín, no ho va
sentir. Cada vegada estan vostès més desinflats, s’estan quedant
sense gas, però mentre s’esbraven com una gasosa caducada, les
fugues del letal gas de les seves polítiques van liquant les

esperances i rebentant la paciència de milers i milions de
ciutadans.

El Sr. Martínez va afirmar dijous passat a Eivissa que
treuran la taxa, però que haurà de ser l’any que ve, el 2015,
perquè la pujada de la taxa, va dir, és als pressupostos generals.
Açò és fals de tota falsedat, que dirien en un serial de judicis. En
els pressupostos generals vigents allò que hi ha és la partida
econòmica per mantenir com fins ara SASEMAR, 135 milions
d’euros. 

Diu el Sr. Veramendi a l’exposició de motius de la
proposició no de llei -tot igual seria millor dir-ne exposició
d’excuses-, diu el Sr. Veramendi: “El cost estimat de l’entitat
SASEMAR és de 120 milions -avui ha dit que eren 65, a
l’exposició són 120, que diu- 120 milions d’euros l’any, per la
qual cosa la posada en marxa de l’increment de la taxa només
aconseguirà amb la recaptació estimada d’aquests 9,6 milions
cobrir el 30% del dèficit anual de l’esmentat ens”. Açò diu el Sr.
Veramendi. Dèficit, però?, no hauríem de dir cost del servei?
9,6 milions, diu el Sr. Veramendi. Peccata minuta. D’on s’ho
ha tret, tot açò, Sr. Veramendi? 135 milions, 15 més dels que
diu vostè, i ara hi afegirem de clatell els que recaptin amb la
taxa, prou més de 9.600.000 euros, ja ho veuran, que diu el Sr.
Veramendi que recaptaran. Recaptaran molt més.

Es veu que el Sr. Rajoy no s’havia quedat prou satisfet,
enguany tampoc, amb el càstig que havia infringit a les Illes
Balears a través dels pressupostos; perquè és quedés a gust el
Sr. Rajoy van haver d’aprovar dia 24 de gener un reial decret
legislatiu des del qual, aprofitant que la torre de “Trepitja” està
inclinada, han comès una endemesa brutal contra tot el sector de
la nàutica, la nostra econòmica i la de tanta gent humil que estan
expulsant sense miraments dels molls dels nostres ports. 

Ho fan a través d’un decret llei, com tant els agrada fer; aquí
ja en duen 25 i Rajoy n’ha signat 46. No els vindrà d’un: demà
mateix, si volen, el Consell de Ministres pot aprovar un decret
llei que anulAli el de dia 24 de gener; demà mateix poden
començar la tramitació, si volen. Ja saben allò del clau que es
treu amb un altre clau. Però en tost d’exigir del ministeri que
ens tregui immediatament el clau que ens ha clavat amb un altre
clau que ens desclavi de l’abusiu decret llei amb què ens van
clavar la taxa, en tost d’açò el Govern i el Grup Popular
s’aferren al clau roent d’una hipotètica promesa de la possible,
però no probable, correcció de la injustícia en els pressupostos
de l’any que ve. L’any que ve, quan ja haurem estat víctimes de
l’abús durant tot un any, quan ja haurem escalivat els turistes
nàutics durant tot un estiu amb l’escarni que significa haver de
pagar un 20% de la taxa només per amarrar, ni que sigui tan sols
una vegada, a un port de les Illes Balears. I, encara més, d’haver
de tornar a pagar un altre 20% de la taxa si el mateix iot torna
a tocar un port de bandera espanyola, fins i tot si és el mateix
port, tot just 30 dies després o més. 

I si el iot, foraster o no, o el llagut aconsegueix arribar a port
bé deu ser perquè no ha naufragat. Si amarra pel seu compte és
senyal que no ha estat rescatat per SASEMAR, o no? Idò per
què toquen? I si no bon vent cap a un altre port, de l’estranger,
és clar.
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Mirin què en pensa el ministeri: “Conviene señalar que esta
modificación -la pujada d’un 128%- no afecta a la
competitividad ni del sistema portuario, afecta a todos los
puertos estatales y autonómicos suponiendo sólo el 1% del
total de ingresos por tasas, ni al sector marítimo, dado que es
una tasa baja”, pàgina 10 de la memòria de la memòria de
l’Análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto
ley..., etc. Una tasa baja, anam sobrats. Si només suposa el 1%
del total de ingresos por tasas i és injusta i abusiva, com diu el
Sr. Veramendi, no vulguin saber com deuen ser les altres taxes.
Per açò demanàvem dimarts passat la revisió, a partir de criteris
de major progressió, de tot el sistema fiscal que afecta la
nàutica.

Diu la memòria també: “La adopción de esta medida es
urgente para poder alcanzar el equilibrio presupuestario de la
sociedad SASEMAR”; açò ho van escriure quan no feia ni un
mes que havien entrat en vigor els pressupostos amb la partida
suficient, 135 milions, per mantenir SASEMAR. Coherència en
diuen, d’açò. 

I ara ens vénen a dir que el ministeri renunciarà al equilibrio
presupuestario y a diseñar un sistema de financiación más
eficiente en el que los usuarios que reciben el servicio de
ayudas a la navegación prestado por SASEMAR soporten los
costes del mismo en lugar de los presupuestos generales del
Estado”. Hi renunciaran?, o faran una altra de les seves
aclamades operacions de maquillatge per tal de camuflar la
condició vampiresca de la taxa? La transvestiran, com solen fer,
per tal de transformar-la del Dràcula fiscal indissimulat que és
ara en un dissimulat però igualment xuclador Nosferatu? Com
han fet amb les taxes aeroportuàries, a les quals han aplicat un
sistema de rebaixes a l’hivern que, un cop vista la lletra menuda
que acompanya la rebaixa i que vostès amaguen, es queda en
gairebé no-res. 

Idò igual passarà amb la taxa d’ajudes a la navegació
marítima. Faran una simulació de rebaixa de la taxa l’any 2015,
en diferit, una altra simulació en diferit marca de la casa. Açò si
la toquen, que igual serà que no dado que es una tasa baja. Ara,
l’AVE el pagam i el pagarem entre tots, tot i que -i d’açò hem
de donar les gràcies al Sr. Company- tot i que gràcies a ell les
aus que habiten les muntanyes d’Artà ja tenen dret a ser
envestides, o trepitjades, vés per on, per l’AVE, com qualsevol
gavinot peninsular d’aquests que a vostès tant els agrada. 

Gràcies a la voracitat recaptadora del Partit Popular pagam
i continuarem pagant el manteniment dels fars, fins i tot quan ja
siguin bars i restaurants de gestió privada, i pagarem
SASEMAR a través d’una taxa injusta, per més que diguin
vostès avui, ara i aquí, i per més que diguin el Sr. Martínez, la
Sra. Borrego, el Sr. Bauzá i tot el sursuncorda de liberals
d’attrezzo del Partit Popular, refractaris a apujar impostos
només de paraula, predicadors impius de tantes idees en què no
creuen. Com deien a Itàlia que feia Giulio Andreotti, preguen a
Déu i es confessen amb el diable.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per fixar la posició.
Té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
deixin que comenci també amb una confessió. Un, quan puja a
aquesta tribuna a parlar de connectivitat aèria i marítima, té la
sensació -perdonin que els ho digui- que li prenen el pèl. Prenen
el pèl Rajoy, prenen el pèl la Sra. Pastor i la resta de ministres
a aquest parlament, a aquesta comunitat autònoma i als
ciutadans que vivim, que sobrevivim en aquesta illa.

Facem un poc de memòria. Fa uns mesos, dia 24 de gener,
el Govern del regne aprovava, senyors, una gran mesura: reduir
el 12% l’impost de matrícula per a determinats vaixells molt
concrets que es dediquen al lloguer. Poc després, dia 13 de
febrer, es prenia una altra decisió, una altra mesura, que
afectava la taxa d’ajuda a la navegació marítima: duplicar una
taxa que paguen totes les embarcacions de més de 9 metres
d’eslora, que pagaran tant els creuers com els petits llaüts dels
amants de la mar i de la navegació tradicional; una mesura
votada i aplaudida pels diputats del Partit Popular de les Illes,
que feia uns dies es felicitaven de la mesura de la reducció del
12% de l’impost de matrícula.

Vostès diran: què és açò? Jo, a açò, li dic clarament
hipocresia; i no és preocupin, senyors diputats, ens diran, el
president Bauzá sortirà i ens dirà que luchará contra la subida
de las tasas; ens dirà “la supresión del impuesto de
matriculación supone el fin de un gran agravio”; ens dirà
“estamos en contra de las tasas”; ens dirà “estamos en contra
de las propecciones”. Açò és tot el que ens diu. Ens ho diu,
però, algú que parla més des de Madrid que des d’aquí. 

La realitat és, emperò, una altra. La realitat és que dia 17
d’abril del 2013 a la Comissió de Medi Ambient el Grup
Popular rebutjava una iniciativa del Grup MÉS que proposava
precisament la bonificació de les tarifes dels serveis portuaris a
les embarcacions tradicionals de les Illes Balears, els llaüts de
llenya; hi votava en contra sense cap justificació, sense cap
mirament. És evident que el nostre grup, tots, compartim el
sentit de la proposta que presenta avui el Grup Popular; és més,
és una proposta diria jo, Sr. Veramendi, d’aquell tan copiar y
pegar que li agrada, idèntica pràcticament a la que vam debatre
no fa gaire en aquesta mateixa cambra i que, per cert, el Partit
Popular de forma global, de forma conjunta, va votar en contra,
en contra de tots els punts d’aquella proposta que va presentar
el Grup Socialista, i que anava exactament en la mateixa
direcció, en el mateix sentit, amb el mateix objectiu. Avui la
veritat és que aquesta proposta sona més a mala consciència. 

Però les coses tanmateix són senzilles, són més senzilles. El
Ministeri de Foment aplica criteris especials en matèria
portuària i aeroportuària que graven la insularitat, que
perjudiquen els ciutadans de les Illes. Ara tots els propietaris
d’una embarcació hauran de pagar una nova taxa perquè són
potencials usuaris d’un servei que nosaltres, els ciutadans
d’aquestes illes, ja pagam amb els nostres impostos. 
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Cada vegada que aquest govern surt i pren posició crítica,
per dir-ho d’alguna manera, amb una decisió que ha pres el
Govern de l’Estat la veritat és que alguna cosa sospitosa es mou.
Ho hem vist amb el model aeroportuari, ho hem vist quan
parlam de tarifes planes entre illes, de les obligacions de servei
públic, dels certificats de resident, del finançament, de les
prospeccions, massa temes que dóna la impressió que el que es
fa és gestionar la submissió d’aquest govern, del Govern de les
Illes, respecte del Govern de l’Estat, i es fa en contra dels
interessos dels ciutadans. Hem de ser, per tant, coherents, i
donar suport a aquesta iniciativa si l’objectiu i el propòsit són
els mateixos que fa una setmana aquesta cambra també va
debatre i als quals el nostre grup va donar suport. 

Ens hagués agradat però, també, que el Partit Popular hagués
tingut el mateix sentit de país que tindrà aquest grup quan dia 13
de febrer el Grup MÉS va presentar aquella proposta que ja he
esmentat; hagués tingut també el mateix sentit de país quan la
setmana passada va rebutjar una proposta del Partit Socialista
Obrer Espanyol que anava en la mateixa direcció; hagués posat
per damunt dels interessos de partit i de cohesió de partit els
interessos dels ciutadans d’aquestes illes. Donarem suport, per
tant, a aquesta proposta, que vol resoldre una actuació del
Govern de l’Estat que és injusta, que perjudica les Illes, que
perjudica els ciutadans d’aquestes illes, i demanaríem,
demanam, que el Grup Popular es repensi la seva actuació,
l’actuació que ha tingut en les diferents comissions i també en
aquesta cambra, perquè la seva posició sigui una posició
coherent. La d’avui és una proposta que és a favor dels
ciutadans de les Illes, però les que es van presentar fa unes
setmanes, fa una setmana, també ho eren, i l’esperit, la voluntat
i el vot del Partit Popular no varen ser en aquella ocasió
coherents i a favor d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, el Sr. Carlos Veramendi, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Sr. Borràs y Sr. Martí, sus comentarios
no creo que en este debate sea el momento, he evitado
discrepancias como he efectuado mi intervención, puedo decir
que qué paciencia hay que tener en aras al consenso.

(Remor de veus)

Sr. Borràs, centre el discurso, aquí hablamos de tasa náutica,
no se me disperse. Y con lo de los números, yo se lo voy a
explicar: ¿sabe qué he hecho? He actualizado datos, veo que ahí
se ha perdido un poco con las cifras, he actualizado datos,
presupuesto general del Estado.

Tiene además, y es contumaz en el tema, un problema con
los siniestros aéreos, nadie los quiere pero usted sigue y se ríe
porque lo hemos hablado, sigue con lo de los siniestros aéreos,
pero bueno.

Mire, Sr. Borràs, durante su mandato, y usted ha gobernado
y lo hemos hablado muchas veces, el Gobierno socialista
incrementó y creó tasas aéreas, náuticas y portuarias que
afectaban directamente a nuestra comunidad, ahora les llama
“tasazos”, antes no sé, era buena gestión. 2008, tasa adicional a
cada pasajero embarcado, más tasa; 2009, aparte de la subida
generalizada de todos los importes, crean dos nuevas tasas:
recargo a la de aterrizaje y una de seguridad; 2011, su etapa,
incremento de las tasas de pasajeros, crean la de servicio de
tránsito aéreo y modifican la de estacionamiento. Y de 2007 a
2008, su gobierno, el de aquí, suyo, incrementó todas las tasas
portuarias un 15%, además del incremento de todas las tasas
náuticas portuarias estatales, todo ello lo toleraron y no dijeron
absolutamente nada.

Ahora el Partido Popular, hay un incremento de tasa, y lo
dicen.

Mire, Sr. Borràs, siguiendo con citar a la prensa, que usted
me hizo el otro día y lo hace..., pero siempre lo hace
sesgadamente, mire, le aumentaré hemeroteca, Diario de
Mallorca, 13 de octubre de 2013, en portada: “El sector náutico
balear logra aumentar su cuota de mercado en un 50% en plena
crisis. Baleares ha mostrado que el potencial del sector náutico
mejora como nunca. El futuro pinta mejor, ya que en otoño se
aprobará -como se aprobó- una exención del impuesto de
matriculación, barrera fiscal que provocaba fuga de yates y
turistas de gran nivel adquisitivo”. Y seguía diciendo este
periódico: “Se han esfumado alguno de los nubarrones más
negros, el principal avance tras pasar por puertas cerradas y
portazos desde el prejuicio de que los barcos son sólo cosa de
ricos -¿le suena?-, el sector náutico les ha empezado a escuchar
los políticos que ahora gobiernan.”

¿Ve lo que les decía? Pero se debe continuar trabajando, una
de las cuestiones es la retirada del incremento de esta tasa, y en
ello está el Govern, con el apoyo del Grupo Popular, y confío,
algún grupo ya ha manifestado que lo apoya.

Respecto a su enmienda, quiero hacerle una cita, en aras al
consenso sólo le diré, sólo, eh, he procurado centrarme en la
enmienda: primero, es diferente, se contradice con lo que
proponía hace unos días, ha elevado el nivel, se ve que en dos
semanas se ha calentado. Lo siguiente, no busque excusas para
no apoyarla. Además me ha dicho que la nuestra le parecía bien.
Además, usted pone que sea antes de la temporada de verano.
No sé, no sé por qué primavera no.

Sr. Borràs, esta tasa grava a la embarcación no a su uso,
grava a la embarcación, no a su uso, sea la temporada que sea.

(Remor de veus)

Además, ¿qué pasa, no hay náutica en el resto de
temporada? A la náutica se la debe apoyar siempre.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Además, profundice y en la tasa y verá lo que le digo. Le
voy a dar un dato que le llamará la atención.

(Remor de veus)

El Grupo Municipal Socialista en Calvià ha votado en un
pleno la misma PNL que llevamos nosotros, la misma, y no ha
presentado la enmienda que usted presentó. Vaya por Dios, se
ve que entre Menorca, Mallorca, Calvià y facciones yo, o eso
parece que son del mismo partido.

(Remor de veus)

Mire, Sr. Martí, agradecerle, porque sé que públicamente
han dado su apoyo ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... a esta iniciativa, lo han anunciado incluso fuera,
reconocerle su altura de miras y capacidad de consenso, pero,
Sr. Martí, hablamos de náutica, ya ha enganchado su tema, ha
dicho conectividad, y lo ha enganchado. Solamente le diré una
cosa, Sr. Martí, el Sr. Bauzá, el presidente, cuando dice algo lo
cumple, mire el impuesto de matriculación...

(Remor de veus)

... mire el impuesto de matriculación, ha trabajado
intensamente. Y en esta tasa, al tiempo, el trabajo se verá.

(Remor de veus)

Además, agradecerle, Sr. Martí, que ha repetido los mismos
argumentos que nosotros, efectivamente, hay una doble
contribución, impuestos y tasas.

Miren, este govern y el Grupo Popular que le da apoyo, tiene
cultura de compromiso y cuando tiene que defender los
intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad lo hace ante
Madrid, ante Bruselas, por mucho que se quejen de los viajes o
dónde sea, ...

(Remor de veus)

... como es el caso del injusto incremento de esta tasa, y así
lo está haciendo. Esperamos que pueda ser como fue la
eliminación del impuesto de matriculación náutico, y en esta
tarea hoy y aquí este parlament tenemos que posicionarse, hoy
y aquí, manifestando el rechazo a este incremento de la tasa
náutica y pidiendo la retirada de este incremento, como hará el
Grupo Popular. Les pido que cumplan lo que han manifestado
y también lo apoyen, la ciudadanía se lo agradecerá. Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta? Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, per proposar una transacció al Sr. Veramendi, si vol, retir
de l’esmena l’expressió “abans de la temporada d’estiu”, que
sigui simplement “que la retiri immediatament”. I si no
m’accepta aquesta transacció, es retiraria l’esmena i així l’únic
que votaria en contra del seu propi partit, que és qui ha posat
l’esmena, seria el Grup Popular.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, señor, hoy lo del Sr. Borràs ya le he dicho que se
superaba, me dice una cosa fuera, me dice otra. Mire, le he
pedido que profundice, Sr. Borràs, le pedido que profundice en
la tasa y entenderá por qué su enmienda no puede ser aceptada.
He sido suave y no se lo he explicado ...

(Remor de veus i petita cridòria)

... profundice en la tasa. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, l’esmena no queda acceptada. Passam a la votació.
Començam a votar, votam.

Queda aprovada per 55 vots a favor.

V. Compareixença del Govern per tal de retre compte
del compliment de la Proposició no de llei RGE 3233/13,
relativa a serveis d’emergències per a les Illes, escrit RGE
2236/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença del Govern per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3233/13,
relativa a serveis d’emergències per a les Illes, escrit RGE núm.
2336/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Març del 2013, fa escassament un any,
escassament és un dir, fa un any, el Grup Parlamentari MÉS
presenta una proposició no de llei que va dirigida que es torni a
posar en funcionament el Servei d’atenció a les víctimes i a les
seves famílies de situacions d’emergència. El 15 de maig del
2013, s’aprova per unanimitat el següent punt d’aquesta
proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a formalitzar, a la major brevetat
possible, -i subratll això de major brevetat possible- un nou
contracte de servei per a l’atenció a les víctimes d’emergència.”

El motiu d’aquesta proposició no de llei presentada pel Grup
MÉS va ser la mort, en circumstàncies molt tràgiques, ofegats,
el dia 10 de març del 2013, de dos joves de la nostra comunitat
autònoma que es varen ofegar, a causa d’un temporal, a Cala
Mandia; quatre dies varen estar per rescatar els cossos
d’aquestes persones. Durant aquests quatre dies no varen rebre
cap atenció psicològica a causa d’aquesta d’emergència per part
del Govern de les Illes Balears. Els professionals, el voluntaris
d’emergències, que eren en aquell moment amb la família i en
aquella situació de cercar els cossos, el varen caracteritzar de
situació vergonyosa. Insisteix, professionals d’emergències i
voluntaris.

Aquest servei estava en funcionament fins a l’any 2012 i va
ser a l’any 2013 que es deixar de posar en funcionament. En el
debat al qual vostès tendran accés a traves del BOPIB, tots
coincidien, tots els grups parlamentaris coincidíem en valor i la
necessitat d’aquest servei, no només perquè es donava una ajuda
psicològica en el moment en què es transmitia la informació
d’aquella situació d’emergència, sinó perquè facilitava sobretot
l’elaboració del dol davant moltes vegades una pèrdua molt
traumàtica.

També va quedar clar en aquell debat, perquè no sigui com
ens va contestar a la pregunta formulada la setmana passada,
que ja s’havia intentat, ja el 15 de maig del 2013 ja va quedar
clar, perquè així consta en el BOPIB del Parlament, que tots els
grups parlamentaris coneixien que el Govern havia fet un
negociat sense publicitat, això també es coneixia; un negociat
sense publicitat, que, com vostè comprendrà, Sra. Consellera, no
va poder ser assumit per cap entitat, era inferior a 50.000 euros,
quan inicialment era un preu superior; era per a 306 dies, no per
a 365 dies, com si les emergències només es poguessin produir
uns dies determinats; es presentaven dues mesures de pagament:
una, per unitats de temps de guàrdia -i escoltin bé, parlamentaris
d’Eivissa i de Menorca i de Formentera-, aquesta unitat de
temps de guàrdia a Mallorca es pagava a 52 euros i a Menorca
i a Eivissa 26 euros, ja ens explicarà si això és normal, que el
Govern consideri que un psicòleg a Menorca el seu temps val
menys que un de Mallorca, i a Formentera 20 euros.

Això no va poder ser acceptat per cap entitat que feia feina
en aquest treball, perquè hi va haver entitats que es varen
acostar a veure aquest plec de condicions i cap d’aquestes va
acceptar la condició de pagar als seus professionals, als seus
treballadors manco per fer la mateixa feina. Vostès es varen
dirigir a colAlegis professionals, entitat o ONG que tenen uns
criteris una mica ètics en relació amb aquest tema.

El cas és que a nosaltres començam a preocupar-nos una
altra vegada per aquest tema quan succeeix una altra situació de
tragèdia a la nostra comunitat autònoma, concretament en el
municipi de Porreres, on hi ha la defunció d’un menor, i mentre
es produeix la situació provocada per un incendi, la família no
rep atenció psicològica, la rep a petició de la seva batlessa, de
la batlessa del municipi la qual se’n recorda que una regidora
era psicòloga i que a la vegada tenia formació específica en
aquest tema i demana cridar-la. I aquesta ciutadana voluntària
psicòloga dóna suport a aquesta família, no només en el moment
d’aquest impacte tan dolorós, sinó durant un parell de dies.

17 de març, aquesta proposició no de llei s’aprova el maig,
17 de març ens anuncien les dues conselleres, la consellera de
Família i Serveis Socials i la consellera d’Interior, un dia abans
d’aquest debat, que es constituirà aquest servei a la nostra
comunitat autònoma, deu mesos després. Què entén vostè, Sra.
Consellera, per “a la més brevetat possible”? Perquè vostès,
quan en el Parlament ja s’aprova això, ja sabien que aquest
negociat sense publicitat havia quedat desert. El Govern, com
vostè sap, té instruments que poden evitar que aquestes
situacions quedin desertes, i vostès en deu mesos no han fet res.

Per tant, la nostra primera pregunta, que ens agradaria que
ens contestés, és: quantes intervencions no han tengut aquesta
atenció d’emergència, aquesta atenció psicològica a situacions
d’emergència durant aquests deu mesos? I em referesc a les que
vostès, en aquest plec de prescripcions de suport psicològic a
persones en situació d’emergència, consideren que són
necessàries: accidents de trànsit, accidents on hi hagi menors
implicats, accidents nàutics, ofegats, situacions d’explosió,
incendis, fenòmens meteorològics adversos, intents de suïcidi,
situacions de retenció, comunicació a menors de la mort dels
seus progenitors o de germans, problemes amb malalts mentals,
problemes d’homicidi, situacions de gran impacte social,
etcètera.

En aquests deu mesos, quantes situacions d’aquestes no han
estat cobertes per aquest servei que havia d’estar cobert, que
mai no havia d’estar descobert?

I ha estat la pressió..., primer el que ha motivat, o ha mogut,
més que motivat, ha mogut el Govern del Sr. Bauzá, ha estat
l’impacte que va crear socialment el tema de Porreres, aquest
accident i aquesta defunció d’aquest menor a Porreres, part de
l’oposició, dels mitjans de comunicació que hi han estat damunt
un parell de dies, i dels professionals que saben de la necessitat,
sobretot els psicòlegs, el ColAlegi de Psicòlegs, que sap de la
necessitat de tractament d’aquest tipus de tensió quan es
produeixi aquest fet.
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I ara vostè ens diu que estaran dos mesos. Vostè sap que
l’oposició li demanarà comptes i vostè, un dia abans, anuncia un
acord de coordinació entre dues conselleries del Govern i d’aquí
a dos mesos hi haurà aquest conveni. Per tant, a nosaltres ens
agradaria saber, quan diu aquests dos mesos aquest conveni, si
aquest conveni és que es farà públic i per tant hi haurà un temps
més ample per poder concursar les entitats que ho interessin, o
que ja d’aquí a dos mesos tendrem aquest servei.

En qualsevol cas, nosaltres li demanam que durant aquests
dos mesos, en el cas que d’aquí a dos mesos ja estigui en
funcionament aquest servei, faci un contracte menor, que vostè
sap que ho pot fer, un contracte menor per cobrir aquest temps
de dos mesos. No podem estar dos mesos esperant, després de
tot el que s’ha viscut en aquesta comunitat autònoma, més d’un
any sense aquest tipus de serveis, que vostès es coordinin i facin
el conveni. Hi ha aquest instrument d’un contracte menor,
mentre es tramita un concurs, que vostès s’hi poden acollir
perfectament, per cobrir aquesta necessitat.

I després, li demanaríem si aquests 200.000 euros, que
vostès han dit, que han anunciat, quines cacterístiques tendran:
si es pagarà igual a tots els professionals, si cobrirà els 360 dies
i quines característiques tendrà aquest conveni.

Vostè ara segurament em dirà que han fet tot el possible,
vostè em dirà que han fet tota la rapidesa possible, els temes de
pressuposts; miri, jo li mostraré un tema d’eficàcia, li llegiré una
resolució del vicepresident i conseller de Presidència, de
màxima eficàcia a l’administració pública: 14 d’agost del 2013,
una fundació privada demana una subvenció de 200.000 euros,
14 d’agost. El 14 d’agost del 2013, el mateix dia, la Secretaria
General de la Vicepresidència considera d’interès públic aquest
projecte. El mateix dia, el vicepresident i conseller de
Presidència dicta resolució d’aquests 200.000 euros; el mateix
dia, la solAlicitud, la secretària, el conseller dictant resolució. El
dia 15 d’agost és de vacances, és lliure, és festiu. El 16 d’agost
del 2013, el president va dictar la proposta de resolució...,
perdoni, la Vicepresidència va dictar la proposta de resolució
per a aquesta fundació. El 27 d’agost del 2013, la Intervenció
General fiscalitza la conformitat. El 30 d’agost del 2013, el
Govern accepta aquesta subvenció.

15 dies, una fundació privada demana 200.000 euros i el
Govern ho resol, un servei d’emergència, un any i encara no el
tenim. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Govern té la paraula la
consellera d’Administracions Públiques, Núria Riera.

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

Bon dia, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquest govern sí considera que el servei d’ajuda psicològica a
persones víctimes d’emergències sigui un servei molt positiu,

complementari a les situacions de crisi produïdes per accidents
de trànsit, incendis, desaparicions que puguin provocar
situacions d’ansietat o alteracions a les mateixes víctimes o als
seus familiars. La funció dels equips d’intervenció psicològica
en aquests casos ajuda, per tant, i ho sabem cert, a mitigar les
conseqüències dels successos o desgràcies.

Aquest servei d’atenció i ajuda psicològica s’ha prestat pel
Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria
d’Administracions Públiques fins dia 28 de febrer de l’any
passat en què el contracte va finalitzar. Aquest govern ja tenia,
no obstant, decidit que el servei s’havia de continuar prestant,
per això la Conselleria d’Administracions Públiques va tornar
a licitar el servei i es va convidar a participar en un procediment
negociat a Creu Roja, ColAlegi Oficial de Psicòlegs i a l’Institut
de Treball Social i Serveis Socials, i el març del 2013, com ha
comentat la Sra. Diputada, es ver que va finalitzar el termini de
presentació d’ofertes i el contracte va quedar desert.

Les tres empreses varen comunicar per escrit, tant el ColAlegi
de Psicòlegsc, com Creu Roja, com l’Institut de Treball Social
i Serveis Socials la seva renúncia a participar en el procés de
licitació. Tot i que no és una competència directament atribuïda
a aquesta administració autonòmica, però, a causa de la
importància que té atendre aquesta necessitat social, la
Conselleria d’Administracions Públiques ja va manifestar en
aquell moment que es cercaria una manera de donar cobertura
a aquest servei valorat pel Govern.

Actualment, el Servei d’Assistència Psicològica no ha estat
obviat, no s’ha deixat de prestar, sinó que és la cadena
assistencial del Servei de Salut, el 061, el que valora in situ si
les víctimes d’emergències, a més d’una assistència sanitària,
necessiten també atenció psicològica i en funció del que ells
determinin com a professionals l’assistència serà prestada en el
mateix lloc de l’emergència o si és necessari traslladen les
víctimes o els familiars a un hospital o centre corresponent. Per
tant, les persones són ateses a les emergències i quan així ho
valoren els sanitaris se’ls trasllada per rebre assistència
psicològica en el centre sanitari corresponent.

Com els he manifestat anteriorment, però, la intenció
d’aquest govern era la de tornar a formalitzar aquest servei
específic d’assistència i ajuda psicològica en situacions
d’emergència per a tots els nostres ciutadans, i així ho fem, fem
un important esforç econòmic i social en aquest sentit. 

Com ja els vaig anunciar dimarts passat, tramitam un nou
procediment fruit de la colAlaboració de les dues conselleries,
Conselleria de Família i Serveis Socials i Conselleria
d’Administracions Públiques, perquè és important el vessant de
coordinar un servei psicològic que actuï immediatament davant
una emergència, però també és important dur a terme una
especial atenció al vessant social que suposa aquest servei. 
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Per això, ahir mateix signarem el protocol d’actuació entre
les dues conselleries. A partir d’ara s’inicia l’expedient de
contractació del servei, que es tramitarà per la Conselleria
d’Administracions Públiques. El conveni ja està signat, ja és
efectiu i el procediment ja es tramita. Les dues conselleries
compartirem despeses i el pressupost s’ha fixat en
aproximadament 200.000 euros, 195 més IVA per preus de
mercat, que s’ha fet l’estudi pels serveis jurídics, per un
contracte d’un any prorrogable per un any més, i cobrirà els 365
dies de l’any a les quatre illes amb un servei continuat de 24
hores cada dia. 

La Conselleria d’Administracions Públiques durà a terme la
coordinació de l’emergència, com ja es fa ara, i activarà també
el servei de psicòlegs quan ho consideri necessari sense haver
d’esperar que el 061 traslladi o atengui in situ si no en funció de
les necessitats s’activarà també automàticament des del servei
de la Conselleria d’Administracions Públiques, des de l’112. I
la Conselleria de Familia i Serveis Socials, que això sí que és
una passa molt important que fa aquest govern com a novetat
d’atenció psicològica a les víctimes, també valorarà a més si
aquesta atenció psicològica puntual ha estat suficient o cal que
continuï i s’ha de derivar el cas a uns altres serveis.

Per això és perquè es crea una comissió de seguiment
formada por dos membres de la Direcció General d’Interior i
Emergències i dos membres de la Direcció General de Família
i Menors, que seran els encarregats de fer el seguiment a les
víctimes després de la situació d’impacte.

Resumint, que el Servei d’Atenció Psicològica es presta a
dia d’avui en funció del que determinen els sanitaris que es
desplacen a l’emergència i a partir d’ara, amb aquest nou
procediment, amb aquest nou acord, es fa un servei global més
integral, més personal i més directe, que es posa en marxa per
part d’aquest govern del Partit Popular, dirigit als ciutadans de
les Illes Balears. Una mostra més de la importància que tenen
els serveis socials per a aquest govern.

Vull recordar l’esforç que en matèria social, precisament, ha
fet aquest govern i m’agradaria donar algunes dades de
referència, per exemple, el pressupost destinat a garantir
prestacions bàsiques de les persones s’ha incrementat un 142%
respecte de 2011. S’ha incrementat la dotació destinada a les
rendes mínimes d’inserció un 152% també respecte de l’any
2011. Per a nòmina de dependència es varen destinar l’any
passat 41 milions d’euros, un 27% més que el 2011.
Aproximadament 11.000 persones reben algun tipus de
prestació per dependència i en el pressupost d’enguany ja hi ha
contemplat un augment de places de discapacitat amb un
increment del 24%. Són dades que reforcen el que els he
manifestat anteriorment, que aquest govern té els serveis socials
ben presents i els considera essencials. 

També és bàsic el Servei d’Emergències, no oblidem que la
competència directa de la Conselleria d’Administracions
Públiques és coordinar l’emergència amb efectivitat, amb
puntualitat i amb bona feina perquè són les actuacions
necessàries quan algun esdeveniment requereix aquesta
actuació. Vull recordar, a més, que és un servei que funciona de
forma pulcre perquè pulcre és la feina dels tècnics de la
Conselleria d’Administracions Públiques i del personal laboral
de l’empresa GEIBSAU. I així ho hem pogut comprovar en

diferents situacions desgraciades en aquests darrers anys, com
per exemple, l’incendi del passat estiu a la Serra de Tramuntana.

Finalment, aprofit per recordar la importància també, per
altra banda, de seguir les recomanacions de l’112, dels serveis
d’emergències, que posa a disposició de tots els ciutadans
diferents pautes de prevenció i consells d’autoprotecció sobre
diferents riscs, incidències en excursions, en incendis, en
tempestes, consells de prevenció que en moltes ocasions podrien
evitar accidents i situacions dramàtiques. 

I ja per acabar, vull mostrar el meu agraïment, crec que és
important i necessari, a tots els professionals que treballen en els
serveis d’emergències, des dels tècnics de la conselleria, gestors
telefònics de l’112, metges, infermers, bombers, policia, guàrdia
civil i sobretot, també, a totes les agrupacions de voluntaris de
protecció civil de les Illes Balears perquè fan una feina
desinteressada i molt important per poder coordinar les
actuacions en emergències al servei de la gent i de la terra de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions, en torn de rèplica, del Grup Parlamentari
MÉS. Té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, jo no he vengut aquí a
interpelAlar sobre els serveis socials, jo per interpelAlar sobre
serveis socials interpelAlaré la consellera de Familia i Serveis
Socials. Cregui’m que després de l’informe que ha tret el
Tribunal de Comptes de dependència ja la interpelAlarem,
perquè la gestió de 2012 de dependència va ser un fracàs. Però
no la interpelAlava, jo la interpelAl per un tema concret sobre
servei d’emergència i atenció psicològica a la víctimes, i vostè,
dues preguntes li he fet, no me n’ha contestat cap. 

Una, quantes situacions d’emergència s’han produït a la
nostra comunitat autònoma que no han rebut atenció
psicològica? No em digui que allà hi ha un metge i que segons
el nivell d’ansietat, d’histerisme, del que sigui, de determinades
persones els fiquen a una ambulància i els duen cap a un
hospital, o no. No em conti això. Digui’m, quants serveis,
quantes situacions d’emergències s’han produït a la nostra
comunitat autònoma des que no hi ha aquest servei o des que el
Parlament insta el Govern i no han rebut assistència
psicològica? A la mare d’aquell nin, a la mare del nin de
Porreres el metge li va dir si volia anar a Son Espases, en
aquella situació dramàtica, i ella va dir que no. En un servei
d’emergència el psicòleg es desplaça i està amb la mare i amb
els nins, els germans, i amb el pare i els acompanya i els
acompanya en tot el procés, no els fiquen a una ambulància i els
duen o els seden. No era això, no ens digui que el 061 hi va i
depenent de la situació. 
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Atenció d’emergència, no ens ha contestat. I després ve aquí
i ens explica com funciona un servei d’emergència. Nosaltres ja
ho sabem com funciona un servei d’emergència, i com que ho
sabem li demanam que ho posi, però fa un any que li vàrem
demanar i vostè no ha donat cap justificació de per què des de
maig del 2013 a març del 2014 no s’ha posat en funcionament
aquest servei, ni una justificació. 

Tampoc no m’ha contestat si durant aquests dos mesos
posarà vostè en funcionament, o les dues conselleries o una, un
contracte menor perquè es cobreixin aquests dos mesos, perquè
si ara, durant aquests dos mesos, hi ha una situació
d’emergència, què faran? Què faran, cridaran el 061? Vendrà un
metge per valorar si aquella dona està desesperada i li posarà
una injecció perquè es tranquilAlitzi, quan ella no vol una
injecció ella vol ser molt conscient del que passa i el que vol és
suport psicològic, no que la separin de la situació? Vostè que
diu que coneix el Servei d’Emergència ho veurà com s’han de
separar les persones que estan en situació dramàtica, com s’ha
d’acompanyar, com s’ha d’acompanyar a un lloc proper, no dur-
les a Son Espases les víctimes d’aquesta situació d’emergència
o a l’hospital sinó que les han de separar, però dur-les a un lloc
proper. 

I vostès no han fet res de tot això, i només un fet traumàtic
ha fet que aquest govern tornàs a reaccionar. Per tant, no em
faci una lectura del que du vostè escrit sinó que és una
interpelAlació i a una interpelAlació es fan unes preguntes i es
contesta. Per tant, per quin motiu hem estat un any sense
emergència psicològica, sense atenció a les víctimes
d’emergència psicològica? No em contesti que hi ha un metge
allà que valora si a una persona se l’ha de ficar a una
ambulància i se l’ha de dur, perquè, entre altres coses, tenim
contestació de la Conselleria de Salut, que nosaltres li demanam
si hi ha atenció d’emergències, i ens diu que no, i ens diu que no
hi ha psicòlegs 24 hores d’atenció en salut. I ens diu, i això li
contesta el seu company, el conseller de Salut, que no, que
l’atenció psicològica en la nostra comunitat autònoma és per
cita prèvia i que només hi ha la situació d’emergència per a
internament a la unitat de psiquiatria, amb diagnòstic.

Per tant, no és veritat que hi hagi un protocol d’atenció
sanitària en situació d’emergència, no és cert que hi ha 24 hores
un psicòleg del Servei de Salut esperant a veure si hi ha una
situació d’emergència, no existeix aquest servei. El que hi ha és
un 061, són sanitaris, no psicòlegs, sinó sanitaris, metges o
infermers que valoren aquella situació, però no fan
l’acompanyament psicològic.

Per tant, ens contesti, quantes situacions no s’han atès
correctament? Per què aquests dos mesos no ho cobreix a través
d’un contracte menor? I si ens pot especificar un poc més aquest
contracte. Vostè ens parla de 200, 365 dies, 24 dies, si ens pot
mirar un poc el preu.

A mi em pareix bé i valorarem, a més, la situació dels
serveis socials, supòs que hi ha un moment on es pot donar de
baixa el procés d’emergència, d’acompanyament d’emergència,
i poden continuar els serveis socials, ja ho valorarem quan es
faci. Em preocupa també que aquests especialistes que vostè diu
que es farà des de la Direcció General de Menors rebin la
formació adequada, perquè supòs que no la tenen, o sí, però ja
veurem, ja veurem com funciona. Però sobretot, contesti’m les
preguntes, perquè crec que no ha quedat gens clar les preguntes
que li formulava o les respostes a les preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contrarèplica de la consellera d’Administracions Públiques,
la Sra. Núria Riera, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, sí li
record que aquesta compareixença és el resultat d’un acord
d’una Comissió de Salut per temes socials, per tant, crec que
podem donar explicacions del caire social de les feines que es
fan en aquest govern, no només li he de donar el caire de
l’explicació de les feines de coordinació, que també li he donat,
evidentment, li don l’explicació de com funciona, també li don
l’explicació del caire social que té la feina que fa aquest govern
i de la importància que per a aquest govern són totes els
assumptes socials i de l’esforç que s’ha fet durant aquests dos
anys per fer front a pagaments de deutes, que estaven pendents,
i encara així, a més de fer les nostres competències, es reactiven
serveis i competències que, encara que no són pròpies, es
valoren positivament, es consideren necessàries i
complementàries i es posen en marxa, no igual que abans sinó
de forma més ampliada en una colAlaboració amb la Conselleria
de Familia i Serveis Socials.

Dit això, també li he respost que el servei es presta, el servei
és un servei complementari molt important, molt necessari,
estam d’acord amb això, però complementari és competència de
la Conselleria d’Administracions Públiques i, d’acord amb la
cadena de funcionament, quan s’activa una emergència, li
coment que el personal sanitari que es desplaça és qui valora, no
és qui sempre atén de forma psicològica evidentment, sinó
valora si a més d’aquesta assistència física aquelles persones
necessiten ser desplaçades a un hospital o a un centre. I això és
el que es fa, perquè el tema del servei social i les competències
són unes competències compartides amb altres administracions,
però no obstant, es valora, es desplacen i simultàniament es
cerquen aquestes solucions, com és aquest contracte o aquest
procediment que tramitam ara el qual no només ens permetrà
donar aquesta assistència in situ per reforçar aquest servei
social, sinó amb una atenció continuada.

I no vull deixar de recordar el que li deia abans, la
importància que té per a aquest govern aquests serveis socials,
pels pagaments als quals hem fet front, encara que no li agradi
sentir-ho, li vull recordar que aquests darrers tres anys s’han
pagat 19,65 milions en el 2011 en temes socials, 21,25 milions
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en el 2012 i 23,62 milions l’any passat. Crec que això,
sincerament, són xifres que sí mostren que aquest govern aposta
per les polítiques socials i sí li puc parlar de polítiques socials
perquè pensam que aquest servei d’emergències, aquesta
atenció a les famílies, a les víctimes, a les desgràcies té aquest
caire social, en això crec que estarem d’acord. Per tant, parlam
d’una política de coordinació d’emergència, de rapidesa,
d’actitud, de tècnica ràpida sens dubte, però també de caràcter
social i per això la combinam nosaltres i feim una política
compartida, global d’assistència a tots els ciutadans. 

També vull tornar a recordar, com deia abans, els serveis de
prevenció, els consells de prevenció perquè així entre tots
intentam conscienciar la ciutadania, intentam difondre tots
aquests consells de prevenció intentarem, almenys, evitar al
màxim possible aquestes situacions de desgràcies.

Per tant, li record, el servei s’ha continuat prestant perquè
quan les víctimes ho necessiten són traslladades per donar-los
una assistència psicològica, és el màxim que podem fer, intentar
prevenir, prestar una assistència ràpida i coordinar l’emergència
de forma ràpida i si es necessita una atenció continuada
psicològica es desplacen les persones al centre corresponent. No
obstant, aquest govern, com que aposta per les polítiques socials
i vol atendre de forma global els ciutadans, per primera vegada,
a més, ara, aquesta legislatura de dificultat, posarà en marxa
aquest servei global d’assistència continuada i de seguiment per
part de la Conselleria de Familia i Serveis Socials, perquè crec
que d’aquesta manera queda clar que aquest govern aposta pels
nostres ciutadans, aposta per les polítiques socials i ho demostra
amb fets, amb actuacions com la que es du a terme ara entre la
Conselleria d’Administracions Públiques i la Conselleria de
Familia d’aquest govern del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 116, de dia
4 de març del 2014.

- A la pàg. 5382, al punt III de l'índex, i a la pàg. 5406.

Allà on diu:
III. MOCIÓ RGE núm. 3469/14, ...

Hi ha de dir:
III. MOCIÓ RGE núm. 1728/14.
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