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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia a tots, senyores diputades, senyors diputats,
començam amb el 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. 4983/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a avantprojecte de llei agrària.

Primera pregunta, RGE núm. 4983/14, relativa a
avantprojecte de la llei agrària, que formula el Sr. Jaume
Carbonero i Malbertí del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ens ha fet arribar
l’esborrany de l’Avantprojecte de llei agrària i nosaltres li hem
demanat una reunió explicativa ja que hi ha aspectes que no
entenem, per exemple, quina és la diferència entre les
agroestades definides a l’article 76 de l’avantprojecte i
l’agroturisme de l’article 94.b) de la Llei de turisme de les Illes
Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, efectivament, els
vàrem fer arribar fa ja més d’un mes un esborrany de projecte,
que és el que hem entregat al sector de cara a estudiar-lo i hi
presentem entre tots millores. Ara el penjarem oficialment ja,
farem l’exposició pública, mentrestant hi ha tota una sèrie de
capítols que s’estan acabant de definir, que estaran definits quan
facem la presentació pública i el deixem penjat perquè tots
puguem presentar ja alAlegacions, entre aquestes la del capítol
d’agroestades i agroturismes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, esperava una
proposta una mica més concreta i per tant, li he donar la meva
opinió, malgrat que no conec la seva.

Crec que la diferència fonamental és que la Llei turística
estableix que l’activitat de l’agroturisme tan sols es pot fer en
edificacions construïdes a sòl rústic abans de l’1 de gener de
1960 i situades en una finca d’una superfície mínima de 21.000
metres quadrats. La proposta de la llei agrària, per contra,
permet als agricultors promoure a les seves explotacions
agroestades, sense cap condició d’antiguitat ni de superfície de

parcelAla, sense cap condició d’habitabilitat, de seguretat ni
d’higiene, sense cap condició de legalitat de les edificacions ni
cap control de les administracions quant a contaminació,
densitat, impactes i renous i les conseqüències d’aquesta
liberalització, de la terciarització del sector primari ja les
coneixem en l’aplicació de lleis anteriors.

Recorda, Sr. Conseller, què va passar amb la Llei 6/98 del
sòl del seu partit?, tot el sòl rústic comú va passar a ser
urbanitzable, milers d’hectàrees agrícoles es transformaren en
urbanitzacions. És una història que encara no ha acabat, no en
sortirem per ara de les conseqüències del paradigma neoliberal.
Aquesta idea seva d’arreglar els problemes del camp, que en té
i molts, terciaritzant les seves activitats és tornar caure en el
mateix parany. 

Sr. Conseller, si converteix els pagesos en cambrers, qui
cuidarà del camp? Vostè primer ha legalitzat les construccions
en rústic amb la Llei d’amnistia del sòl de les Illes Balears i ara
amb la llei anomenada agrària vol omplir aquestes
construccions de turistes. Aquesta vegada la llei no es diu
sostenible, com les urbanístiques anteriors, pel seu contingut
ben bé es podria anomenar llei de “vivendes” rurals de serveis
o, si s’ho estima més, el seu acrònim, llei VIRUS.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, òbviament el
sector està malament perquè gent com vostè en determinat
moment varen fer normes urbanites i amb visió urbanística i
continua estant així.

(Alguns aplaudiments)

M’ha xerrat, Sr. Carbonero, vostè m’ha xerrat com un
urbanita i amb visió urbanística i això ha fet molt de mal al
nostre sector perquè el sector primari necessita tenir les
infraestructures que necessita, el sector primari. Vostès han fet
possible que per fer avui una tafona hagin d’estar dos anys i mig
o tres; per fer una bodega, dos anys i mig o tres; per fer uns
sestadors, dos anys i mig o tres i això és vergonyós. 

Jo vull fugir d’aquesta mentalitat, vostè em parla d’una part
de la llei agrària que ni tan sols ha entès, no m’estranya que no
l’hagi entès perquè ens trobam amb molta de gent com vostè,
per tots els partits. Per tant, intentaré explicar-la i no serà avui
perquè en dos minuts i mig no es pot explicar. 
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És una llei agrària que dóna instruments als pagesos per
defensar-se i que parla d’activitats complementàries. Si vostè
hagués llegit la Llei 19/95, de modernització d’explotacions que
va fer el Govern central sabria de què li estic parlant. Aquí,
perquè una persona, per a que un pagès pugui fer coses
d’aquestes ha de ser pagès, pagès de veritat, no ho pot fer amb
21.000 metres, en cereals per exemple ha de menester 70
hectàrees, en altres cultius... en forestal, 70 hectàrees, etc., i
sempre ha de demostrar, ha de demostrar, Sr. Carbonero, que és
pagès, que viu de la pagesia, més del 50% dels seus ingressos
són de la pagesia. 

No es tracta de fer habitatges a fora vila, no es tracta de fer
res nou, no es tracta de fer comerços a fora vila ni de res del que
supòs que vostès s’aferraran. Es tracta per exemple que els
pagesos puguin vendre les seves produccions a les seves
finques. Estan vostès d’acord o no, amb això? Si vostès no hi
estan d’acord, diguin-ho: el PSOE no vol que els pagesos es
puguin defensar a fora vila, diguin-ho, no els faci vergonya!...

(Alguns aplaudiments) 

Ja ens llevaren la Conselleria d’Agricultura; ja la llevaren,
la Conselleria d’Agricultura, i varen fer un forat i un bunyol,
que l’hem hagut d’arreglar nosaltres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 4986/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a llei d'emprenedoria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 4986/14, relativa a Llei
d’emprenedoria, que formula el Sr. Miquel Àngel Mas i Colom
del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Què pensa el Govern que no ha acabat de
funcionar de la Llei d’emprenedoria estatal?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, creo que por primera vez
alguien ha pensado en el emprendedor, ha identificado todas sus

casuísticas y ha tomado decisiones para mejorar todo el camino
de un emprendimiento.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sr. Conseller. Han passat vuit mesos d’ençà que va
entrar en vigor aquesta llei i és un bon moment per fer-ne un
balanç. Ha tingut coses positives, posar l’accent en
l’emprenedoria, la reducció de les quotes dels autònoms,
d’aquells que comencen, però és cert que hi ha coses que no han
funcionat, molts dels punts estrella d’aquesta llei.

A l’empresari responsabilitat limitada, 16 persones s’hi
varen apuntar fins al març del 2014, sense comptar Barcelona,
16 persones en tot Espanya vull dir, eh? La reforma de... del
concurs de persones físiques només a Balears zero persones,
zero autònoms s’hi varen acollir el darrer trimestre de 2013;
business angels, business angels 290 reduccions fiscals sobre
un total de 93.000 empreses creades al final de 2013, sense
comptar les ampliacions de capital; l’IVA de caixa, l’IVA de
caixa, tema estrella, l’IVA de caixa suposa que l’autònom ha de
pagar un IVA encara que no hagi cobrat, s’inventa l’IVA caixa,
eh?, sobre un total de 2.300.000 persones que es podien acollir
a l’IVA caixa, s’hi han acollit 21.000, el 0,9%, ha estat un
fracàs, un fracàs a més a més anunciat, feia setmanes i mesos
que se sabia.

Així, quan el Sr. President, el Sr. Bauzá, va dir aquí en
aquesta cambra, a resposta del Sr. Barceló, va dir que el Govern
de l’Estat havia solucionat un problema històric amb els
autònoms, se sabia, qualsevol persona que està en contacte amb
l’economia real, amb les PIMEM, amb els autònoms, sabia que
no havia funcionat. El Sr. Bauzá es va equivocar, tots en podem
equivocar, però a mi el que em resulta menys acceptable del Sr.
Bauzá és el to que va usar, el to burleta cap a l’oposició, Sr.
Bauzá, crec que no és correcte i li ho volia dir.

Quant a la Llei d’emprenedoria serà necessari, Sr. García,
empènyer més reformes profundes, reformes estructurals que
afectin l’emprenedoria, els autònoms i les PIMEM, aquesta llei
ha fallat en punts estrella importants i serà necessari
implementar-la.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, usted me acaba de sorprender,
una vez más, es que es inaudito que usted ahora mismo
aprovechando una pregunta que en el fondo no habla en
absoluto de ella haya tenido que hablar del presidente, de una
pregunta que hizo el representante de su partido. Por tanto, es
que creo que ha de ser él el que tenga que entrar en estos
debates y ha de ser él el que tenga que definir o no dentro de su
pregunta, pero no usted aprovechando una pregunta de
emprendedores. 
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Por tanto, el presidente dijo que sí, ha funcionado el criterio
de caja, está funcionando el criterio de caja, 22.000 autónomos
o empresas pequeñas, usted lo lleva a las estadísticas después de
seis meses sólo ha habido una... es decir, una oleada, usted lo
conoce, por tanto,  esos se irán incorporando porque, mire, todas
las reformas necesitan algo muy importantes, una
transformación cultural, una visión mucho más positiva de la
que ustedes trasladan cada vez que analizan una ley.

En el ámbito concursal la segunda oportunidad está
empezando a ser claramente -claramente- utilizada por
compañeros suyos y le garantizo que antes de llegar a esta sala
hoy para responderle he ido preguntando a compañeros suyos y
a jueces, se está empezando a utilizar. Es una ley en que la
segunda oportunidad aquí, en España, se va a poner al frente de
la legislación en el ámbito europeo. Es una referencia. 

Hablar que cuando usted entre en un acuerdo extrajudicial
si no ha podido llegar a un acuerdo, que tiene que declarar un
concurso o ir a la liquidación, que sea capaz de que la deuda de
calificación ordinaria pueda quitársela y que las
responsabilidades patrimoniales puedan quedar... vinculada o
desvinculada a través del crédito privilegiado,  creo que es un
avance muy importante, es decir, sí que hay un avance en la
segunda oportunidad. 

A partir de ahora el emprendedor va a ser capaz de saber que
si hace bien las cosas podrá tener una segunda oportunidad,
antes no había ninguna reforma, ninguna ley que hablará de la
segunda oportunidad, hoy en España la tenemos, se está
empezando a utilizar y, de verdad, estoy convencido que usted
la va a utilizar porque es importante, es necesaria i quitarte la
deuda con acreedores, evidentemente con la Seguridad Social,
la parte privilegiada no, ni..., pero la parte ordinaria usted sabe
que sí, esto es un 50%, es quitarse mucho, ¿eh?

Por otro lado, el tener la capacidad de eliminar toda la
deuda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller, gràcies.

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

...ordinaria, es muy importante.

I.3) Pregunta RGE núm. 4981/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cobrament de les beques universitàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 4981/14, relativa a cobrament
de les beques universitàries, que formula el Sr. Lluís Maicas i
Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació,
Cultura i Universitats, pensa palAliar d’alguna manera la
disminució i el retard en el cobrament de les beques
universitàries a la nostra comunitat autònoma?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, les beques
universitàries que donam nosaltres, està pendent de cobrament
el 2012-2013, tant d’ajudes de desplaçament com ajudes de la
mobilitat internacional i són els mateixos terminis que a l’any
2011. 

Gràcies.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sí, Sra. Consellera, el ministeri espanyol d’Educació
conculca el principi d’igualtat i no respecta els drets dels
ciutadans en edat escolar i en edat d’estudiar. La política de
beques del ministre Wert, una plaga que assota el món educatiu
i cultural, és un escarni dels guanys socials de la democràcia, un
retrocés en les polítiques d’igualtat contràries a la discriminació,
una injustícia envers tots aquells que pateixen la desigualtat
econòmica.

Les beques, cal que li ho recordi, són un mecanisme de
compensació del sistema adreçat a palAliar les diferències socials
per tal que els recursos familiars no condicionin el
desenvolupament intelAlectual o acadèmic dels fills.

La seva política de retallades ha impulsat un nou sistema de
beques que n’ha rebaixat la quantia, n’ha endarrerit el
pagament, n’ha enfosquit les condicions per accedir-hi, ha
augmentat la nota mitjana i això afegit als increments de les
taxes ha expulsat no pocs alumnes de les universitats perquè no
han pogut fer front als pagaments, una vergonya que ens retorna
a un règim que estableix distincions entre riscs i pobres.

Sobre aquest afer, que margina els que menys tenen, ja s’hi
han pronunciat els rectors de les universitats en el sentit d’exigir
al Govern que posi fi a les mesures d’austeritat que
restringeixen l’accés al dret a l’educació d’una part dels
estudiants i restableixin l’equitat en l’atorgament de les beques,
unes beques sobre les quals, mentre el Sr. Rajoy nega que
s’hagin reduït tant en nombre com en quantia, el ministre
reconeix una disminució mitjana de 300 euros que tant la
plataforma d’afectats com la Federació d’Estudiants
Progressistes estimen entre 700 i 800 euros. 
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No només se n’ha reduït l’import, sinó que es paguen amb
retard, set mesos ha tardat l’Administració per acomplir els seus
compromisos, set mesos durant els quals molts d’estudiants no
han pogut afrontar la bestreta i altres ho han hagut de fer
mitjançant la consecució de crèdits.

Pel que fa als nostres universitaris, senyora, és molt difícil
treure’n res en clar perquè la mateixa universitat no ofereix les
dades respecte de les beques. En tot cas, han disminuït de forma
molt significativa les beques de mobilitat que en els territoris
insulars són de gran importància, els estudiants han cobrat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat, gràcies.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, quan rallam
de desigualtat i que s’afavoreix la desigualtat, s’ha de concretar
més, no es pot rallar d’aquesta forma tan general perquè per
començar enguany el ministeri té 1.400 milions d’euros en
beques, 250 milions més que en el curs passat. Hi ha un 10%
més de becaris que en el curs passat. Què vol dir açò?, que hi ha
molta més gent que es pot beneficiar d’aquestes beques i que es
reparteix de forma més generalitzada, per tant, ajuda molta més
gent.

El percentatge de beques concedit, de l’any passat a
enguany, puja d’un 54,46% a un 59,6%. Per tant, quan rallam
precisament que... s’augmenta la desigualtat, que es disminueix,
que hi ha estudiants que se’n van de les universitats... podem
rallar en general de moltes coses, podem venir aquí i podem
inventar el que vulguem, hem de rallar amb dades certes i amb
xifres.

Jo tenc les xifres de beques donades des de 2008 a 2009 pel
ministeri a les Illes Balears i li asseguro que la diferència no és
tanta, és quasi igual i m’atreviria a dir-li més, les he d’acabar
d’analitzar en profunditat, que fins i tot hi va haver una forta
davallada del 2008-2009 al 2009-2010.

Per tant, rallem amb seriositat, donem dades reals i no facem
cantos al sol sense cap tipus de credibilitat ni cap tipus de
contrast tècnic i fidedigne. 

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 4978/14, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, sobre oferta
turística dels party boats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 4978/14, relativa a oferta dels
party boats que formula la diputada no adscrita la Sra.
Margalida Font i Aguiló. Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, Sr. Martínez, hem
començat una nova temporada turística i el seu govern continua
sense resoldre ni arreglar el transport turístic de passatgers en
l’activitat de party boats, una activitat que genera nombroses
molèsties pels sorolls i brutícia que comporta i que suposa una
competència deslleial per a l’oferta complementària a més
d’emparar-se en una suposada activitat turística d’excursió
marítima, quan en realitat són esdeveniments amb barra lliure
d’alcohol per a tothom.

Enfront d’aquesta problemàtica ens agradaria saber, Sr.
Conseller de Turisme, com valora vostè l’oferta turística dels
party boats?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és que
l’activitat dels party boats, del que s’anomena party boats,
existeix des de fa molts d’anys i si algun govern ha fet alguna
cosa per intentar coordinar interadministrativament i amb el
sector ha estat aquest.

El que li diré és que és una activitat...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... és una activitat econòmica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

...és una activitat econòmica que existeix i que lògicament
nosaltres no promocionam. El que sí feim, i es veu perquè tenim
en marxa una sèrie de temes de protocol i codi de bones
pràctiques, és mitigar al màxim els possibles perjudicis que
pugui tenir en la societat, en el litoral, en les platges, etc.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Li agraesc la seva resposta, però miri, la realitat és que
vostès davant aquest problema no han fet absolutament res per
donar-hi solució, una problemàtica que no només no
disminueix, sinó que augmenta any rere any precisament per la
manifesta passivitat del seu govern i del Govern central i que
afecta tant les illes de Mallorca, com les d’Eivissa i Formentera.
I em referiré especialment a Formentera que està tota protegida
per la declaració d’un total de sis LIC o Lloc d’Importància
Comunitària i pel que implica en la seva importància turística,
totalment insostenible i incompatible amb l’equilibri ambiental
de la costa, amb al tranquilAlitat i amb el respecte cap als usuaris
de les platges.

El seu govern no es pot escudar a la distribució
competencial d’aquest tema. Vostès poden fer més aquí i ho
saben i no ho fan. No poden limitar-se a instar el Govern central
a fer coses perquè ja hem vist i constatat que els fan el mínim
cas.

D’altra banda, li demanaríem que aclarissin la seva postura
respecte d’aquest tema a Formentera. Mentre el director general
de Ports i Aeroports va afirmar que no es plantejava la
prohibició d’aquesta activitat davant la petició dels
representants del consell, el seu delegat de Govern i per tant un
alt càrrec d’aquest executiu va aprovar una moció presentada
per l’equip de govern de l’illa, de signe absolutament contrari,
és a dir, per la no-autorització expressa a la realització dels
party boats a Formentera, en una nova demostració que vostès
diuen a Madrid una cosa, a Palma una altra i una altra de
diferent al territori, espectaculars els seus canvis de discurs. 

I mentre vostès es defineixen, em pot dir, Sr. Conseller,
quines iniciatives concretes engegarà aquest estiu, a part de
confiar amb manuals de bones pràctiques que no porten a res -
com hem vist- per controlar aquesta activitat o miraran cap a un
altre costat, com han fet fins ara?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el que precisament
no feim és mirar cap a una altra banda, cosa que sí es va fer
anys enrere, és a dir. Li tornaré a repetir, vostè sap perfectament
que aquesta comunitat autònoma no té competències en renous
dins la mar, no té competències tampoc en matèria de seguretat
dins les embarcacions i (...). Precisament per això ha estat
aquest govern qui ha instat i ha començat a tenir reunions
interdepartamentals per realment definir les competències de
cada una de les administracions, a partir d’això s’ha fet amb el

sector, s’ha fet amb els consells insulars, amb els ajuntaments,
amb ASEMA, amb la Delegació del Govern, amb la Conselleria
de Medi Ambient, amb APEAM, amb Capitania Marítima, amb
Autoritat Portuària i amb Ports IB. Mai no s’havien reunit tots
aquests agents, ara s’han reunit gràcies a aquest govern.

Gràcies a aquest govern dos temes concrets que estan en
marxa, un tema de protocol d’actuació que cada una de les
administracions tendrà clar quina és la seva competència i què
ha de fer de cara a aquesta activitat econòmica que existeix i
que vostè sap perfectament que no es pot prohibir, què vol
prohibir la navegació?, la reunió de més de dues persones fent
renou vora la mar? Això no es pot fer. Li diré...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... una altra cosa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, no tenen la paraula, silenci.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

... dins el nostre àmbit competencial...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, Sra. Font, no té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

... dins el nostre àmbit competencial ja hem fet un cens de totes
les empreses del sector, que són més de cinquanta empreses i
més de noranta embarcacions, i tota la informació la té també la
guàrdia civil per facilitar aquestes actuacions...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, no té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Per una altra banda, li diré que el sector està totalment
predisposat a colAlaborar i es fa seu el codi de bones pràctiques
que ja es posarà en marxa aquest estiu, quan no s’havia fet mai.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.5) Pregunta RGE núm. 4971/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució de l'estada mitjana dels
hospitals de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 4971/14, relativa a evolució
de l’estada mitjana dels hospitals de les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. De tots és conegut el desgavell que es va trobar aquest
govern en el sistema sanitari de les nostres illes, des del primer
dia va haver de posar fil a l’agulla i es varen haver de prendre
mesures difícils i complicades per tal de reconduir la situació.
I ara ens trobam amb un model totalment diferent basat en
l’austeritat i en la responsabilitat en la gestió a fi de ser més
eficients i fer més amb menys, però sempre tenint com a centre
de la nostra política la millora del benestar i la qualitat de vida
dels ciutadans. 

De la feina en surt el profit, i bona mostra d’això és que a
pesar de les mancances econòmiques el 2013 va ser l’any que
els hospitals públics del servei de salut varen fer més
intervencions quirúrgiques programades i més consultes amb
l’especialista des de 2007. Els hospitals sociosanitaris varen
atendre un 21,2% més de pacients que l’any anterior gràcies a
la millora en la gestió i en la implantació del nou model
d’atenció sociosanitari durant el mes d’abril de 2013, millorant
així l’atenció i la qualitat de vida dels pacients crònics avançats.
S’ha licitat el contracte de concessió del servei públic
d’oncologia radioteràpica per a la població de Menorca, Eivissa
i Formentera donant resposta a una demanda històrica, la qual
cosa que garanteix que tots els ciutadans de les Illes Balears
rebin una assistència sanitària de qualitat i de proximitat evitant
que els pacients s’hagin de desplaçar a Palma per ser-hi tractats.

Ara, també, trobam uns bons resultats pel que respecte a la
nostra comunitat quant a les estades mitjanes dels hospitals,
aquest indicador avalua l’eficàcia i la celeritat en què els
hospitals fan el diagnòstic, realitzen el tractament i quines són
les condicions que presenten els malalts hospitalitzats. Una
baixa estada mitjana, pel general, és possible gràcies a una
pràctica clínica resolutiva basada en un adequat ús dels recursos
sanitaris ja que les nostres illes presenten una disminució
d’aquestes estades en els darrers anys i mostren uns dels millors
resultats respecte d’altres comunitats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

... com ho valora, Sr. Conseller?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Arran de la pregunta de com
valoram aquesta avaluació de l’estada mitjana...

(Remor de veus)

... que ha fet la diputada Serra el que vull dir és que la valoració
és molt positiva. Quan miram les dades agregades del ministeri,
que ens les ha facilitat des de l’any 2001 fins l’any 2012, veim
que la comunitat autònoma ha millorat l’estada mitjana que,
com vostè bé deia, demostra un increment de resolució i és una
major efectivitat d’aquests pacients que estan ingressats i
acaben sortint amb l’alta hospitalària. Això també demostra una
xarxa sociosanitària que, en aquest cas, integrar-la dins els
hospitals d’aguts també ens ha millorat un increment de
capacitat d’atenció primària i una xarxa domiciliària també que
és capaç de donar-hi resposta.

Hem vist que aquesta evolució ha estat bona, com dic, des
del 2002 fins a l’any 2012 comparativament amb la resta de
comunitats autònomes i només quatre comunitats autònomes
són més resolutives que nosaltres en aquest cas, però és que de
l’any 2012 a l’any 2013 hem continuat millorant també aquesta
estada mitjana i, per tant, aquesta evolució va, com dic, a millor.

És important també destacar que els pacients han tengut un
increment en cirurgia major ambulatòria i en cirurgia menys
invasiva, la qual cosa ha possibilitat aquesta evolució de
l’estada mitjana i, per tant, el pacient ha millorat abans del que
millorava anys enrere. Per tant, hem incrementat l’eficàcia, hem
incrementat la celeritat d’aquesta gent que està ingressada i
tenim un sistema més resolutiu i, a més, comparativament amb
les altres comunitats autònomes també sortim molt bé en
aquesta relació. I jo vull agrair la feina dels professionals que
han fet possible això.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 5097/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a arxiu d'expedients sancionadors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 5097/14, presentada en
substitució de la RGE núm. 4979/14, relativa a arxiu
d’expedients sancionadors, que formula la diputada Sra. Conxa
Obrador i Guzman del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, aquests dies
hem conegut que el Jutjat d’Instrucció número 3 de Palma ha
arxivat la denúncia d’un particular contra el director de l’institut
de Marratxí. Pensen vostès arxivar els expedients sancionadors?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Res no té
a veure el procediment penal amb el procediment administratiu
i cada cas és una causa, no es pot generalitzar mai. Gràcies. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Miri si estan lligats aquests expedients sancionadors que
vostè ha obert amb la causa penal que els expedients que vostè
va obrir han servit de prova acusatòria dins aquest expedient
penal. Per tant, sí que estan lligats. 

La seva irresponsabilitat és el fil conductor que va entre els
dos expedients sancionadors que vostè va obrir al director de
l’institut de Marratxí i la denúncia penal interposada pel pare
d’una alumna d’aquest centre contra aquest mateix docent, una
denúncia que ha estat arxivada per la instructora del procés en
considerar-la inadmissible ja que no ha trobat cap indici racional
d’haver comès cap delicte ni cap falta. 

La interlocutòria és demolidora i apunta que la denúncia
sembla respondre a un intent d’instrumentalitzar un procés
penal per dirimir qüestions d’altra índole, d’altra índole, Sra.
Consellera, de què parla la magistrada?, a quines qüestions
d’altra índole es refereix? Pot ser es refereix a interessos espuris
per fer mal a l’educació pública, per fer mal a un director ja
sancionat de manera fulminant amb una suspensió de les seves
funcions per haver defensat el dret a fer vaga i per haver aplicat
el reglament del centre. 

Els expedients sancionadors oberts i les denúncies d’exaltats
contra els directors crítics amb les seves polítiques tenen una
finalitat molt clara, sembrar la por per dominar un conflicte
educatiu que vostès mateixos han creat. Jo no l’acusaré a vostè
de ser una nazi, com va fer ahir la portaveu del Grup Popular
d’una manera totalment indigna amb les vertaderes víctimes de
l’holocaust, però sí la responsabilitzaré...

(Alguns aplaudiments)

... però sí la responsabilitzaré de fomentar una persecució
ideològica contra els docents que defensen el dret a impartir la
docència en llibertat i el dret que els alumnes rebin una educació
pública de qualitat.

Estam davant d’una creuada ideològica d’un president que
lluny de pacificar, lluny de posar seny dins el fràgil món de
l’educació provoca més tensió i dificultats per exercir l’activitat
docent, i posa en perill el futur dels infants i dels joves de
Balears. 

Arxivi els expedients i doni la mà als docents, és la seva
responsabilitat, Sra. Consellera.

(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, Sra. Diputada. En primer
lloc, aquesta conselleria, aquest govern no està personat en la
causa. Si vostè fos més tècnica o fos jurista, que en té molts de
juristes dins aquesta... encara que no ho sembli, sabria que no hi
ha prova acusatòria perquè està evidentment en una fase prèvia,
la prova acusatòria ve després durant el judici oral. Això per
començar. Concretem. Segon, segona, tercera cosa, sigui
seriosa, sigui seriosa, per què li dic això? Primer, la causa penal,
en la qual no estam personats, és per atemptar contra el dret
d’una menor, la conselleria el dret a la intimitat sàpiga vostè que
no té cap expedient obert sobre aquest cas. Segona cosa dins
aquesta tercera cosa, la conselleria els expedients que té oberts
contra aquest director, i no m’ampliaré més per respecte
precisament a la intimitat del director, és per anar contra el dret
a l’educació i per obrir un expedient a una menor que feia tres
mesos que no tenia com a alumna, per tant, faltant a la seva
objectivitat.

Això són les causes, no mescli ous amb caragols, una, molt
bé, i de dret no m’ha de venir vostè a ensenyar res a mi. Per
tant...

(Remor de veus)

... sí, sí, així li dic, per tant, siguem seriosos, causa penal, causa
administrativa, causes totalment diferents...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, Sra. Obrador, article 75.1, no pot intervenir
ningú que no tengui l’ús de la paraula, i vostè no té l’ús de la
paraula. Deixin intervenir, deixin intervenir, per favor, i silenci.
Preg silenci. 
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

L’educació la demostren no tan sols els docents sinó les
persones, quan aquesta consellera calla religiosament quan
vostè ralla no sap fer vostè el mateix a la inversa, però li diré
més coses. Li he dit moltes vegades, l’honorabilitat dels docents
va amb cadascun d’ells i quan la conselleria calla o com vol
vostè fer, immunitzar tots els docents actuïn bé o malament,
perjudica els propis docents perquè com a totes les professions
hi ha gent que és correcta i hi ha gent que no ho és i quan un no
ho és la conselleria, el Govern, en totes les àrees d’actuació, ha
d’actuar perquè el contrari implica una immunitat per a un
sector determinat que no és possible i és totalment
antidemocràtic. No ens doni lliçons de democràcia quan vostè
ven aquí una immunitat absoluta per a persones que no actuen
correctament, i això no és correcte. Per tant, lliçons ni una.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 4980/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dictamen del Consell Consultiu sobre
l'ordre del TIL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 4980/14, relativa a dictamen del
Consell Consultiu sobre l’ordre del TIL, que formula la
diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Parlant d’actuacions correctes, sens
dubte el TIL ha condicionat tota l’activitat educativa d’aquesta
legislatura i amb intensitat aquest final de curs. El dia 15 de
juny els centres han de tenir enllestits els seus projectes
lingüístics i l’ordre d’aplicació que han de fer servir es va
publicar tot just dissabte passat, una normativa sortida de la seva
conselleria que torna a generar polèmica. Totes les associacions
professionals han estat molt crítiques amb aquesta ordre i també
ho ha estat el Consell Consultiu que ha hagut d’aprovar un
dictamen per salvar-los la cara gràcies al vot de qualitat del
president. 

Per què pensa la consellera que s’ha hagut d’arribar a açò?

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El Consell
Consultiu emet un informe favorable com en altres ocasions, diu
simplement en les seves conclusions: “El procedimiento de
elaboración está ajustado a derecho y el Consejo Consultivo
emite informe favorable a la aprobación del proyecto de orden
objeto de consulta, si bien formula con carácter esencial las
observaciones contenidas en la consideración jurídica sexta”.

Com a moltíssims altres informes, o sigui que no veig quina
anomalia veu vostè, ara me l’explicarà. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostès el
que han fet és adaptar les qüestions tècniques, ens parla de
qüestions tècniques, però no ens enganyem, eh!, el dictamen
reflecteix un acord mínim, mínim de la meitat justa del consell,
i és demolidor, no el vot particular sinó el mateix dictamen és
demolidor. Un dictamen que comença denunciant la seva
incompetència en la tramitació administrativa perquè sabien des
de dia 7 de setembre que a conseqüències del decret llei havien
d’elaborar l’ordre per a la vigència del TIL per als propers
cursos i no va sortir el primer esborrany fins dia 31 de gener. El
Consell Consultiu el va rebre dia 15 d’abril i els centres hauran
de tornar a adaptar els seus projectes pressionats i a corre-cuita
i les famílies han hagut de fer les inscripcions sense conèixer els
detalls d’on envien els seus fills. 

Un dictamen que denuncia que no consta el tràmit de
participació de la UIB com a institució oficial consultiva en
l’ensenyament de la llengua catalana, segons l’Estatut; un
dictamen que denuncia la descoordinació entre aquesta
normativa autonòmica i la bàsica estatal d’aplicació de la
LOMQE, que obligarà a fer més modificacions, o que no
desplega qüestions tan importants com l’habilitació del
professorat. Vostès s’han ficat en un jardí que els va gros i
juguen amb una matèria massa important i que afecta el futur
d’aquesta comunitat, cosa que també fa evident el vot particular
quan alerta del desequilibri que es produirà entre l’alumnat del
seu pla plurilingüe amb el que segueix altres vies d’aprenentatge
plurilingüe de més èxit, i el desavantatge que quedarà el nostre
alumnat davant del de les altres comunitats autònomes quan
s’hagin de presentar a les revàlides, perquè és evident...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... els continguts han baixat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, el
Consell Consultiu fa un control de legalitat i no d’oportunitat,
ni polític, de legalitat. Què li vull dir amb això? Jo sabia cert
que vostè aniria directament al vot particular, li repetesc, el
Consultiu ha aprovat amb el vot favorable i si repassam un a un
els suggeriments que fan a l’aprovació són insignificants, són
suggeriments de més comprensió i me l’he llegit full per full. 

Vostè em fa referència i amplia el vot particular i jo li diré,
primer, no em ralli... o sigui, el vot particular ralla de la UIB,
vostès saben perfectament que ja és política jurídica del
Consultiu que precisament considera que la UIB està
representada dins el Consell Escolar Balear, i així ha succeït en
altres ocasions. 

Em ralla vostè que el Consultiu es pronuncia, no el
Consultiu, el vot particular dels membres que varen elegir
vostès, em parla vostè que diu que hi haurà desigualtats entre els
alumnes de les seccions europees. Açò no és veritat, les
seccions europees es poden continuar implantat, però no és
veritat. O sigui, m’entra dient que hi ha disminució de resultats,
menys èxit, rebaixa de les matèries a donar, i com ho sap el
Consultiu açò? No el Consultiu, el vot particular dels membres
nomenats per vostès. Sra. Rita, control jurídic de legalitat, no
d’oportunitat, açò són consideracions polítiques.

Li diré que tot s’ha fet d’acord amb la LOMCE, és evident.
Tampoc no coincidim en absolut i per açò el vot majoritari no
coincideix que hi ha una contradicció entre la LOMCE i el TIL,
a més aclareixin-se perquè resulta que per una banda em diuen
vostès que el TIL és restrictiu i que la LOMCE disminueix el
poder de participació i els seus membres del Consultiu diuen
que la LOMCE preveu una major participació i organització
dels centres, contradicció absoluta. 

Li ho repetesc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

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

... el vot ha estat favorable. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 4969/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dictamen favorable emès pel Consell
Consultiu en relació amb l'ordre d'implantació del Decret
integrat de llengües.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 4969/14, relativa a dictamen
favorable del Consell Consultiu amb relació a l’ordre
d’implantació del Decret integrat de llengües, que formula la

diputada Sra. Ana Maria Aguiló i Garcías del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, si feim un repàs de la
passada legislatura del pacte es desprèn la poca sensibilitat que
varen tenir els consellers socialistes amb els informes i les
recomanacions del Consell Consultiu, a més, i també així ho
varen expressar els mitjans de comunicació existia entre els
consellers socialistes una tradició de no fer cas a les
recomanacions de l’alt organisme, per exemple, record que en
matèria de normativa d’escoletes el Govern del pacte no va fer
cas a les recomanacions del Consell Consultiu destacant una
periodista, la Sra. Ferragut, “no atiende a lo que el Consell
Consultiu señala sobre diferentes artículos”. 

També record que el juliol de 2020 el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears va donar la raó a un demandant no
per l’argumentari que aquest demandant va presentar sinó
perquè la conselleria no va passar l’ordre perquè la revisàs el
Consell Consultiu, cosa que basta per ser anulAlada. No només
no feien cas al Consell Consultiu, sinó que encara record un
article de la mateixa periodista, la Sra. Ferragut, titulat: “Las
seis bofetadas de los tribunales a Educación”. Baix aquest títol
s’explica la diferent normativa que havia estat rebutjada pel
Tribunal de Justícia, fins i tot, pensem que estem parlant que
l’associació ASNIMO, que atén persones amb síndrome de
Down, va haver d’acudir als tribunals contra el departament que
dirigia el Sr. Llinàs.

Ja no en parlem d’una de les bufetades més fortes que els
tribunals varen donar al pacte de progrés, que va ser la
propiciada en matèria d’elecció de llengua d’aprenentatge, ja
que la Sra. Galmés es va permetre el luxe d’anar en contra de la
Constitució Espanyola, de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei de
normalització lingüística. Pareix que en aquest moment existeix
una altra sensibilitat. 

Per tot això, Sra. Consellera, el grup parlamentari li fa la
següent pregunta, quina valoració fa la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats sobre el dictamen favorable que ha emès
el Consell Consultiu de l’ordre d’implantació del Decret integral
de llengües?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, la valoració és molt positiva perquè l’informe del
Consultiu és positiu. I les quatre observacions que ens fan són
observacions que s’han recollit íntegrament perquè són
observacions que milloren la comprensió del text. Com per
exemple, ens diuen que reproduïm l’article 115 de la LOE, que
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fa referència precisament als titulars dels centres concertats.
Nosaltres ja tenim el 121.3, que es referia a què tots els titulars
de concertats i públics estan sotmesos a allò establert per
l’administració educativa, que és la comunitat autònoma, però
a més a més, no hi ha cap problema en reproduir l’article perquè
ja es deia, realment és una reproducció d’un article.

Quant a allò que ens diuen que tenim algun concepte jurídic
indeterminat, feim una referència a la normativa vigent, el que
ens diu és que concretem i el que feim és concretar. Més que
normativa vigent, concretam exactament les normes i els
articles concrets a què fa referència.

Quant al procés d’actualització també del projecte TIL, ens
diuen que matisem que als centres concertats i privats s’aprova
per part del titular i no per part del consell escolar; bé, en aquest
cas després de la LOMCE seria pel claustre i pels titulars,
l’equip directiu del centre.

Quant a la metodologia, a l’avaluació de les matèries no
lingüístiques, se’ns diu que és un tema més metodològic i per
açò ho llevam i ho inclourem una ordre amb una instrucció de
desenvolupament.

En relació amb es llibres de text, allò que se’ns diu no és
incompatible. No és incompatible emprar els llibres de text per
a la matèria no lingüística en la llengua vehicular que es doni
amb que puntualment puguin emprar materials els professors en
llengua castellana o catalana, de forma molt puntual, materials
didàctics. Açò no és incompatible i s’hi posa per aclarir-ho.

En relació als annexos, només ens diuen que s’han de
desenvolupar per una ordre i no per una resolució. Açò tampoc
no tenim cap inconvenient en posar-ho.

I en darrer lloc quant al Pla pilot, ens diu que no es diu
expressament que els colAlegis que fan Pla pilot plurilingüe no
s’hauran de sotmetre tot d’una a l’ordre i al decret, sinó que serà
a posteriori. No hi ha cap problema per recollir açò, de fet no es
recull perquè ja ho diu el mateix decret de trilingüisme.

Com veurà, són coses que no tenen gran transcendència i ens
ajuden a millorar la comprensió de l’ordre del desenvolupament
del TIL. Per açò les hem acollit absolutament a totes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 4982/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou REB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 4982/14, relativa a nou REB
i 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. Al llarg d’aquests tres anys
de legislatura, cada vegada que des d’aquesta bancada
demanàvem pel Règim Especial per a Balears, sempre rebíem
la mateixa resposta. Primer, que el Govern estava fent molta

feina i després ens deien que el mes de març del 2014 hi hauria
un nou REB. 

Aquesta va ser la resposta oficial i ho va ser fins que va
arribar el març de 2014. En aquell moment el Govern va haver
de reconèixer que no havia fet feina i que ni tan sols l’havia
començada. Per tant, no hi hauria un nou REB en els terminis
fixats. El Govern tornava incomplir la seva paraula i el president
Bauzá feia una fugida cap endavant i agafava un nou
compromís. Anunciava l’encàrrec d’un estudi dels costos
d’insularitat a la Universitat, el qual estaria fet en dos mesos.

Molt bé, han passat ja aquests dos mesos des d’aquell anunci
i voldríem saber si el Govern ja disposa de l’estudi que va
encarregar el president Bauzá o si almenys pot dir a aquesta
cambra qui són els autors d’aquest estudi. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pons. El Govern va
conveniar amb la Universitat de les Illes Balears fa dos mesos
l’elaboració d’un estudi sobre els costos d’insularitat, cosa que
no s’havia fet mai en aquesta comunitat autònoma. I estam
esperant l’elaboració d’aquest estudi.

Pel que fa a la seva pregunta en concret, la voluntat del
Govern és tramitar la modificació del Règim Econòmic de les
Illes Balears al llarg de 2014. Jo crec que aquesta també és la
voluntat del Govern central. Però també li diré una cosa, el
Govern no acceptarà una modificació del Règim Econòmic
Balear cosmètica o que no tengui contingut rellevant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

No ha dit res, Sr. Conseller. El Govern Bauzá no disposa
encara de l’estudi de la Universitat, ni tampoc no ens pot dir
quins en són els autors, senzillament perquè encara no ha estat
adjudicada la seva redacció.

Mirin, aquest és el conveni signat entre el Govern i la
Universitat, durada del conveni: 2 mesos des de la signatura.
Quan es va firmar? Dia 18 de març, dia 18 de maig passaran els
dos mesos, aquest diumenge. A qui s’ha encarregat que faci
aquests estudis? Encara no han estat elegits per les ingerències
del Govern. Encara no han estat elegits perquè el Govern volia
que s’adjudicàs a dit, sense concurrència ni transparència. I en
aquesta cambra tots sabem a qui, perquè tots els coneixem. 
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Però també hem de dir que la Universitat és un poc més
seriosa com per fer cas a aquests plantejaments i a aquests
nyaps. I ha anat passant el temps i ja han passat els dos mesos,
fins a l’extrem que a dia d’avui encara no sabem ni tan sols qui
farà aquest estudi. 

Per açò, Sr. Conseller, li demanam que deixi aquestes
“cutreries”, que deixi fer feina i no impedeixi a la Universitat
que elegeixi lliurament qui vol que en siguin els autors i que
pugui sortir un estudi amb independència, solidesa i rigor.

I ara, Sra. Presidenta, començaran vuit preguntes de
seguiment, de control del Partit Popular al Govern. Ens hem
queixat moltes vegades d’aquesta qüestió i avui manifestarem
el nostre rebuig abandonant la cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, els sorprèn tant que
aquest govern no sigui sectari, els sorprèn tant!

(Remor de veus i algunes rialles)

Els sorprèn tant que aquest govern no sigui sectari, que han
de queixar-se d’això. Vostè s’ha de queixar que el Govern no
sigui sectari, imagini’s!

El Govern està fent feina en la modificació del Règim
Econòmic Balear. No hi havia estudis, s’han encomanat, s’ha
encarregat l’elaboració d’un estudi. Per cert, el conveni preveia
pròrroga. A més a més, feim feina amb tots els sectors socials
i econòmics de les nostres illes, al Fòrum Balears Competitiva,
s’han celebrat reunions a Mallorca, s’han celebrat reunions a
Eivissa, avui se celebra a Formentera, la setmana que ve se
celebra a Menorca. Nosaltres posam en comú totes les qüestions
relatives al Règim Econòmic Balears amb els actors socials i
econòmics de les illes, a fi d’elaborar un document de síntesi.

Jo entenc que una part de la seva feina sigui controlar el
Govern i exercir les seves tasques de control i també entenc que
una altra part de la seva feina sigui fer propostes concretes,
abandonant vaguetats i fronts comuns. Jo esper que vostès facin,
amb la seva responsabilitat, propostes concretes de modificació,
perquè quan s’és Govern es pot dir que es modificarà el REB,
no complir i ara demanar-ho cada cinc minuts; perquè quan s’és
Govern es pot dir que no s’introduiran mesures fiscals al Règim
Econòmic Balear perquè no som regió ultraperifèrica i ara
demanar-les cada cinc minuts.

El Govern espera les seves aportacions concretes. I
mentrestant continuarem fent feina amb els agents econòmics i
socials de les nostres illes, per formular una modificació de la
Llei 30/98 amb contingut rellevant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo just dir, Sr. Pons, ja que vostè s’ha dirigit a mi, li he de
dir que tant la proporció com l’ordre de les preguntes de control
parlamentari estan regulades en el Reglament aprovat per tota
la cambra l’any 2011.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 4973/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlaboració amb la FELIB.

Desena pregunta, RGE núm. 4973/14, relativa a
colAlaboració amb la FELIB que formula el diputat Sr. Miquel
Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, el foment i la defensa de l’autonomia de les
entitats locals, la representació i la defensa dels interessos
generals de les entitats locals davant les administracions
públiques i la promoció de la corporació entre entitats locals són
les funcions, entre d’altres, que té assignades la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears, la FELIB. No hi ha dubte
que impulsar l’acció que desenvolupa aquesta federació,
significa apostar decididament pel municipalisme a les nostres
illes; significa apostar per les entitats bàsiques de participació,
enteses com aquelles institucions més properes als ciutadans i
que tenen la capacitat i tenen la competència per resoldre amb
més celeritat situacions que afecten diàriament la ciutadania.

Darrerament hem tengut coneixement que des de la seva
conselleria s’han promogut línies de colAlaboració amb la
Federació d’Entitats Locals, la FELIB, per tal que pugui
mantenir la seva estructura orgànica i a la vegada, li permeti
desenvolupar amb eficiència i també amb eficàcia les funcions
que té encomanades, accions que no sols corresponen a vostè i
a la seva consellera, per raó de la matèria, sinó que demostra i
evidencia i això és, Sra. Consellera, el veritablement important,
una clara i una evident vocació municipalista.

Per tot això, Sra. Consellera, i per conèixer de primera mà
en què consisteixen aquestes accions li feim la següent
pregunta: quins objectius persegueix el Govern de les Illes
Balears en la seva colAlaboració amb la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.



5970 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 13 de maig del 2014 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Agraesc el seu
interès per la feina que es fa des d’aquesta Conselleria
d’Administracions Públiques, sobretot en matèria de
colAlaboració amb els ajuntaments i en atenció a la ciutadania,
encara que em sap greu que altres diputats no estiguin
interessats amb aquesta feina.

Aquest equip de govern sempre ha mantingut un objectiu
clar dins les seves polítiques i és ser a prop dels nostres
municipis. I d’ençà que vàrem començar la legislatura, hem
potenciat la colAlaboració interadministrativa, com li deia,
sobretot amb els ajuntaments, com a primera administració més
propera als ciutadans.

Tenint en compte que la FELIB és la federació que
representa tots els municipis de les nostres illes, nosaltres com
a Consellera d’Administracions Públiques, concedim una ajuda
anual destinada a colAlaborar amb el seu funcionament i
l’execució del seu programa d’activitats.

D’acord amb el Decret 2/2005, el Govern així aporta una
quantia anual per poder colAlaborar amb aquesta associació i
afavorir la seva gestió ordinària. No oblidem el motiu d’aquesta
colAlaboració que és molt important per a aquest govern. La
Federació d’Entitats Locals és una associació d’ens locals a
l’àmbit de les Balears i que té cura de defensar els interessos
dels nostres ajuntaments, de les nostres entitats locals, fomentar
i defensar l’autonomia local; s’encarrega de promoure estudis
sobre problemes i qüestions que afecten les entitats associades;
difon el coneixement de les institucions municipals i insulars i,
a més, estimula que els ciutadans participin en l’activitat local.

D’aquesta manera, l’ajuda que concedirem enguany és de
200.000 euros, pagament que es fa anticipat per poder començar
la tramitació i la gestió ordinària que necessita fer la FELIB i la
tramitació ja està en marxa. La FELIB haurà de justificar
aquesta subvenció abans de dia 31 de març de l’any que ve.

A part d’aquesta ajuda, es fan altres colAlaboracions que
consideram molt importants, com és per exemple participar en
comissions mixtes, en reunions, empènyer els temes del pacte
local i la defensa i delimitació de les competències locals i així
mateix també assistir a la seva executiva i a les reunions que fan
els batles en representació de tots els municipis de les Balears,
per informar i retre compte d’aquells temes, actuacions,
normatives, o gestions que se fan des del Govern de les Illes
Balears i que tenguin incidència en els municipis.

No oblidem per tant, que aquest govern és un govern
municipalista. Aquest equip de govern sí està preocupat per
colAlaborar amb els ajuntaments i per defensar els interessos de
la ciutadania. I en aquesta mateixa línia continuarem la resta de
legislatura.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 4976/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a XXXI edició del Saló Nàutic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 4976/14, relativa a la XXI
edició del Saló Nàutic que formula la diputada Sra. Margarita
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta, 31 edicions del Saló Nàutic de
Palma, bé demostren la importància d’aquest sector econòmic
a la nostra comunitat. Però considerar un sector com estratègic
és molt més que dir-ho o fer-se una foto. Tenir un sector
estratègic és comprometre-se i treballar per fer front a
desavantatges i injustícies històriques des de diferents vessants.

De fet, el sector nàutic a Espanya durant anys ha sofert una
legislació nacional que li ha impedit competir en igualtat de
condicions amb els seus competidors europeus. Es gravava de
manera injustificada les embarcacions procedents d’altres
països, que operaven com a xàrters nàutics, de manera que es
desincentivava el fondeig a les nostres aigües. Aquestes
embarcacions solen transportar turistes d’alt poder adquisitiu i
són, per tant, un flux important de turisme de qualitat que durant
anys s’ha deixat perdre.

El Partit Popular a les Illes Balears i el president Bauzá es
va comprometre amb el sector, a treballar per canviar una
legislació contrària a la legislació europea, i de la mà del sector
i del Partit Popular, en aquests moments s’està negociant
aquesta revisió entre Espanya i la Unió Europea, que obri
expectatives molt positives per al sector. 

De moment, tal i com es va comprometre el president, s’ha
eliminat ja l’impost als xàrters nàutics, que feia que reclamaven,
sense que ningú no hi aportàs una solució. Un cop més el Partit
Popular compleix i un cop més l’oposició critica la mesura. Un
cop més el Partit Popular treballa de la mà amb els sectors
econòmics i un cop més l’oposició els dóna l’esquena. Avui fins
i tot abandonen aquesta cambra, mostrant no només una falta de
respecte pel Grup Popular, majoritari en aquesta cambra, sinó
pels temes, els sectors i les persones de qui parlam aquí. El
sector nàutic i molts altres, no s’ho mereixen.

El sector nàutic constitueix un nou jaciment d’ocupació,
amb capacitat de generar negoci, de reciclar treballadors
provinents d’altres sectors més afectats per la crisi i de convertir
les Balears en un punt de referència de la indústria nàutica,
també en temporada baixa, contribuint a la desestacionalització.
Per això, aquest sector és un dels sectors clau que recull el Pla
d’ocupació del Govern de les Illes Balears. Per això li
demanam, Sr. Conseller d’Economia, la seva valoració del Saló
Nàutic celebrat recentment a Palma.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, su pregunta, la valoración no
es una valoración que de el Gobierno, le voy a traducir y
trasladar la valoración que han dado los profesionales, la prensa
extranjera especializada del sector, todas las empresas que han
estado trabajando, los asistentes a través de encuestas, todas las
personas que han participado en el proyecto.

Mire, hace dos años se tuvo que parar esta feria porque la
feria no cumplía una serie de requisitos que eran la base del
éxito. No existía una colaboración público-privada, es decir,
sólo era público y por tanto, no se contaba con el sector, se tuvo
que parar porque no había interés. No era un evento
autofinaciable, costaba muchos recursos a las arcas públicas, no
era sostenible, porque había perdido el interés. No se estaba
adaptando de verdad al sector y a lo que demandaba el sector.
Y no estaba diseñado con el sector, estaba diseñado por la
administración.

Todo esto son causas por las cuales la edición había perdido
interés. ¿Qué tenemos este año? 158 expositores, un 21% más
que el año pasado, de estos, 40 son nuevos expositores; más de
3.000 marcas representadas; más de 33.000 visitantes -el 90%
de los expositores quieren volver a repetir el año que viene-;
162 amarres, el 50% más que el año pasado; y algo que está
diferenciando y va a diferenciar nuestra feria del resto de ferias,
que aquí vienen los grandes yates y es la mayor concentración
de brokers del Mediterráneo de yates, de grandes yates de vela.

Por tanto, es una referencia, lo estamos consolidando y de
alguna forma es una apuesta clara por el sector, que además de
todo lo que se ha hecho en el ámbito jurídico por esta
comunidad, estamos trabajando para desarrollar una industria.
Esta industria es real y hay una apuesta específica y clara por el
sector náutico en Baleares. Somos una referencia y por lo tanto,
hay que seguir luchando por ella.

I.12) Pregunta RGE núm. 4968/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a premi de millors illes de Condé Nast
Traveler.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 4968/14, relativa a premi
millors illes de Condé Nast Traveler, que formula la diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de dir que resulta
deplorable que l’oposició no sàpiga encaixar ara les preguntes
que ells mateixos varen establir a l’ordenança que aprovaren la
passada legislatura, quan governaren.

(Alguns aplaudiments)

Ara..., ara que han canviat els papers, ja no els van bé.

Bé, ja el 2012, quan només feia un any que governava el
Partit Popular, el jurat de la Confederació Espanyola d’editors,
escriptors i periodistes d’economia i turisme, la CEPET, va
decidir concedir a la Direcció General de Turisme de Balears el
reconeixement a la gestió innovadora i exemplar del nou rol
turístic dels batles, on els motors de l’èxit turístic són l’oci i les
destinacions amb marca mediàtica, el premi a la iniciativa de
Mesa de batles de Balears per la seva missió com a punt de
trobada, coordinació, formació i impuls del municipalisme. A
l’acte el jurat considerà que és una idea a reconèixer i
popularitzar perquè serveixi d’exemple a altres autonomies.

El mateix jurat mencionà expressament que el nou i complex
mercat d’oferta complementària competitiva, extremadament
mediàtica i (...), on els clients poden escollir, comparar i
conèixer les opinions dels altres clients, en conseqüència poden
ser més exigents en el seu desig de premiar-se i gaudir amb la
possibilitat d’opinar a les xarxes socials, on les variables de
l’èxit són diferents i l’èxit turístic privat depèn en part de les
marques del destí. Sense una marca potent de destí les ofertes
privades actuen sense una missió comuna.

Per això els premis que es concedeixen a les nostres illes
com a destinació reforcen tant la nostra imatge com la feina que
està duent a terme aquest govern per reposicionar Balears al
lideratge del turisme mundial. 

En aquest sentit, Sr. Conseller de Turisme i Esports, com
valora el premi de les millors illes que ha concedit enguany
Condé Nast Traveler a les Illes Balears?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és que ja
l’any passat la revista de Gran Bretanya ens va atorgar el premi
a la millor illa, que era Mallorca; enguany, aquesta edició, a
nivell nacional ens atorga el de totes les Illes Balears. 

La revista és una de les més prestigioses del món en tema de
viatges i cada se celebra aquesta entrega de premis, i enguany,
que ha estat la sisena edició, aquests premis s’atorguen sempre
a partir de les opinions dels lectors i els viatgers, cosa que
encara els fa més importants perquè parlam de fidelització.
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Els premis abasten un total de 23 categories, entre millors
hotels, millors SPA, millors hotels rurals, millors trens, millor
país per visitar, i en el cas nostre vàrem ser guardonat amb el de
les millors illes, les quatre illes. Les nostres illes varen ser
finalistes amb altres com les Illes Canàries, les Illes Cíes, l’illa
de Sicília i l’illa d’Hvar a Croàcia. A partir d’aquí, en els
agraïments que vàrem tenir l’oportunitat també de traslladar a
tots els lectors i als creadors del premi, vaig incidir que aquest
premi s’havia de repartir, lògicament, entre les quatre marques,
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, perquè era realment
cada una d’elles que era propietària, diguéssim, del premi.

També en aquesta edició es va donar un guardó a Gabriel
Escarrer com a conseller delegat de Melià Hotels, com a
emprenedor de l’any i amb totes les seves iniciatives, i a
l’entrega del guardó també va fer referència al fet que gràcies a
les eines que s’han creat i que s’han posat al seu abast en
aquesta comunitat autònoma han estat possibles totes aquestes
inversions.

I parlant de premis també m’agradaria dir que el premi al
sectarisme i a més al receptar sempre allò que un no fa i no
s’aplica seria per als diputats que no són en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 4970/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a commemoració del Dia internacional de
la família.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 4970/14, relativa a commemoració
del Dia internacional de la família, que formula la diputada Sra.
María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El próximo jueves 15 de
mayo se conmemora el Día internacional de la familia. Además
este año 2014 se celebra el 20 aniversario de esta señalada
fecha. Hay que recordar que fue en 1994 cuando las Naciones
Unidas decidieron dedicar esta fecha a reconocer la importancia
que la familia tiene en todas las sociedades, y también a
promover la concienciación y un mejor conocimiento de los
procesos sociales, económicos y demográficos que la afectan.

Desde 1994 son muchos los avances y los cambios que ha
habido en nuestra sociedad, y por ende en nuestras familias. En
los años más recientes, especialmente con la crisis, la figura de
las familias ha recobrado un papel importantísimo. La familia
ha ido adquiriendo así en los últimos años más importancia, ya
sea para sostener aquellos de sus miembros que no tienen
trabajo o cuidando de los menores o dependientes. Aunque es
verdad que esta relevancia ha sido menos latente o visible en las
épocas de bienestar económico, siempre ha existido.

En esta ocasión, y con motivo del 20 aniversario, la
comunidad internacional ha querido destacar algunos aspectos
relacionados con la familia, como la pobreza familiar y la
exclusión social, la mejora del bienestar de las niñas y los niños,
una mayor igualdad de género, las dificultades para favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral, o la solidaridad
intergeneracional en las familias o comunidades.

El Día de la familia es sin duda una buena ocasión para
rendir un reconocimiento a esta institución y para trasladar a la
ciudadanía su importancia y la necesidad de protegerla y
fomentarla. Es deber de las administraciones organizar
iniciativas en las que los ciudadanos puedan participar y
trasladarles estos mensajes, así como, por otra parte, los
servicios de los que disponen para ayudarles a solventar los
problemas que puedan surgir en el ámbito de la familia.

Por todo lo anterior, y ante la proximidad de esta fecha, Sra.
Consellera, ¿qué actividades tiene prevista la Conselleria de
Familia y Servicios Sociales para conmemorar el Día
internacional de la familia el próximo jueves 15 de mayo?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Este
gobierno reconoce la incalculable labor que desempeña la
familia en el sostenimiento de la sociedad en la que vivimos hoy
en día. Como bien ha mencionado, Sra. Diputada, sin la familia
difícilmente hubiésemos podido superar estos momentos de
crisis, y difícilmente sin ella los estaríamos superando. La
familia se ha convertido en estos momentos tan difíciles en la
red de contención de muchas personas, y así lo sigue siendo.

Por eso como cada año, y desde el inicio de esta legislatura,
el Govern de les Illes Balears, en colaboración tanto con el
Ayuntamiento de Palma como con los consells insulares, ha
programado una serie de actos que en este caso se desarrollarán
entre mañana, día 14, hasta el día 18 de mayo, precisamente
para conmemorar este día internacional de la familia. En el
programa se incluyen actividades como un curso sobre el
desarrollo de competencias educativas, emocionales y
parentales, o un debate sobre el papel de la familia bajo el título
“La familia en positivo”. Este coloquio intentará plasmar una
visión intergeneracional del papel que juega la familia, no sólo
en nuestra sociedad de hoy sino en la construcción de un futuro.
Durante estos días también empezará a funcionar el punto de
información sobre mediación familiar en el centro Flassaders de
Palma, que tiene como principal objetivo acercar este servicio
a la población. 
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El Ayuntamiento de Palma, como antes decía, ha colaborado
en estos actos con el Govern, y también incluye en este
programa general para Mallorca una serie de cuenta cuentos y
una jornada de puertas abiertas de la ludoteca de este mismo
centro de Flassaders. Por su parte el Consell de Mallorca
organizará también actividades, como son mesas informativas,
cursos de formación sobre acogimiento familiar, o un encuentro
de familias canguro. Y me consta que el resto de consells
insulares también están trabajando en otras iniciativas en este
sentido. Por tanto todas las instituciones coincidimos en la
importancia de la familia y realizamos de manera coordinada y
en colaboración un programa de actos completos, cada uno
desde su respectivo ámbito de actuación. 

Por otra parte quisiera destacar que además de este curso
previsto en Mallorca mañana y que ya he mencionado, la
conselleria organiza en lo que queda de mes y a lo largo de
junio otros seis talleres relacionados con las competencias
parentales.

Por tanto todas estas iniciativas, cursos, talleres, jornadas
informativas que dan a conocer los distintos servicios de las
diferentes áreas de las diferentes administraciones, es un trabajo
también permanente que se realiza desde nuestro gobierno,
desde los consells insulares y desde los diferentes
ayuntamientos, pero también pensamos que a pesar de hacerlo
durante todo el año es un buen motivo para este día de la
familia, como bien decía usted, Sra. Diputada, que las
instituciones nos impliquemos y recordemos a la ciudadanía la
trascendencia que tiene cada vez más la familia en nuestra
sociedad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 4975/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb les mesures
aprovades per la Comissió per a la reforma de les
administracions públiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 4975/14, relativa a actuacions en
relació amb les mesures aprovades per la Comissió per a la
reforma de les administracions públiques, que formula el diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta, retir la pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

I.15) Pregunta RGE núm. 4972/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consens en relació amb l'avantprojecte
de llei de comerç de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta. Quinzena pregunta, RGE
4972/14, relativa a consens en relació amb l’avantprojecte de
llei de comerç de les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. També retir aquesta
pregunta. Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 4974/14, (rectificada
mitjançant l'escrit RGE núm. 4987/14), de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acord del Consell Balear
de Transports en relació amb llicències d'autotaxi i els
vehicles de classe C.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent pregunta. Setzena pregunta, RGE
4974/14, rectificada mitjançant l’escrit RGE 4987/14, relativa
a acord del Consell balear de transports en relació amb les
llicències d’autotaxi i els vehicles de classe C, que formula el
diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Retiro mi pregunta.

I.17) Pregunta RGE núm. 4977/14,de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta de reducció del
nombre de diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent. Dissetena pregunta, RGE 4977/14,
relativa a proposta de reducció del nombre de diputats, que
formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Retiro la pregunta.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Retirada la pregunta.
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(Rialles i petit aldarull)

I.18) Pregunta RGE núm. 5108/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a targeta blava.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE 5108/14, presentada en substitució
de la RGE 4985/14...

(Continua la remor de veus)

...relativa a targeta blava, que formula el diputat Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS.

(Més remor de veus)

Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta. Gràcies. Sr. Bauzá, avui la pregunta que
li faig és sobre les queixes que han vengut de comerciants en
relació amb la comercialització de la targeta blava del partit que
vostè presideix. 

Volia demanar-li si des de les competències de comerç que
vostè té com a president del Govern faran el seguiment
d’aquesta comercialització, ateses les queixes que hi ha hagut en
aquests moments de determinades empreses que s’han sentit
enganades a l’hora d’entrar, i fins i tot han dit que no havien
donat el vistiplau. 

Aquesta era la pregunta que li volia fer, Sr. Bauzá, però
permeti’m que li faci una reflexió. Ahir la portaveu del seu
partit va acusar els partits de l’oposició que el boicot que feien
a aquesta targeta era com el nazisme. Sr. Bauzá, li faig la
reflexió que frivolitzar amb el tema del nazisme em pareix que
és una sortida fora de to imperdonable per a un partit que se
suposa que és de govern, Sr. Bauzá. I no per nosaltres, a
nosaltres ens poden insultar el que vulguin, ens poden insultar
el que vulguin, nosaltres ja hi hem posat call, no vendrà d’aquí.
No, Sr. Bauzá, per les víctimes del nazisme, pels discapacitats,
homosexuals, gitanos i jueus que varen ser perseguits, humiliats
i assassinats, Sr. Bauzá. Per això, Sr. Bauzá.

(Alguns aplaudiments)

Com que la pregunta està formulada, Sr. Bauzá...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia, Sr.
Barceló. Com bé sap vostè aquesta iniciativa és una iniciativa
que parteix d’un grup polític, un grup polític, el Partit Popular,
el qual fa una proposta que amb total llibertat els empresaris
tenen l’opció d’adherir-se o bé de no adherir-se. Aquesta

iniciativa és absolutament legal, i, torn repetir, d’aquesta manera
té l’oportunitat, el que considera té la llibertat de dir que sí o de
dir que no a aquesta oportunitat.

I també li he de dir que aquesta iniciativa no l’ha inventada
el Partit Popular, és una iniciativa que es practica per molts de
colAlectius, professionals liberals, fins i tot qualque sindicat.

Gràcies.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, tots aquests colAlectius que vostè esmenta no
estan a un govern, no donen contractes de l’administració ni
subvencions de l’administració, ni estan sotmesos a la Llei de
finançament de partits polítics, Sr. Bauzá. 

Hem cercat i hem trobat molt poques iniciatives d’aquest
tipus: la del PRI mexicà, un exemple de clientelisme de fa cent
anys, o la dels peronistes a Argentina; aquests són els dos
exemples del seu model que hem trobat.

Miri, Sr. Bauzá, la Confederació Balear de Comerç ha dit
que és inacceptable que s’hagi forçat la voluntat del comerç en
aquest projecte i els animen a retirar la targeta blava, Sr. Bauzá.
Vostès amb aquesta iniciativa banalitzen la política, la desvien
cap a “fes-te militant perquè tendràs un descompte, perquè et
faré un favor, perquè acabaràs d’assessor”. No crec que als seus
militants, els militants del seu partit polític, els agradi aquesta
banalització, perquè estar en política és molt més important que
això.

I sobretot no facin acusacions falses que nosaltres hem
demanat el boicot a aquests comerços. Hi ha persones,
evidentment amb tot el dret del món, consumidors amb tot el
dret del món, faltaria, que no voldran comprar en aquests
comerços...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Gràcies.

(Remor de veus)

Té la paraula, Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, és una iniciativa
absolutament legal, i per això precisament es du a terme. Si no
fos legal no es faria, i si vostè pensa que hi ha qualque
ilAlegalitat actuï en conseqüència.
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És curiós perquè és difícil i costa entendre com és possible
que vostès no acceptin la llibertat; com és possible que vostès,
quan hi ha qualque colAlectiu o qualque persona que simplement
no pensa com vostès, vostès, bé, no és que discrepin, sinó que
directament pràcticament demonitzen. Sr. Barceló, del que es
tracta és que vostès puguin respectar la llibertat dels altres.
Nosaltres respectam la seva forma de pensar; respectam i no
compartim determinats plantejaments. Nosaltres respectam on
vostè va a comprar, fins i tot respectaríem si vostès fessin una
iniciativa com la que nosaltres hem proposat. 

En aquest cas defensem la llibertat i, sobretot, el més
important, determinades actituds i comportaments també, i
comentaris per part del seu grup, crec que no ajuden el més
mínim, ens inciten a pensar en moments que no s’haurien de
reproduir, ens inciten a pensar en moments del passat; ens
inciten, en definitiva, a veure que la llibertat, que és una cosa de
tots, no només és d’uns pocs.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 4984/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compromisos en matèria
d'atenció sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE 4984/14, relativa a compromisos
en matèria d’atenció sanitària, que formula la diputada Sra.
Francesca Lluc Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, és una
llàstima que no hagi aprofitat aquesta oportunitat per rectificar
la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Cabrer,
pensant en les víctimes de l’holocaust. Vostès mateixos es
retraten, amb els seus fets i amb les seves paraules, i demà
farem...

(Alguns aplaudiments)

...i demà farem la queixa oportuna a la Junta de Portaveus.

Sr. President, vostè i el Sr. Rajoy es varen presentar a les
eleccions dient que retallarien de tot menys educació, sanitat i
pensions. Les mentides tenen les cames molt curtes, i vostès han
comès un frau electoral sense precedents. S’han dedicat, amb
l’excusa de la crisi, a retallar durament els serveis més
sensibles: educació, sanitat i serveis socials. Per això li deman,
a menys de 400 dies perquè surti vostè del Consolat, Sr.
President, considera que ha complit amb els seus compromisos
en matèria d’atenció sanitària?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, precisament
perquè les mentides tenen les cames molt curtes nosaltres som
al govern i vostès són a l’oposició, precisament per això.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I no deixaré passar l’oportunitat que en dóna vostè amb
aquesta pregunta per continuar donant les gràcies a tots els
professionals vinculats a l’àmbit sanitari, perquè gràcies a ells
tenim una excelAlent qualitat sanitària. 

El nostre compromís principal i bàsic amb la sanitat
precisament és aconseguir el que vostès no varen poder fer, sinó
tot el contrari. El nostre compromís és fer sostenible un sistema
que amb la seva gestió i amb la seva presa..., en el cas que
prenguessin qualque decisió, posava precisament en tela de
judici el manteniment d’un sistema. Ens vàrem trobar una
situació molt complicada, amb molta feina, amb decisions
complicades, i amb la colAlaboració absolutament d’agrair dels
professionals sanitaris estam aconseguint els nostres
compromisos, i un d’ells, un dels nostres compromisos, fa
referència a les illes de Formentera, Eivissa i Menorca, on hi
havia un compromís que aquest govern executarà, on gràcies a
la gestió i sobretot a una voluntat política Menorca, Formentera
i Eivissa tendran oncologia radioteràpia. Això, Sra. Armengol,
per exemple, és un compromís.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al personal sanitari, que fa
una feina magnífica, i gràcies als docents d’aquesta comunitat
autònoma, que també fan una feina magnífica i que vostè oblida
constantment, Sr. President del Govern.

Sr. President, la realitat de la seva gestió és ben evident. La
seva gestió sanitària ha estat un desgavell absolut: tres
consellers de sanitat, sis secretaris generals, quatre directors
generals, amb tot el que això suposa a una empresa que gestiona
14.000 treballadors. Han acomiadat 1.200 d’aquests treballadors
sanitaris fantàstics, Sr. President, dels quals vostè parlava.

Hem passat de tancar l’Hospital March i l’Hospital General
a haver de retrocedir per la pressió ciutadana i les conseqüències
són molt injustes; per decisió política la sanitat ja no és un dret
universal, ha retirat 20.000 targetes sanitàries amb el que això
suposa per a la salut individual i colAlectiva; ha introduït
copagament absolutament injust, els ciutadans d’aquestes illes
han pagat 17,5 milions més d’euros per als seus medicaments,
d’aquests 10,5 els han pagat els pensionistes. 
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Sr. President, un de cada cinc pensionistes no retira els seus
medicaments perquè no els pot pagar, creu que això és justícia
per a la salut dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears?

Han eliminat el dret dels ciutadans a la demora de garantia,
ningú ja no pot reclamar res, Sr. President, i han disparat les
llistes d’espera. Vostè en seu parlamentària va dir dia 26 de
març: “deim i diuen que tenim més de 100.000 persones en
llista d’espera”, va dir vostè: “això s’ho inventen”, bé, idò
resposta parlamentària: 125.000 persones en llista d’espera. 

Sr. President, la recuperació econòmica és un eslògan
perquè no es pot recuperar una societat a costa de la salut dels
seus ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, nosaltres
sempre hem dit que aquest govern no farà miracles i el que no
farà és negar la realitat i el que no deixarà de fer -torn repetir-
és donar les gràcies als professionals sanitaris i el que sí que ha
fet aquest govern, aquest govern el que sí ha fet és gestionar
amb molta responsabilitat i amb molta seriositat. No mirarem
cap a una altra banda, assumirem precisament una cosa que
vostès no varen fer i que ens varen deixar a punt d’arribar al
precipici, que era una sostenibilitat d’un sistema.

Sra. Armengol, em recorda, em diu que més de 100.000
persones estan en llista d’espera, li torn repetir que és fals, és
absolutament fals per una senzilla raó perquè vostè i el senyor
que té a la seva esquerra va mesclant les llistes quirúrgiques, les
consultes externes i les proves pendents de realitzar per proves...
analítiques. No es pot mesclar, Sra. Armengol, És que vostès
estan mesclant...

(Alguns aplaudiments)

Sr. Armengol, vostès mesclen coses que a l’anterior
legislatura no mesclaven. 

El més important: el compromís, la sostenibilitat, no enganar
i, com vostè deia, qui diu mentides té les cames curtes, per això
vostès estan així de curtets i nosaltres estam governant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 2508/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a política hospitalària del
Govern de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 2508/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a política hospitalària del
Govern de les Illes Balears. En nom del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Fina Santiago per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes, Sr. Conseller,
avui interpelAlam sobre política sanitària hospitalària. 

Una de les nostres tesis polítiques que ja hem mantingut i
sostingut davant tot aquest temps que el Govern del Partit
Popular està governant és que hi hagut un... que hi ha una
intenció clara per part del Partit Popular d’un progressiu
deteriorament de la sanitat pública amb l’objectiu molt clar,
segons el nostre parer, de facilitar la progressiva privatització,
una privatització que es pot entendre des de l’externalització de
serveis que abans no estaven externalitzats, externalitzar-los
progressivament, o la via de privatització directament com
tenim en la nostra comunitat autònoma, per primera vegada a la
nostra comunitat autònoma es privatitzarà un servei, en aquest
cas un servei al nou hospital d’Eivissa.

Deim..., perquè tots els llibres que parlen de com s’ha de
privatitzar qualsevol servei, parlen de dues fases, una de molt
concreta, una que parla i diu, escolti, s’han de reduir els
professionals, el nombre de professionals s’ha de reduir, això ha
de sortir més barat per poder privatitzar, per poder externalitzar
he de reduir el nombre de professionals, doncs vostès han reduït
el nombre de professionals d’una forma considerable: 1.200
professionals manco des que el Govern del Partit Popular està
governant, no substitucions dels professionals que estan de
baixa, jubilats de 65 anys, que és una tècnica o una estratègia de
recursos humans que utilitza. 

“Incrementin vostès -es diu- incrementin la pressió
assistencial dels professionals”, vostès han incrementat la
pressió assistencial dels professionals a través de més hores de
feina i a través de no substitució per exemple de baixes, això fa
que el personal que està fent feina tengui un increment
assistencial.

Això, dèiem, l’efecte nociu d’això o l’efecte que durà això
serà un deteriorament de la sanitat pública que serà l’excusa
més idònia per facilitar la incorporació de la privada, que vostè
la podrà defensar com més barata i que genera menys conflicte
i genera més facilitat a la gestió de recursos humans. Això ja
s’ha produït almanco en el sector hospitalari on hi ha hagut un
augment de la llista d’espera, un augment considerable de la
llista d’espera encara que el Sr. President vulgui negar-ho.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 13 de maig del 2014 5977

 

Quina ha estat la solució?, que vostès han implementat
concertació en la (...) privada i privatització, concertació en la
privada, tenim l’exemple de la Policlínica i la privatització del
servei de radioteràpia de..., el servei d’Eivissa.

Després, un altre tema és la sostenibilitat del sistema. El
sistema sanitari de l’Estat espanyol no estava qüestionat, era el
sistema més sostenible de tot Europa, el més sostenible de tot
Europa!, era el més barat i el que generava més salut, no estava
qüestionat, l’han començat a qüestionar vostès. Quan entra el
Partit Popular és quan es comença a qüestionar la sostenibilitat
del sistema sanitari. No estava qüestionat, una altra forma és
que millorem la gestió, però no hi estava.

Per tant, nosaltres avui parlarem d’aquesta política sanitària,
li farem moltes preguntes per aclarir tota una sèrie de dubtes que
tenim. Tenim una xarxa pública on hi ha l’Hospital de Son
Espases, el d’Inca, el de Manacor, el de Son Llàtzer, el Mateu
Orfila, Can Misses; dos concerts singulars, l’Hospital de Sant de
Déu i l’Hospital Creu Roja, dos hospitals singulars per un valor
a partir de 2014 fins al 17, 2007 de 18 milions en el cas de Sant
Joan de Déu i 17 milions i mig més o manco l’any 2008,
l’Hospital de Creu Roja a partir de 2014 fins a l’any 2008, 3
milions i mig; Policlínica, un concurs de gestió privada de 6
milions i mig d’euros per a dos anys, al qual pensen derivar
29.500 consultes externes, 12.000 estances hospitalàries i 40
places d’hospital de dia.

Les nostres primeres preguntes serien aquestes: quina
previsió de derivació de consultes externes a hospitals
concertats tenen per a l’any 2014 i quines intervencions
quirúrgiques pensen, no el conjunt, sinó durant aquest any?

Una de les preguntes que també li volem fer, i ens agradaria
que ho aclarís, quants de pacients han derivat a la Policlínica
des que s’ha signat el contracte? I també quin és el protocol de
derivació per triar entre un hospital públic o directament a la
Policlínica en el cas d’una de les consultes externes?, si és
territorial, quin és el criteri?, quan un pacient necessita una
intervenció d’un metge per a una consulta externa?, quin és el
criteri de selecció perquè vagi a la sanitat pública o vagi
directament a la Policlínica?

Expliqui’ns per quin motiu s’ha pogut invertir més de 6
milions d’euros a una clínica privada i en canvi no s’ha pogut
invertir en contractació de personal. Vostès han fet un concurs
per 6 milions d’euros a la Policlínica, li deman, quin ha estat el
criteri polític de per què aquests 6 milions d’euros no s’han
pogut invertir en personal per als hospitals públics?, quin ha
estat el criteri?, perquè una altra de les conseqüències que li
dèiem d’aquesta política hospitalària ha estat l’augment de les
llistes d’espera i és clar, vostès molt hàbilment comparen les
llistes d’espera de 2013 amb 2012, però vostès ho haurien de
comparar amb quan varen entrar. Quan varen entrar al març de
2011 n’hi havia 11.993 i a juny de 2013 n’hi ha 13.213, és clar
si es comparen amb la seva mala gestió de l’any 11 i de l’any
12, de l’any 2011 i de l’any 2012, trobaran que a l’any 2012 hi
havia disset mil set-centes cinquanta mil llistes..., persones
esperant intervencions quirúrgiques. És clar, vostès s’han de
comparar amb com ho varen trobar, no només amb qüestions
pressupostàries, sinó també amb altres tipus d’indicadors.

Què s’ha produït durant aquest temps?, que l’any 2012 hi
havia 1.757 llits en funcionament i l’any 2013 n’hi ha 1.670 llits
en funcionament, això per què?, perquè s’ha produït una
derivació a altres centres. Al 2012 hi havia 2.322 derivacions,
a l’any 2013, 2.698 derivacions. Vostès promocionen la sanitat
privada enfront a la sanitat pública, que és la que han de
defensar, que és la que han de gestionar.

Les proves de consultes a especialistes també han augmentat
en aquest temps, si a juny del 2013 n’hi havia 48.960, a través
de pregunta parlamentària publicada en un mitjan de
comunicació, hi ha hagut al desembre de 2013 n’hi havia
49.997. 

S’han reduït els drets del pacient, abans tenien 180 dies per
a qualsevol tipus d’operació, ara només en tenim per a quatre
tipus d’operació i per càncer. Si abans teníem 60 dies per
reclamar un tipus d’especialització, ara no en tenim.

Per tant, una pregunta que li deman mensualment i vostè em
deriva a una pàgina on no hi ha cap resposta en aquest sentit,
sinó que hi ha les declaracions de.... de persones, vaja, d’alts
càrrecs de la conselleria, és quants de pacients estan esperant
més de 180 dies per a intervenció quirúrgica o per a especialista,
avui. Si és possible que em doni aquesta resposta, més de 180
dies per a intervenció quirúrgica o per a especialista a data
d’avui, perquè li ho deman cada més i no hi ha manera que em
contesti, m’envia a una pàgina on no existeix aquesta llista.

Vostè es va comprometre, a través de pregunta
parlamentària, ho sabem, que per controlar i reduir aquesta llista
d’espera faria una comissió central de seguiment de la llista
d’espera en la qual participarien de manera activa tots els que hi
estiguessin implicats, des d’Atenció Primària fins a hospitalària,
s’ha constituït?, això ho havia promès l’any 2012, quins
membres i quines funcions té aquesta comissió? 

Pla d’estiu, Sr. Conseller, una de les coses, un dels temes
que es repeteix i ja ho diuen els professionals, que a l’estiu es
queda com a un embut allà, per tant, quina... al pla d’estiu
d’aquest any, quines són les previsions?, quants de quiròfans
tendrem tancats?, quants llits tendrem tancats de més,
comparant-ho amb el mes de maig?, i quina serà la ràtio de
substitució dels hospitals sobretot en infermeria i auxiliars de
clínica que són els colAlectius més castigats. Entenem que pot
ser difícil substituir un quiròfan, un especialista cirurgià en una
determinada intervenció, però infermers i auxiliars es podrien
substituir de forma molt més ràpida.

També hem sabut que hi ha un augment de pressió
assistencial a urgències de 420.298 l’any 2012 a 426.369 l’any
2013, a què es deu segons valoració del conseller aquest
augment de la pressió assistencial perquè no tenim un augment
poblacional? Nosaltres pensam que és a causa de la retirada de
la targeta i la reducció d’horaris.



5978 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 13 de maig del 2014 

 

Hospital d’Inca, vostè a la darrera compareixença a la
Comissió de Salut a la pàgina 170 del llibre o de... sí, del llibre
de dades o de notes vostè va dir que garantia la qualitat
assistencial del Servei d’Urgències, hem sabut pels mitjans de
comunicació també que s’ha contractat una no especialista en
Pediatria per atendre -per atendre- el Servei de Pediatria, és
aquesta la qualitat assistencial que vostè defensa?, perquè hem
sabut que aquesta metgessa no especialista en Pediatria està
atenent parts, neonats, a planta i a urgències. Això està passant
a altres hospitals de la nostra comunitat autònoma?

Una altra de les preguntes, estan ben pressupostats els
nostres hospitals?, perquè la liquidació de l’any 2013...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Santiago, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, mig segon, per favor, president. La liquidació de 2013 ha
demostrat que vostè tenia un augment considerable en temes
hospitalaris, sobretot a Son Espases, a Manacor, a Formentera,
a Son Llàtzer i a Inca, un augment considerable de capítol 1,
estan ben pressupostats els nostres hospitals?

Tenia més temes, supòs que després a la rèplica els hi
demanaré, però una de les darreres preguntes, Sr. Conseller,
sabem que la escoleta de Son Espases no està legalitzada, quan
ho pensa fer?, quan pensa legalitzar aquest servei?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Govern té la paraula el
conseller Sr. Sansaloni.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, Sra. Santiago, he
intentat prendre nota de totes aquestes qüestions i capítols
d’aquesta interpelAlació genèrica dels serveis hospitalaris de la
nostra comunitat. La primera de les seves afirmacions ha estat
que aquest govern té la intenció de deteriorar la sanitat pública
i com a màxim responsable de la Conselleria de Salut el que li
vull dir és que això no és veritat i, per tant, li he d’aclarir
aquesta terminologia perquè vostè parteix d’una premissa falsa
i després intenta construir tot un discurs posterior en base a una
premissa falsa.

El que li vull demostrar i ho faré al llarg d’aquesta
intervenció és que qui més gastava en sanitat privada va ser el
passat pacte de progrés i per tant, el tòpic que el Partit Socialista
no privatitza quan concerta i el Partit Popular privatitza quan les
xifres són molt més inferiors, això no val. No val que quan són
a l’oposició el Govern no pugui concertar quan s’ha fet sempre
i el que li vull dir és que la racionalització de despesa ha estat
tant als hospitals públics com a la sanitat privada i així li podré

intentar demostrar al llarg d’aquesta intervenció. El que li vull
dir, però, és que volem potenciar la sanitat pública i que això es
demostra aconseguint unes ràtios de resultats, que hem estat a
l’any 2013, l’any que més intervencions quirúrgiques s’han fet,
que més consultes externes s’han fet i que més proves
diagnòstiques s’han fet. 

Per tant, el que volem és acostar també el més possible als
ciutadans els serveis sanitaris que amb finançament públic
donen assistència gratuïta i això és el que hem fet. Vostè mescla
els termes quan me mescla el Servei d’Oncologia Radioteràpica,
que s’ha tret un concurs perquè per supervisió pública es dugui
a terme en supervisió privada, però és un servei que no es
prestava, que els ciutadans d’Eivissa i de Formentera i de
Menorca s’havien de desplaçar en avió i alguns no aguantaven
ni tan sols el desplaçament. Per tant, el que feim és fer possible
un servei que vosaltres no vàreu ser capaços ni de planificar ni
de plasmar damunt el projecte i apropar-lo als ciutadans de l’illa
d’Eivissa i als ciutadans de l’illa de Menorca. Per tant, no em
mescli termes. El que feim és de forma totalment gratuïta
apropar aquest servei que vostès no prestaven.

Em fa referència a la reducció de professionals, el que hem
intentat fer ha estat ajustar-nos a les possibilitats, perquè vostè
fa tot un discurs sobre què és el que s’hauria de fer, però el que
no diu és com pagaria tot això que li agradaria que es fes i per
tant, Sra. Santiago, crec que per completar tota aquesta qüestió
hem de ser realistes i fer afirmacions que es puguin
comprometre i executar el pagament.

Li vull dir que el que hem fet ha estat intentar incrementar
la productivitat hospitalària i també dels professionals
d’Atenció Primària amb l’increment de les dues hores i mitja,
passant de 35 a 37 hores i mitja, intentar les substitucions que
assistencialment siguin necessaris i que es puguin cobrir els
metges entre ells i infermeria. 

El que li puc assegurar és que les xifres que vostè ha donat
del concert amb la Policlínica fan referència a dos anys que és
la durada màxima i per tant, també cal destacar que això són
quantitats màximes de possibilitat de derivació i també és
pública aquesta informació quant al nombre màxim
d’intervencions quirúrgiques per especialitats que es poden
enviar i el nombre màxim de consultes externes, si vostè ho ha
consultat als plecs que s’han tret, i aquestes respostes es poden
trobar en aquesta mateixa informació. El que li puc dir és que
qui deriva són els serveis sanitaris, sabent que aquest és el
màxim al qual poden arribar i que no sobrepassarem aquest
límit.

El que també li vull dir és que sembla que qui qüestionava
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut és el Govern del
Partit Popular i jo la precisió que li vull fer és que no sigui
qüestionada pel Partit Popular, sinó que els altres allò que feien
era gastar, gastar i gastar, fer-nos creure que tot això era
possible i no parar esment si això era sostenible o no. I aquesta
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és una irresponsabilitat a la qual no hauria d’incórrer cap
govern, ni autonòmic, ni nacional. I per tant, el que es va fer va
ser una anàlisi exhaustiva de la situació que ens vàrem trobar i
d’aquesta anàlisi exhaustiva, haver d’emprendre les mesures
necessàries per tal que els nostres fills i els nostres néts,
coneguin la sanitat que tots nosaltres coneixem. 

Li vull fer referència al darrer any, com dic, del pacte de
progrés sense de gestió sanitària, en el qual es va derivar..., no
allò que vostè considera sanitat privada, que inclou també els
hospitals de Creu Roja i Sant Joan de Déu, és a dir, la xarxa, li
vull dir que es varen gastar 37 milions d’euros en derivacions a
aquests centres. I al Govern del Partit Popular d’aquest darrer
any, varen ascendir a poc més de 29 milions d’euros. Per tant,
Sra. Santiago, allò que li vull dir és que quan uns governen han
de predicar amb l’exemple i qui més va externalitzar va ser el
govern del pacte i en aquell cas no li vaig sentir a vostè que
digués que es posava en perill la credibilitat de la sanitat
pública, amb el cronograma que vostès deien. 

Les llistes d’espera fan referència a la reducció que s’ha
tengut durant l’any 2013 respecte de les xifres de 2012. És ver,
aquesta és la tendència decreixent, tant en llistes d’espera
quirúrgica, com en llista d’espera de consultes externes. I per fer
aquesta reducció el que vàrem fer va ser una comissió de
seguiment, conformada per la direcció assistencial del Servei de
Salut, concretament pel subdirector d’hospitals, tots els
directors metges dels diferents hospitals públics de les nostres
illes, si s’ha considerat adient incorporar gent del personal
d’admissió, se l’ha convidat a aquestes reunions i si també
qualque servei específic ha estat necessari, també ha estat
convocat a aquestes reunions per si hi havia unes necessitats
especials a qualque servei de qualque hospital públic. Per tant,
la reunió es fa, es fa de forma seguida i en general se’n fa una
cada mes, on s’estableixen quina és la situació real i
s’evoluciona i es prenen les mesures correctores. Però com li
dic, em bas en dades i aquestes dades allò que demostren és que
el 2013 respecte del 2012 s’ha reduït la llista d’espera
quirúrgica d’una manera considerable, com ja s’ha dit i la llista
d’espera de consultes. 

Vostè em fa referència també als llits en funcionament. Però
allò que li he de dir és que l’important és que s’han donat més
altes que cap any, s’ha donat més ocupació i per tant, s’ha tret
major rendiment a aquests llits d’ocupació.

La pressió assistencial a urgències, jo, Sra. Santiago, li puc
dir que és vera que ha repuntat, és un factor difícil de controlar,
però no compartesc l’afirmació que vostè fa quant a les
persones en situació irregular que han d’acudir a urgències i li
diré per què faig aquesta menció tan clara en aquest aspecte,
perquè si bé és cert que s’ha passat de l’any 2012 a l’any 2013
de 420.000 a 426.000 urgències ateses en els nostres hospitals
públics, l’any 2010, per exemple, on no hi havia aquesta mesura
de les persones en situació irregular, varen ser ateses més de
441.000 urgències. Per tant, 20.000 i busques d’urgències més
que l’any 2013. I l’any 2009, 461.000. Per tant, el nivell de la
pressió a urgències no és tan directa, ni tan simplista com vostè
ha intentat aquí esbrinar, perquè estam per davall les dades de
l’any 2011, de l’any 2010 i de l’any 2009 i també dels anys
2008 i 2007. Per tant, Sra. Santiago, la pressió a urgències, no
faci aquesta associació d’idees tan directa, perquè quan aquesta
normativa no era vigent, aquesta situació no es donava i era

molt superior aquesta pressió assistencial a les urgències
hospitalàries.

També m’ha fet referència a l’Hospital d’Inca, al Servei de
pediatria. Vaig donar una quantitat de dades extensa, de quina
és la pressió assistencial de l’Hospital d’Inca, el nombre de
facultatius, el nombre de consultes que veu cada un dels
facultatius i, per tant, també vaig fer la comparativa amb la resta
dels hospitals públics de les nostres illes, Hospital Mateu Orfila,
Hospital d’Eivissa, ... També vaig donar xifres de la quantitat
d’urgències que veuen els facultatius tant en període nocturn de
les 10 del vespre a les 8 del matí, que en concret de mitjana són
quatre urgències que es veuen a pediatria d’Inca. I també em
vaig comprometre i així ho defens i ho mantenc, que el Servei
de pediatria d’Inca se manté i seguirà donant resposta de
qualitat a l’assistència pediàtrica d’Inca. 

El que també li vaig dir és que no se pot entrar en
personalismes i s’ha de veure la globalitat i que la conselleria
estarà al costat dels professionals en cas de què hi hagi uns
requeriments objectius que així ho justifiquin. Li vaig poder
explicar aquesta pressió assistencial, concretament a la
comissió, i dins aquest compromís de mantenir els professionals
que donen assistència a pediatria d’Inca, li puc dir que va ser el
mateix servei de pediatria d’Inca qui va triar el professional de
reforç. També li faig especialment esment que avui matí hi ha
hagut una reunió a l’Hospital d’Inca amb el Servei de pediatria
i el Servei de Salut allà on s’han posat tot un grapat de solucions
que ja s’havien plantejant altres ocasions. Aquestes solucions
fan especial esment que professionals del mateix Hospital
d’Inca puguin donar aquesta assistència d’urgència fins a les 10
del vespre, perquè només quedés un sol pediatre de guàrdia de
les 10 del vespre a les 8 del matí, amb aquesta mitjana de quatre
urgències ateses per dia, i reforçar els festius. 

Però li puc repetir que els hospitals públics han fet més feina
aquest 2013 d’ençà de l’any 2007 i que, per tant, la sanitat
pública està assegurada i serà sostenible amb aquesta gestió
responsable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del grup interpelAlant té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, conseller, i li agraesc l’esforç per contestar
determinades preguntes. 
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Miri, durant el pacte de progrés, efectivament, hi havia
concert amb les clíniques privades, però és que no teníem 1.200
persones acomiadades, feien feina a l’administració pública. És
que durant el pacte de progrés era necessari concertar amb la
privada perquè teníem el cent per cent dels hospitals i perquè
teníem un decret de demora i les persones podien reclamar a
partir dels 181 dies la intervenció quirúrgica i a partir de 60
l’atenció a l’especialista, 60 a 90 dies. I vostès això no ho tenen,
vostès primer han tret 1.200 persones i quan han tengut doblers
per concertar, perquè ho han fet a partir de 2013, aquests
doblers no els han destinat a capítol 1. I la pregunta és aquesta,
per què aquests doblers no es poden destinar a capítol 1 i sí se
poden destinar a la concertació? Per què no es poden recuperar
aquests 1.200 professionals sanitaris que feien feina als
hospitals públics.

Vostè aquí ens diu que hi ha més intervencions quirúrgiques,
més assistència. A l’Hospital de Son Dureta hi havia 17
quiròfans i ara n’hi ha 26. Faltaria més que ara tenguessin una
intervenció més reduïda quan en el mateix moment es pot
operar més! 17 quiròfans i ara 26, ho diguin tot! Faltaria més
que després de tenir el millor hospital i el que ens costa,
tenguéssim menys intervencions quirúrgiques! Tenim quatre
unitats de quiròfans ambulatoris que abans no teníem a Son
Dureta. Per cert, una de les modificacions que va fer el pacte de
progrés i que tant s’ha criticat per part del PP. Diguin-ho tot, és
que hem canviat d’hospital, tenim un hospital més gran, amb
més quiròfans i que ens costa molt. Faltaria més! Vostè què ens
ve a dir que hem de tenir les mateixes intervencions que a
l’Hospital de Son Dureta que n’hi havia menys?

Vostè dirà el que vulgui dir, però la radioteràpia és la
primera privatització i encara jo no sé per què s’ha de donar
beneficis a una entitat privada quan són temes de salut, no ho sé.
I vostè ha pres aquesta decisió, perquè aquesta entitat tendrà un
guany damunt cada una de les intervencions que faci, no ho farà
gratuït, tendrà un guany. Idò per què des de la sanitat pública
hem de donar guany a una empresa privada, expliqui-m’ho,
això, per què no podem contractar personal que ho faci? Jo no
vull impostos per donar beneficis a una empresa. Jo vull pagar
impostos per ser solidari i perquè siguin solidari amb mi quan
tenc una necessitat, no perquè una empresa obtengui beneficis.
I vostès això no ho saben explicar i vostè tal vegada no ho té
clar, però darrere això hi ha una intenció clara de privatitzar.

Vostè em diu que com podem sostenir això. Idò jo li ho diré,
amb una política d’ingressos diferent, amb una política fiscal
diferent, amb una lluita contra el frau fiscal diferent; amb la
reducció per exemple dels pressuposts de l’exèrcit, de Defensa,
en benefici de la sanitat; o el sobrefinançament de l’AVE, ara
sabem el sobredimensionament que hi ha hagut de l’AVE dels
diferents partits polítics, Partit Socialista i Partit Popular. Clar
que es poden treure doblers. Però la sanitat ha de tenir una
qualitat determinada i no es pot privatitzar.

Urgències. Vostè ha obviat un detall i és que teníem més
població. Teníem més població els anys 2009 i 2010. La
població s’ha reduït, clar, si tenim més població efectivament hi
ha més possibilitats d’anar a urgències, però la població s’ha
reduït. I en canvi, tenim una pressió assistencial i nosaltres
pensam que és la targeta sanitària i la reducció dels horaris
d’horabaixa dels centres. Veurem com tendeix això. Però tenim
menys població l’any 2014 que els anys 2009 i 2010.

Inca, li deman i vostè no m’ha contestat la pregunta, ha atès
aquest metge que no és pediatre atenció hospitalària d’urgències
de pediatria a recent nascuts, parts, a urgència i a planta? No
m’ha contestat.

Una altra de les preguntes que no m’ha contestat i li torn
reiterar, és que em digui quantes persones esperen més de 180
dies per ser operats, perquè vostè que parla tant de la qualitat,
180 dies també és un indicador de qualitat. Quantes persones a
la nostra comunitat autònoma en aquests moments esperen més
de 180 dies per ser operades? O més de 60 o 90 per a un
especialista? Això no m’ho contesta i també és un indicador de
qualitat que és interessant conèixer-ho.

No m’ha contestat el tema de l’escoleta de Son Espases. No
està legalitzada. I no tenir legalitzada aquesta escoleta a Son
Espases que es va construir sense estar en el projecte. 

Tenim problemes a l’heliport. Aquesta foto surt cada dia,
vostè té l’informe de l’heliport. L’informe de l’heliport diu que
a l’aterratge i a la sortida de l’helicòpter, no hi ha cap volum de
vora i vostès just en aquest espai d’aterratge i de sortida posen
una escoleta, que no està legalitzada. Si hi ha un problema,
vostè no tan sols tendrà responsabilitats administratives, tendrà
responsabilitats penals. Quan legalitzarà aquesta escoleta de
l’hospital de la nostra comunitat autònoma?

Dels pressuposts dels hospitals, m’agradaria saber si aquest
any estan ben pressuposts, perquè hem vist la liquidació de
l’any 2013 i no estaven ben pressupostats, varen necessitar
doblers per a capítol 1. Dia ..., i això ho ha de saber el
Parlament, dia 3 de gener se va fer una modificació de crèdit de
més de 100 milions d’euros, dia 3 de gener, dia 1 era festa. Dia
3 de gener els pressuposts que va aprovar aquesta cambra, el
Govern els modifica dia 3 de gener en més de 100 milions
d’euros...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, tot d’una. És a dir, el que es va aprovar en aquest
parlament va durar dos dies. 100 milions d’euros! No eren
10.000 euros, 100 milions d’euros.

I després una darrera pregunta -i ja acab Sr. President-, miri,
l’any 2012 es va contractar el doctor Bestard, exgerent de
l’Ibsalut, com a metge preventista a Son Espases, per a tot un
tema de prevenció d’infeccions. Continua aquesta plaça
ocupada? O ja no és necessària?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller Sr. Sansaloni.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Jo, Sra. Santiago, i entrant a la
primera part de la seva rèplica, el que li vull dir és que els
quiròfans que funcionaven l’any 2010 de mitjana eren 53,6 i
l’any 2013, 55,2. Això és el que diu el quadre de comandament.
I 52 l’any 2009 i 49 l’any 2008. Per tant, aquestes xifres que
vostè dóna..., jo li dic que això és el quadre de comandament del
Servei de Salut de l’any 2007 fins a l’any 2013, i són els
números que a mi m’aporta. D’aquests números dels hospitals
públics, el que li puc assegurar és que el nombre d’intervencions
quirúrgiques programades que han fet són 50.502 en aquest
darrer any, quan el màxim de feina que es va fer per part del
pacte de progrés eren poc més de 49.000 intervencions
quirúrgiques.

Per tant, amb un increment, que li don les dades mitjanes
dels quiròfans, amb aquest increment..., vostès varen acceptar
construir l’Hospital de Son Espases, maldament no en fossin
partidaris, i també li vull recalcar que tenien l’opció de plantejar
un model de gestió diferent al nou Can Misses, que el varen
començar de zero i el varen fer, i varen optar també per un
model de concertació de tot allò que són els serveis no sanitaris.
Per tant, quan planifiquen el que fan és seguir amb aquestes
receptes. Així ho varen fer amb el nou Can Misses, igual que
s’havia fet a l’Hospital Universitari de Son Espases. Aquests
són els fets que demostren la línia de gestió que feien.

També li diré que els quiròfans, per molt que vostès els
deixessin construïts a Son Espases i hi hagués més quiròfans de
cirurgia ambulatòria, també s’han dotat de professionals, de
facultatius, d’infermeria i d’equips quirúrgics, per tal que es
puguin fer totes aquestes intervencions quirúrgiques. I li
recordaré que totes aquestes intervencions quirúrgiques s’han
fet en jornada ordinària o amb la bona voluntat d’aquests
professionals que s’han implicat per tal de, en la priorització que
és el que estam fent amb les llistes d’espera, prioritzant aquells
pacients més greus que no tenguin una demora per damunt dels
30 dies, i incrementar la producció de l’àrea quirúrgica, han
acceptat canviar la jornada ordinària de matí per horabaixa per
obrir més quiròfans.

Per tant, les dades que jo li he donat també de l’any 2009 i
2010 incloïen també l’activitat extraordinària que s’havia de
pagar en concepte de peonada, que vàrem haver de reduir amb
motiu de l’ajustament pressupostari. Igual que també, i no em
cans de dir-ho, encara hi ha una partida d’incentius que se varen
prometre l’any 2010 i que no s’han pogut pagar perquè no hi
havia suport pressupostari i s’havia promès als professionals
d’atenció primària prop d’1 milió d’euros i també vostès varen
tenir sis mesos per pagar. 

El que li vull dir és que també me mescla la reducció dels
horaris d’atenció primària respecte a la pressió assistencial
d’urgències, perquè dins aquest Pla d’ajust el que vàrem haver
de fer va ser planificar que tancàvem els centres d’atenció
primària a les 17.30, la qual cosa augurava un increment de la

pressió a urgències. Jo li vull destacar dues qüestions, la
primera, que si aquesta pressió s’havia de produir, s’havia de
produir el primer any en què s’aplicava i era l’any 2012 i l’any
2012 vàrem tenir una reducció considerable d’aquesta pressió
a urgències; i que la pressió a urgències de l’any 2013 és encara
inferior a la pressió d’urgències dels anys 2009, 2010 i 2011.

Per tant, Sra. Santiago, jo li vull destacar que la
intencionalitat que vostè fa a l’hora de valorar aquestes dades de
què disposa no corresponen a la realitat. I dir-li que no només
les intervencions quirúrgiques programades, sinó també les
consultes externes s’han incrementat a l’especialista als nostres
hospitals més d’un 5%, arribant a 1.331.687 duran l’any 2013.
L’ambulatorització, gràcies a la infraestructura i a les tècniques
menys invasores, ha pujat més d’un 63%, millorant també, i així
ho he contestat a una diputada, l’estada mitjana dels hospitals.

També feia referència a les proves complementàries, ha estat
l’any que més proves complementàries s’han fet en els hospitals
públics. I també li vull repetir que si nosaltres fèiem més feina
en els hospitals públics és perquè això era possible i vostès amb
menys feina concertaven amb la privada molt més. Això, Sra.
Santiago, si ens considera a nosaltres privatitzadors també
hauria d’haver aplicat el mateix tracte als seus companys de
Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 4865/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures necessàries per
a l'ensenyament-aprenentatge de llengües a les Illes
Balears, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
9825/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 4865/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures necessàries per
a l’ensenyament-aprenentatge de llengües de les Illes Balears,
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 9825/13.

Per defensar-la per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la diputada Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En primer
lloc, dir que en aquest primer torn de paraula el faríem servir per
defensar, òbviament, els punts d’aquesta moció i que
aprofitaríem el segon torn, la rèplica, per parlar de les esmenes
que han presentat els altres grups.
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Bé, en primer lloc, dir que aquesta moció sobre mesures
necessàries per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües a les
Illes Balears vàrem considerar pertinent de començar atenent el
marc legal existent en aquests moments dins el qual, òbviament,
ens hem de moure a l’hora de plantejar la qüestió que ens ocupa.
La primera consideració en aquestes dates especialment
assenyalades té a veure amb la Unió Europea, hi ha un cabal
comunitari considerable en les disposicions sobre educació de
la Unió Europea: el Programa Lifelong Learning, l’Estratègia
Europa 2020, la Carta Europea de les Llengües Regionals i
Minoritàries i diversos reports parlamentaris que ens permet
d’emmarcar la nostra tasca a l’hora d’abordar l’aprenentatge de
llengües.

El Comissariat de l’Educació ens diu que els europeus hem
de ser plurilingües; la Lifelong Learning ens empeny a aprendre
i a formar-nos també lingüísticament al llarg de tota la vida;
l’Estratègia Europa 2020 diu que hauríem de dominar com a
mínim tres llengües, en comunitats amb dues llengües oficials
quatre llengües; la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries ens diu que qualsevol llengua ha de poder
projectar-se vers el futur sense problemes i que cada país ha
d’assegurar la pervivència de tot el seu cabal lingüístic. Això és
a grans trets allò que ens diu el cabal comunitari sobre llengües
i és el que pens que nosaltres hem de tenir en compte de dur
endavant els nostres projectes en aquest camp.

El punt dos ve emparat per tot aquest cabal comunitari i pel
nostre cabal també legislatiu, per l’Estatut d’Autonomia i la
legislació que se’n deriva. Una de les nostres missions bàsiques
en aquest camp és assegurar el futur per a la llengua pròpia de
les Illes Balears, per a la llengua catalana.

En el punt tres feim referència a la cooficialitat del castellà
en tant que llengua oficial de l’Estat i també a la necessitat
d’aplicar metodologies actives per al coneixement de llengües
que no són la pròpia, amb una referència entenc del tot pertinent
a la llengua anglesa. 

Aquest és, al cap i a la fi, el marc dins el qual ens hem de
moure i qualsevol cosa que distorsioni aquest marc pot ser
negatiu per a tots els nostres propòsits. Tot seguit tenim un punt
que consideram clau perquè l’ensenyament-aprenentatge de
llengües a les Balears es faci adequadament, fa referència al
reequilibri que ha de fer l’educació per garantir la plena
normalització de la llengua catalana. El català avui en dia encara
es troba en un clar desavantatge front del castellà, surtin al
carrer, parin l’orella, mirin els quioscs de premsa, vagin al
cinema, observin els rètols, mirin IB3 i veuran que som a anys
llum d’aconseguir la normalització lingüística de l’ús social de
la nostra llengua. Per tant, no podem impartir les mateixes
classes en català, en castellà i en anglès, fa falta una
discriminació positiva ben clara. Crec que en això coincideix
també amb nosaltres el dictamen del Consell Consultiu, dic el
dictamen, i un caramull de sentències de tribunals diversos,
sense una presència molt major del català a l’educació és
impossible reequilibrar el seu ús social.

És a dir, és impossible aconseguir la normalització de la
llengua, i aquest és un mandat clar de l’Estatut d’Autonomia.
Permeti’m que pensi que a vegades el Grup Popular actua com
si l’Estatut en aquest tema no existís i com si les Illes Balears no
tenguéssim autonomia política. Vostès confonen, i ho pens,
autonomia amb descentralització, i són dos conceptes ben
diferents. 

El punt cinc fa referència a les actituds, no es pot avançar
cap a la normalització mentre hi hagi catalanoparlants que
considerin que el català és una llengua de segona o hi hagi
hispanoparlants que pensin que no han d’aprendre català perquè
amb la seva llengua ja els basta. Es tracta de dues actituds que
hem de desterrar, són un llast molt pesat per a l’aprenentatge de
llengües.

També s’han de reforçar els plans d’acollida perquè tothom
pugui incorporar-se plenament a la nostra comunitat lingüística.
I no em diguin que hi ha manco persones immigrades, n’hi ha
menys en nombre perquè el decalatge entre els que s’han anat
i els que han vengut es decanta pel cantó dels que han marxat,
però tots els que han vengut, tots els que han vengut necessiten
dels programes d’acollida.

El punt set el consideram important perquè certament
l’anglès s’ha convertit en la interllengua a nivell europeu i
mundial i és important que tots els ciutadans, cada vegada més,
s’incorporin al seu coneixement i que augmenti d’una manera
significativa el seu nivell de competència lingüística.

El punt vuit lligat amb aquest punt ens parla de progressió,
l’ensenyament en anglès s’ha d’incorporar de manera segura i
ferma i, per tant, progressiva. En això hi està d’acord
l’Associació d’Inspectors, ADIDE, que rebutja l’ordre que
desenvolupa el TIL en bona part per això, perquè no hi ha prou
progressió. També hi està d’acord ADESMA que, a més,
recorda que l’obligatorietat del TIL constitueix una anomalia,
ni Galícia ni el País Valencià ni Madrid, ningú no ha implantat
un model educatiu, una obligatorietat en aquest nivell, ningú. 

El punt nou fa referència a la necessitat de comptar amb
pressupost per poder treballar adequadament el tractament de
llengües, sense un pressupost específic no es pot dur a terme un
canvi de model d’aquestes magnituds.

Els punts deu i onze també van lligats, d’una banda
consideram imprescindible que es realitzi el Pla de Formació en
Llengua Anglesa per al Professorat de les Illes Balears, de la
mateixa manera que consideram important que es continuï amb
el reciclatge de llengua catalana, encara hi ha professorat que ho
necessita. El català, un s’hi pot formar a casa nostra perquè és
aquí, es pot immergir en un medi en llengua catalana, però per
fer-ho en anglès resulta del tot imprescindible passar almanco
una part del temps en algun lloc de parla anglesa, per això, dins
aquest pla de formació del professorat, hi ha d’haver una partida
específica, consellera, aprofitant que és aquí, hi ha d’haver una
partida específica perquè es puguin sufragar, d’alguna manera,
les estades del professorat perquè es puguin immergir també en
un medi angloparlant, si no és impossible agafar fluïdesa en cap
llengua.
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Pel que fa a l’alumnat, si es vol implementar l’ús de l’anglès
com a llengua vehicular en matèries no lingüístiques, entenem
que és imprescindible que l’ensenyament de la llengua anglesa
es faci d’una manera molt acurada, amb les ràtios actuals això
no es pot fer sense un desdoblament generalitzat dels grups tant
a secundària com a primària. Hi haurà partida pressupostària
suficient per atendre aquesta necessitat?

Quant al punt tretze, hem de ser curosos amb els alumnes
amb necessitats educatives especials, no basta vetllar perquè la
implantació d’innovacions no els afecti la qualitat de
l’ensenyança rebuda, ens hem d’assegurar que això sigui així
perquè si no aquest segment d’alumnat sempre és el que té més
possibilitats estadístiques d’acabar-ne altament perjudicat.

Els punts catorze, quinze i setze fan referència al paper que
en tot aquest procés d’ensenyament-aprenentatge juguen les
escoles oficials d’idiomes. Avui en dia les EOI tenen unes ràtios
que impedeixen el que resulta fonamental per a l’aprenentatge
de qualsevol llengua, el fet de poder practicar de manera
habitual en llengua oral la conversa, en grups de 35 alumnes
això resulta totalment impossible. Ens consta que també falta
material, falten mitjans i òbviament també millorar les
infraestructures a Palma i a Eivissa. També, òbviament, s’ha de
millorar la seva oferta, ho demana el sector turístic i, per tant,
s’han d’ampliar a les noves necessitats de la ciutadania.

El punt disset, crèiem necessari que les Balears comptin amb
un cos propi d’auxiliars de conversa, està ben justificat, no entra
en contradicció que hi hagi els que depenen del ministeri, no
són incompatibles, però el Govern té competències i les ha
d’exercir plenament i sense complexos. No trob que sobri
tampoc una referència a la distribució equitativa dels recursos
entres les diferents illes, a les Balears hi ha una tendència a fer
una distribució poc equitativa com si això fos un fet natural i ja
està, s’ha d’acabar. La distribució equitativa tampoc no pot
dependre del fet que uns la demanin més o menys, ha de ser
justícia distributiva i punt.

Per acabar, entenem que les innovacions en matèria
lingüística no han d’implicar una rebaixa en la qualitat
educativa, ens coincideix que l’aplicació del TIL suposa una
rebaixa en els continguts, obviar-ho o no voler-ne parlar és una
falta de responsabilitat. Ho diu ADIDE, ho diu ADESMA, ho
posen com a objecció tots els sindicats, tot el professorat, es
posa com a objecció també en el dictamen del Consell
Consultiu. Hi ha una coincidència en aquest punt, la manca de
progressió i de solidesa en la implantació du a això, però també
segons tothom resulta inacceptable. El Consultiu, per exemple,
remarca que això deixarà els nostres estudiants en una situació
de desavantatge, en parla, en parla de les proves de revàlida, en
parla de la LOMQE i els estudiants de les Illes Balears es
trobaran amb aquest desavantatge...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, ha d’acabar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... respecte dels altres estudiants de l’Estat. Vaig acabant,
presidenta.

Finalment, també tothom advoca pel consens i pel diàleg i
el Govern, crec, que ha abandonat des del principi d’aquesta
legislatura, retornem a aquest consens i a aquest diàleg per al bé
de tots els nostres alumnes.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS, per defensar les
esmenes RGE núm. 5109, 5110, 5111, 5112 i 5113/14. 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. Sra. Marí, coincidim absolutament amb la diagnosi i
coincidim amb totes i cada una de les vint propostes incloses en
aquesta moció i, per tant, li donarem el nostre suport, perquè a
més creim que van en la línia del que, precisament, fa pocs dies
el dictamen del Consell Consultiu, doncs, es pronunciava en
relació amb l’ordre, o al projecte d’ordre en aquell moment, de
desenvolupament del decret TIL. 

Sobretot és en aquest aspecte on hem centrat les nostres
propostes, les nostres esmenes que tot seguit explicaré, però
abans voldria fer dues consideracions: una, primera, ara que
som a punt d’entrar a la recta final del curs escolar 2013-2014,
agrair, ja que no ho fa el president de la comunitat autònoma,
agrair a la comunitat educativa de les Illes Balears la tasca duita
a terme per aquesta comunitat en defensa de l’escola pública, en
defensa de l’escola inclusiva, en defensa de l’escola de qualitat
i que aposta per la innovació pedagògica, en defensa de l’escola
compromesa amb la llengua del seu país, cosa que, com deia,
mai, mai, i avui ho ha tornat a evitar, el president no ha fet ni
tan sols quan el nostre portaveu o els diferents portaveus li han
insistit i li han fet referència. Sempre ho ha obviat. És més, si a
açò hi hem d’afegir avui el pronunciament que el que pretenen
els grups de l’oposició és atorgar immunitat als docents quan el
que tenen o estan en aquest moment és una situació d’absoluta
indefensió, doncs, crec que ja la situació i la valoració d’aquest
govern respecte dels docents és ja inqualificable.
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En segon lloc, la segona consideració que no puc deixar de
fer és en relació amb el Consell Consultiu, avui ha passat sense
que tingués més enrenou, fes més enrenou, doncs, s’ha dit aquí,
avui en aquesta cambra, s’ha menyspreat avui en aquesta
cambra el vot particular que cinc membres del Consultiu,
consellers, han fet en relació al projecte d’ordre, a l’ordre
publicada aquest dissabte; se l’ha menyspreat quan s’ha dit, bé,
aquest, el vot particular, són els membres nomenats per vostès,
com dient, bé, aquests són parcials, aquests no actuen amb
professionalitat ni amb objectivitat. Açò s’ha dit avui aquí en
aquesta cambra. 

Què fan, idò, els nomenats per aquesta altra banda, també
actuen amb pocs criteris d’imparcialitat i de professionalitat?
No, el nostre grup considera que tots els membres del Consell
Consultiu, a diferència d’aquest govern, actuen
independentment de qui els hagi nomenat, amb rigor, amb
imparcialitat i amb professionalitat, a diferència del que fa
aquest govern, un govern que ja ens ha mostrat que actua
sempre que pot pressionant el Consell Consultiu perquè
dictamini en el sentit que li interessa, ho vàrem veure en el cas
de la Llei de símbols, ho hem vist en el cas de la Llei del bon
govern i ho veim ara també.

Ja referint-me a les nostres esmenes relacionades amb
aquesta moció i que fan referència al dictamen del Consultiu,
crèiem que era oportú i necessari avui introduir, donar actualitat
a la moció que en aquest moment debatem. En primer lloc, tant
el dictamen, val a dir que tant el dictamen com el vot particular
fan referència a l’incompliment en la tramitació de l’ordre que
no ha contemplat l’informe prescriptiu de la Universitat de les
Illes Balears, una constant ja per part d’aquest govern, una
mancança que el dictamen, amb cinc consellers a favor,
considera resolta per defecte amb la participació d’aquesta en el
Consell Escolar de les Illes Balears, cosa que cinc conseller en
contra, a través del vot particular, ho consideren desafortunat i
un incompliment flagrant del mandat estatutari. De fet, com bé
posa de manifest el vot particular, l’esborrany d’ordre va ser
consultat a nombrosos organismes, sindicats, associacions, que
també estan representats en el Consell Escolar. I és que de nou
ens trobam davant aquesta actitud fanàtica, arrogant d’aquell
que menysprea i obvia la màxima institució oficial consultiva.

És per açò que la nostra moció insta el Govern de les Illes
Balears a fer el que és un mandat estatutari, a solAlicitar el
corresponent informe preceptiu a la Universitat de les Illes
Balears, com deia, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia. 

També, tant el dictamen com el vot particular, parlen de
l’adequació a l’Estatut. El dictamen, com ja va fer també en
relació al Dictamen 32/2013, considera compatible el règim de
cooficialitat de la llengua catalana i castellana, la progressiva
normalització de la llengua catalana i el domini d’una llengua
estrangera. Diu el dictamen, “... per tant, el tractament equilibrat
de les llengües s’ha de fer complint aquests tres preceptes”,
repetesc, cooficialitat de la llengua catalana i la llengua
castellana, progressió en la normalització lingüística i domini
d’una llengua estrangera. Sorprèn, per tant, i molt que en una
llei de tractament de llengües, en el decret, en l’ordre, no hi hagi
referències als processos d’implementació progressiva de la
llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament no
universitari. No és estrany, per tant, que a parer del vot
particular l’ordre incorri en un acte de nulAlitat de ple dret.

En aquest sentit, instam el Govern de les Illes Balears,
recollint el dictamen, que aquesta introducció de llengües
estrangeres com a llengües vehiculars de l’ensenyament no
universitari es dugui a terme i acompleixi els principis i les
regles fonamentals del model lingüísticoeducatiu, definit a
l’Estatut i a la Llei de normalització lingüística. Insistesc, que
diu el dictamen.

Després, també instam el Govern, recollint el vot particular,
perquè deixi d’utilitzar la implementació del tractament integrat
de llengües com a excusa per rebaixar l’estatus jurídic de la
llengua pròpia de les Illes Balears.

Per altra banda, tant el dictamen com el vot consultiu
insisteixen de forma reiterada en al descoordinació entre el TIL
i el procés de modificació de la normativa educativa estatal, la
LOMCE. L’ensenyament plurilingüe està recollit a la LOMCE
com una competència de l’Estat; a la disposició final setena bis
de la LOMCE es preveu la necessitat d’una normativa bàsica
per a l’ensenyament plurilingüe, i ara per ara, si el
desenvolupament no canvia, l’ordenament educatiu actual
aposta pel respecte a l’autonomia dels centres per fomentar
l’adhesió voluntària als programes de l’ensenyament de llengües
estrangeres, a l’estil del que feien les seccions europees, i a
ningú no hauria d’estranyar que facem referència a aquesta
parcelAla d’autonomia dels centres que tant han criticat, que tant
retalla la LOMCE, però que en aquest cas manté, i lògicament
ens hi referim, com no podia ser d’una altra manera.

Com s’ha dit ja, ni Madrid, ni Galícia, ni el País Valencià no
han optat per un model tan rígid, tan poc flexible, i en aquest
sentit instam, en coherència amb la LOMCE, a implementar
programes voluntaris d’ensenyament plurilingüe de les Illes
Balears, que siguin més flexibles, que es facin més amb respecte
a l’autonomia dels centres, que es facin a partir de resultats
contrastats.

Més descoordinació, més incoherència, més improvisació,
diu el dictamen. El Decret Llei 5/2013, justificat per afrontar
una situació de necessitat extraordinària i urgent, està vinculat
exclusivament a l’àmbit temporal del curs actual, 2013-2014.
Per tant les mesures d’aquest decret decauran el darrer dia de
l’actual curs escolar, i si el decret llei ja no vigeix a partir del
primer dia del curs escolar 2014-2015, tampoc no ho farà
l’ordre que ara desenvolupa alguns dels seus continguts; és a
dir, que la vida de l’ordre, que es va publicar dissabte dia 10 de
maig, a dia 20 de juny, darrer dia del curs escolar, és la vida
d’aquesta ordre, 41 dies. 

Més improvisació i més incoherència, diuen el dictamen i el
vot particular quan es refereixen a la disposició transitòria
primera i es refereixen al tan curt termini, una altra vegada, com
el curs passat, que tindran els centres escolars per presentar nou
projecte, per revisar el seu projecte de tractament integral de
llengües, el que impedirà que les famílies puguin elegir
lliurement, amb tota la informació, sense coneixement del
projecte lingüístic, puguin elegir quin és el centre en el qual
volen inscriure, matricular els seus infants. 
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És per açò que proposam que aquest parlament es pronunciï
també amb la constatació d’un fet, allò que diu el dictamen i
allò que diu el vot particular; constatar la descoordinació i la
improvisació amb les quals la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats gestiona la seva competència educativa, en
especial en tot allò que té a veure amb els projectes lingüístics
i la implementació de la LOMCE, tal com posen de manifest
tant el dictamen 42/2014 com el seu vot particular.

Finalment, i acab, una consideració jo crec que fonamental,
importantíssima. Textual, també, del dictamen: “Els alumnes
obligats al TIL es troben en clar desavantatge respecte dels
alumnes que segueixen un programa voluntari d’ensenyament
plurilingüe”; diu açò i la conselleria diu que el dictamen no fa
res més que ratificar el que el Govern diu. Bé, idò, la revàlida,
facem referència a la revàlida a què es refereix aquest paràgraf
que ara he llegit. El curs 2016-2017, en aquest curs, ja serà
efectiva la revàlida, no una revàlida informativa, sinó ja
selectiva. És a dir, aquests alumnes que ara, el curs que ve,
començaran quart d’ESO i tots els que vindran darrere estaran
afectats ja per aquesta revàlida selectiva. A partir... Unes proves
-perdó- unes proves de nivell...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar. Ha d’acabar ja.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí. ...basades, basades -la revàlida- en els continguts, no en
el coneixement de l’anglès; unes proves per a les quals els
nostres alumnes estaran en clar desavantatge, que es creen i
s’elaboren des del ministeri, que crearan més fracàs, que
impediran als nostres alumnes accedir a continuar la seva
formació a batxillerat, formació de cicle mitjà, universitat, un
greuge que posa de manifest el Consell Consultiu, i que
tanmateix la consellera considera que no passa res.

És autènticament lamentable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...que una advertència tan clara com aquesta suposi silenciar,
una minimització tan brutal que afectarà als nostres alumnes,
que afectarà al futur i al conjunt de la nostra societat, però
sobretot al futur dels alumnes que es veuran afectats per aquesta
poca mala coordinació entre el tractament integral de llengües
i la LOMCE. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per defensar
les esmenes RGE 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220,
5221, 5222, 5223, 5224 i 5225/14. Té la paraula la Sra. Aina
Maria Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, venir aquí
a parlar d’una moció amb 20 punts i estar 5 minuts parlant de si
ha agradat o no ha agradat una pregunta a la qual ha contestat la
consellera, em pareix perdre el temps. Em sap greu, em sap
greu, em pareix perdre el temps, i jo simplement li diré que si
tant li importa el Consell Consultiu, per què el temps del pacte
ni tan sols passaven ordres per al Consell Consultiu?, de tal
manera que el Tribunal Superior de Justícia els havia d’anulAlar
les ordres. Per tant simplement, Sr. Nel Martí, això.

I una altra cosa: posi’s d’acord, perquè en un minut ha dit
que era imparcial, però no sabia si era imparcial, però sí sabia
que era imparcial. Posi’s d’acord, o és imparcial o és parcial,
però per favor, posi’s d’acord i no em faci perdre temps..., i no
em faci perdre el temps aquí en aquesta cambra. Moltíssimes
gràcies.

(Remor de veus)

El Grup Parlamentari Popular ha presentat..., si em
permeten...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Si em permeten, ara, anem per feina. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat esmenes per diferents motius. Algunes
d’elles són simplement concrecions que només fan que aclarir
la intenció dels punts de l’articulat, mentre que altres estan
fonamentades en la nostra profunda convicció política que
l’educació s’ha de fonamentar en la llibertat dels pares, un
vertader protagonista de la família en el fet educatiu, i en unes
polítiques que tenguin com a objectiu la millora de la qualitat
educativa.

És curiós pensar que per un costat el Grup Socialista ens
encoratgi a la negociació i al diàleg, i ells, sense acudir a la
ponència per al pacte educatiu, ens proposin unes mesures que
jo desconec si han negociat, dialogat o consensuat amb qualcú
dels agents educatius de què ens parlen. De totes maneres anem
punt per punt i així ens aclarirem.

Al punt 1 li donarem suport. 

El Grup Parlamentari Popular proposa substituir el punt 2
per un text alternatiu. Per al Grup Parlamentari Popular és molt
important que les modalitats insulars, mallorquí, menorquí,
eivissenc i formenterenc, siguin objecte d’estudi i especial
protecció. Si repassam el programa electoral del Partit Popular
podem observar la importància que donam a l’especial protecció
d’allò nostre, i pensam que la nostra alternativa és més ajustada
al text normatiu.
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Pel que respecta als punts 3, 4 i 5, el Grup Parlamentari
Popular proposa agrupar-los en un de sol, un. Aquí voldria
recalcar que el Grup Parlamentari Socialista parla de diglòssia,
que com se sap és la situació de convivència de dues varietats
lingüístiques dins una mateixa població, on una d’aquestes
varietats té un estatus i un privilegi..., un estatus, un prestigi i un
privilegi, i és d’ús oficial, com podria ser, per exemple, el
català, davant d’una altra varietat que és relegada a les
situacions socialment inferiors de l’oralitat, la vida familiar i el
folklore, que és on han estat relegades fins ara les nostres
modalitats lingüístiques. Per tant jo em deman si la vertadera
diglòssia no està entre el català estàndard i les nostres
modalitats lingüístiques; això és el que en veritat em preocupa.

Per altre lloc, i en referència a una tercera llengua, voldria
recalcar que amb aquest punt que proposa incorporar el Grup
Parlamentari Popular, i tal com expressa a la darrera frase, la
finalitat és que els nostres alumnes siguin més competitius per
afrontar els reptes del present i del futur aprofitant el nou model
d’aprenentatge de llengües. 

Per tant aprovam, o aprovarem, donarem suport al punt 1;
proposam substituir el punt 2, i als punts 3, 4 i 5 proposam un
text alternatiu.

En referència al punt 6, tal com hem indicat en altres
ocasions aquesta expressió ens agradaria canviar-la per una que
s’ajusti més a la realitat, i posar “seguir treballant”, això en el
punt 6. “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant els plans d’acollida per a
l’alumnat nouvingut”. No podem oblidar que estan davant una
situació social diferent de quan es varen incorporar al sistema
educatiu les aules de PALIC; en aquell moment era necessari
acollir l’alumnat nouvingut; ara saben que hi ha menys
nouvinguts, però que s’ha de seguir treballant amb aquells que
varen ser acollits correctament però que ara necessiten uns plans
que s’ajustin a la seva nova realitat, tal i com ens marca l’anuari
d’educació.

Pel que respecta a l’article número 7, o al punt número 7,
simplement és substituir la paraula “ciutadans” per “alumnes”,
simplement, bé, és un matís de paraules.

Quant al punt número 8, hi votarem a favor. Els he de
recordar que en aquest moment ja s’estan fent les avaluacions
d’implantació del decret de tractament de llengües. No obstant
això estarem d’acord amb el fet que els resultats d’un nou
sistema educatiu són a llarg termini. 

En referència al punt 10, tal com hem indicat en altres
ocasions aquesta expressió és més ajustada a la realitat, per tant
“continuar realitzant un pla de formació”, i quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant un pla de formació en llengua
anglesa per al professorat de les Illes Balears”, donat que en
aquest moment, com tots sabem, tots els CEP i les escoles
oficials d’idiomes s’han posat a disposició del professorat
d’anglès. Crec que hem de seguir amb aquesta tònica o en
aquesta línia.

El punt 11, una partida destinada... Al punt 11 votarem que
no. “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una partida econòmica per sufragar estades a
llocs de parla anglesa”, creim que això estarà dins l’Erasmus
Plus, i en aquest moment tal vegada no és un moment per
augmentar més partides pressupostàries, però sí que ho
contemplam dins l’Erasmus Plus.

Pel que respecta al punt número 12 no volem caure en el
mateix error que altres i gastar per damunt d’allò pressupostat
incrementant el deute, de tal manera que pugui arribar un
moment en què no es pugui ni pagar els centres, com per
exemple va ocórrer el temps de pacte. Per tant sí que demanam
que s’afegeixi “en funció de la disponibilitat pressupostària”.

En el punt 13 sí que creim que és més important dir “vetllar”
en lloc d’“assegurar”, i seria canviar aquesta paraula.

En el punt 14, “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a garantir les ràtios”, nosaltres
consideram que..., bé, consideram que les ràtios a les escoles
oficials d’idiomes tal vegada no són tan importants. Hem de
pensar que estam parlant de població adulta, d’alumnat adult.
Crec que és més important oferir el que s’ha fet, és a dir, que
tots els alumnes que ho demanin puguin entrar a una escola
oficial d’idiomes, i després ja poc a poquet anar ajustant les
ràtios, abans que primer de tot sigui allò important ajustar les
ràtios i no poder..., i que tots aquells que ho vulguin, ho
desitgin, no puguin entrar a l’Escola Oficial d’Idiomes, i hem
presentat un text alternatiu.

Quant al punt 15 votarem que no, ja que en aquest moment
existeixen unes altres prioritats, com per exemple la retirada
d’amiant, l’adequació de les barreres arquitectòniques i
actuacions puntuals a segons quins centres educatius.

Quant al punt 16 també una altra vegada els dic el mateix:
no volem caure en el mateix error i per tant hem afegit..., diu:
“El Parlament de les Illes Balears, tenint en compte que la (...)
educativa té competències...” No, el punt 16, “El Parlament de
les Illes Balears... insta el Govern de les Illes Balears a estendre
l’ensenyament a les escoles oficials d’idiomes a noves llengües,
d’acord amb les necessitats que emanen del sector turístic, i
evidentment segons disponibilitat pressupostària”.

I quant al punt 17, “El Parlament de les Illes Balears, tenint
el compte que la comunitat educativa té competències plenes en
educació, insta el Govern a crear un equip propi”; aquí nosaltres
hem presentat un text alternatiu que diu “...insta el Govern a
negociar que hi hagi més auxiliars de conversa en els centres
educatius”. Com sabem els auxiliars de conversa de moment
depenen del Ministeri d’Educació.

Quant al punt 18, existeixen nombrosos reculls normatius
que determinen en aquest sentit, i per tant, sense voler llevar
aquest punt de l’articulat, nosaltres presentam una alternativa.

Al punt 19 votarem que sí tal com està, i al punt 20 també
proposam una altra redacció.
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Per acabar no voldria deixar passar l’oportunitat, al fil
d’aquest darrer punt, que hauríem de donar un poquet
d’exemple. Si demanam al Govern que dialogui, que pacti, i
resulta que aquí tenim una ponència educativa oberta per al
pacte educatiu, jo sí que demanaria als partits de l’oposició que
almanco venguin, s’asseguin i escoltin els experts. Ja que
nosaltres demanam diàleg i consens al Govern crec que seria
molt positiu -sí, Sr. Barceló, em repetesc perquè evidentment no
vénen i em repetesc- i almanco venguin a escoltar experts en
educació, que jo crec que molts de nosaltres ens servirà
moltíssim per després poder-ho dur a la pràctica.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, pel grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, la Sra. Esperança Marí, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, i abans d’entrar en el
comentari a les esmenes que s’han presentat, Sra. Aguiló, el
pacte per l’educació; aquest oferiment continua, pacte per
l’educació. Si vol que entrem en aquesta ponència de pacte per
l’educació, allò que seria, allò que tocaria fer-se seria, primer,
aparcar els decrets, aparcar aquestes ordres. Parlem, escoltem
els tècnics, i partir d’aquí traguem un decret i una ordre, però no
en l’ordre amb què vostès ho han fet. Per tant no es repeteixin
d’aquesta manera quan saben que aquí els únics que han
mantingut una actitud autoritària, amb manca de consens i amb
manca de diàleg ha estat el Grup del Partit Popular!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Però, bé, comencem per la part fàcil, comencem per la part
fàcil de les esmenes presentades per MÉS. Creim que n’hi ha
dues absolutament assumibles, que milloren la moció, la 5110
i la 5113. 

Pel que fa a la 5110, és evident que totes les actuacions que
fa el Grup Popular en qüestió de llengua a l’àmbit educatiu van
destinades, i no en tenim dubtes, a rebaixar l’estatuts
d’oficialitat de la llengua catalana. El català és llengua oficial en
aquesta comunitat perquè és la llengua pròpia i perquè ho diu
l’Estatut d’Autonomia, perquè així ho recull; però el PP pensa
que hi hauria d’haver dues llengües pròpies i que només una
hauria de ser oficial, que és la de l’Estat. Però, clar, la llei no
s’ajusta al que ells volen, i per tant miren de fer-li un bypass i
sempre estan, contínuament, buscant de quina manera fer
bypass, i en aquest cas el bypass és diu TIL!

(Més aplaudiments)

Per tant és evident que desvirtuen el concepte d’oficialitat.
Si són oficials són dues llengües al mateix rang, amb les
mateixes condicions, no així com a un li va bé segons el
moment.

L’esmena 5113 també la trobam elemental. La Universitat
de les Illes Balears és l’òrgan consultiu del Govern en matèria
de planificació lingüística, i és preceptiu que el Govern el
consulti; no hi val dir que la UIB ja està representada en el
Consell Educatiu de les Illes Balears, el Consell Escolar,
perdonin. L’Estatut diu clarament que la nostra universitat és
l’òrgan específic de consulta per a qüestions de llengua.
Qualsevol canvi en matèria lingüística que faci el Govern ha de
comptar amb la preceptiva consulta a la UIB, i preceptiu, si no
m’equivoc, senyors lletrats, vol dir obligatori, si és preceptiu és
obligatori. Per tant no vulguin fer un altre bypass a l’Estatut
d’Autonomia.

Per tant la resta d’esmenes del Grup MÉS no l’acceptaríem
perquè o bé consideram que ja estan incloses en alguns dels
punts de la moció, o bé que són d’un àmbit molt més general i
que podrien contribuir en aquest cas a desenfocar-la.

Quant a les esmenes que presenta el Partit Popular hem de
dir que van totes en la mateixa direcció. L’esmena 5214 als
punts 3, 4 i 5 està feta -i ho deim- per descafeïnar les referències
a la llengua catalana. Desapareix el concepte d’equilibrar, de
reequilibrar. Per tant pressuposam que el català ja ocupa, es
pressuposa, que el català ja ocupa el lloc que ha d’ocupar dins
la nostra societat, i per tant no hi estam d’acord. Tant de bo el
català fos una llengua normalitzada, el seu ús social fos
normalitzat a les Illes Balears, però no és així. I no val que em
digui el contrari, informes que es fan a mida segons quan convé,
ho ha de dir la Universitat de les Illes Balears, si volem
respectar la legalitat vigent. Per tant, quan parli la Universitat
nosaltres escoltarem.

Quan proposa la substitució en el 5215 del punt 6 per un nou
text, es refereixen a continuar treballant els plans d’acollida, ho
deim. S’ha de continuar treballant, volem que es reforcin, ha
entrat una gran quantitat d’alumnat nouvingut i s’ha d’atendre.

L’esmena al punt 2, la RGE núm. 5216, obliden que la
llengua catalana és sencera, és tota ella, completa, sense que li
falti res, és oficial a les Illes Balears, tota ella. Antecessors seus
volien que ho fos només el nostre català específic, però l’Estatut
no diu res d’això, és el català sencer, complet, amb tots els seus
registres, també amb l’estàndard que és llengua oficial a les
nostres illes. Quan esmenen la paraula ciutadans per alumnes,
no, perquè és cabdal, comunitari i diu que són els ciutadans
europeus els que al llarg de la seva vida han d’arribar a ser
plurilingües, no són els alumnes, són els ciutadans, i així ho diu
la legislació europea. O també l’hem de canviar?

El punt 10 no el podem acceptar perquè continua realitzant
el Pla de formació en llengua anglesa. Si aquest pla hi és...,
només que hi hagi un esborrany, ens el presentin, ens
l’expliquin, ens diguin alguna cosa, però no poden pretendre
que no facem referències a un Pla de formació que no sabem ni
que existeix.
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El punt 13, vetllar perquè els infants amb necessitats
educatives especials no siguin discriminats. Ens n’hem
d’assegurar, és el segment més feble, hem de vetllar, però hem
d’assegurar. Recordin que només a Eivissa es varen quedar
sense transport públic. Per tant, no es pot deixar d’obviar
aquesta referència. 

En el punt 14, ràtios. Els experts en ensenyament de
llengües diuen que és fonamental, que no es poden fer listening,
ni speaking amb 35 alumnes. Ho sap tothom. 

El punt 17...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí ha d’acabar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

...no volen crear un cos propi d’auxiliars de conversa. És
important. 

Per tant, resumint amb una darrera consideració. Si no
compleixen la llei, no compleixen l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, no compleixen la Llei de normalització lingüística
del 86, no desenvolupen les competències que tenen, que són
pròpies, com la competència en educació, és a dir, no hi ha ni
llengua, ni autonomia. I ara a més,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí ha d’acabar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

...una supèrbia extraordinària, -ja acab-, supina, fora mida,
el fet de preveure la implantació fins el 2018 d’un model que
només compta amb el vot del seu partit, que no compta amb cap
consens i que el propi Consell Consultiu l’han dividit i l’han
fragmentat i que ha hagut de desempatar el president, -
president-, i no hi és, em sap greu, però cap govern sensat, cap
govern sensat no es permetria aquestes llicències amb un
bagatge com aquest. Estan fragmentant la societat de les Illes
Balears i els riscs i els perills són massa importants perquè els
obviïn.

Senyors del PP, el camí de la sensatesa és un camí que ens
beneficia a tots.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sra. Presidenta, no ens queden clares les esmenes que ens
han acceptat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta, no acceptam cap esmena de les que ha
presentat el Grup Popular i acceptaríem les dues que ha
manifestat el Grup MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 5110 i 5113?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Correcte. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, demanaríem votació separada dels punts 1, 8 i 19.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta, no acceptam votació separada. Entenem que
aquesta moció és tot un camí, és un camí de consens i de diàleg
de cara a tractar les tres llengües d’aquest (...)

(Remor de veus)

Per tant, són les tres que van...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor! No accepten la votació separada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò, passam a la votació. Passam a la votació. Ja
que no s’accepta la votació separada, passam a la votació amb
les dues esmenes acceptades RGE núm. 5110 i 5113. Votam.

Queda rebutjada la moció per 32 vots en contra i 25 a favor.
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IV. Compareixença del conseller de Salut per tal de
retre compte del compliment de la Moció RGE núm.
10332/12, relativa a política general sanitària (escrit RGE
núm. 4599/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença del conseller de Salut per tal de retre compte del
compliment de la Moció RGE núm. 10332/12, relativa a política
general sanitària, escrit RGE núm. 4599/14, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. La primera pregunta que hauríem de fer
avui des d’aquí és per què som avui aquí? Un debat que va
començar dia 4 de desembre de 2012, que va continuar dia 5 de
febrer de 2013 i on es varen prendre dues decisions: una, que el
Parlament instava el Govern a elaborar un Pla estratègic 2013-
2015 de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, per definir
la seva orientació, els seus objectius, els indicadors, els
mecanismes d’avaluació i d’incentivació per als objectius, amb
la colAlaboració de professionals sanitaris i les seves
organitzacions. I també el Parlament va constatar l’esforç que
fan tots i totes les professionals de l’àmbit sanitari i que aquest
esforç atenua les contínues reduccions i retallades que aplica el
Govern del PP.

Per això som avui aquí, perquè vostè, com sempre, no ha
complit el compromís que aquí es va assumir. Ja hi estam
acostumats, no contesta preguntes, no dóna informació i ara s’hi
afegeix una altra qüestió, no compleix acords parlamentaris.

I per què duim atenció primària avui aquí en el Parlament?
Perquè per a nosaltres, el contrari que per a vostè, és un nivell
assistencial important, és el primer nivell d’accés al sistema
sanitari, el més proper als ciutadans.

Amb la creació del Sistema Nacional de Salut va sorgir el
nou model d’atenció primària i els seus canvis i les seves
millores varen obtenir resultats espectaculars en salut i varen
suposar un bot qualitatiu sense precedents, pel que representen
les cures de salut i l’atenció sanitària de la població, amb una
evolució positiva de molts d’indicadors en salut; des de la
incorporació dels metges de família amb formació MIR,
l’ampliació de treball a dedicació completa, el treball en equip,
la continuïtat en el temps, la millora en accessibilitat, la
incorporació de la promoció de la salut, la incorporació de la
prevenció de malalties, la implementació d’una cartera de
serveis específica d’atenció primària, o també la millora en
capacitat de resolució i l’accés progressiu a multitud de proves
diagnòstiques.

El nou model d’atenció primària va significar també la
incorporació d’una visió comunitària de l’atenció primària, es
varen posar instruments que abans no existien, com és una
generalització d’una història clínica que ara és electrònica. Es
va avançar molt en la coordinació en atenció hospitalària, però
sobretot es va treballar en un paper de funció d’agencia de
coordinació i de garantia de continuïtat i regularització de fluxos
de pacients. També es va treballar i millorar en gestió i

organització i es va dotar els centres de salut de majors nivells
d’autonomia.

Aquestes són quatre pinzellades, i en podríem afegir moltes
altres, que defineixen atenció primària a Mallorca. Tot un
referent en aquest país. Aquí, perquè vostè igual no ho sap, va
néixer la cita prèvia en aquest país, al Coll d'En Rabassa. Aquí
van néixer els contractes de gestió, aquí van néixer molts
d’indicadors que el sistema sanitari va fer seus, aquí varen
néixer les guies d’ús racional de medicament de tot el país.

I què ha fet el Partit Popular en tres anys? Quin mal ha fet
atenció primària al Partit Popular, al Sr. Bauzá i al Sr.
Sansaloni? Perquè duim tres anys de displicència, d’ignorància
i d’agressió. Tenim dades del 2010, només en donaré algunes
per saber del volum que parlam: més de 3 milions de consultes,
més de 500.000 per a pediatria. Més de 2 milions d’infermeria.
Més de 128.000 domicilis. Només podem donar dades del 2010.
Vostè ha amagat les del 2011, les del 2012 i les del 2013.

I ara sabem que des que vostès gestionen, han llevat per
exemple 60 metges de família a Mallorca, o 30 infermeres.
Vostès podrien fer un repàs de l’agressió que ha fet el Partit
Popular cap a atenció primària: va començar el novembre del
2011, amb un Pla d’ordenació de recursos humans, allà on
s’assignaven a les gerències d’hospital i de sector, un instrument
bàsic de planificació, on s’inscrivien els centres de salut als
hospitals. Saben vostès qui era el director general de
Planificació? El Sr. Sansaloni.

Aquí es va fer després una convocatòria de mobilitat per
raons de servei de personal. El primer decret de nova
reestructuració orgànica va ser el desembre del 2011. Aquí tan
sols teníem una sotsdirecció d’atenció primària, 8 gerències
territorials i es deia que acabarien amb atenció primària a finals
del 2012.

Diverses resolucions per adscripció de professionals i
arribam al març del 2012, el primer decret llei on s’estableix
una reestructuració del Servei de Salut. Per primer cop en aquest
país una conselleria envaeix el Servei de Salut i mescla les
funcions que tenen cada un dels organismes. Però el Sr.
Sansaloni havia de ser als dos llocs: vicepresident de Gestió
Econòmica i director general de Planificació. Es va fer un nou
decret d’estructura orgànica, per segona vegada, el Sr. Sansaloni
dicta l’eliminació d’atenció primària. Després, juliol del 2012,
una altra vegada la reestructuració de servei, es torna enrera. Ja
no hi havia la Sra. Castro, hi havia el Sr. Mesquida, però el Sr.
Sansaloni continuava.

En aquest decret torna reaparèixer la Gerència d’Atenció
Primària, es torna a posar en valor l’atenció primària. I és
després que es fa una convocatòria d’una designació de gerent
d’atenció primària. Sempre des del principi, l’actual conseller
de Salut hi ha estat present, com a director general, com a
vicepresident, com a director general, com a conseller. Atenció
primària de Mallorca no valorada, desapareix durant un any, i
en dos anys, en dos anys, cinc directors gerents d’atenció
primària, un dels elements de rècord Guiness que du la
Conselleria de Salut.
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Atenció primària és important, vostès no la valoren. No han
fet res en infraestructures, acabaran amb menys recursos
d’infraestructures que l’anterior legislatura. Han fet un fet molt
greu, tancar els centres de salut a les cinc i mitja, una cosa
bàsica que és donar accessibilitat als ciutadans quan ho
necessiten; no hi ha ni raons econòmiques, l’única raó és no
valorar un dels conceptes bàsics d’atenció primària que és
l’accessibilitat. Un efecte colAlateral, beneficiar la privada,
especialment la pediatria.

Han disminuït i han empitjorat la continuïtat assistencial,
poder atendre adequadament els ciutadans. On són els antics
contractes de gestió? On són els antics indicadors? On són els
antics objectius? On és l’antiga cartera de serveis? On és la
capacitat de resolució? On és la coordinació assistencial?

Fa quinze mesos aquest Parlament va prendre una decisió,
la diputada del Partit Popular, dia 5 de febrer de l’any 13 va dir:
“aquest pla és un element ja previst per la conselleria i la
Gerència d’Atenció Primària du un temps treballant-hi i no
tardarà en tenir-lo enllestit, presentar-ho i aplicar-ho”. Han
passat setze mesos i ningú no el coneix.

Aquí li vàrem donar l’oportunitat que, després de fer mal a
centenars de professionals i desvirtuar una gestió de trenta anys,
li vàrem donar l’oportunitat de pensar què havia de fer a atenció
primària, no només com un nivell assistencial, sinó realment
quin era el seu lloc dins el sistema sanitari. Si ho volien fer més
adaptat al ciutadà, si volem, si volíem que tengués més qualitat,
si volíem, si volem que fos més eficient. En definitiva, era una
oportunitat després de tot el mal fet, de pensar cap on volem que
vagi atenció primària, pensar en els seus objectius, en els seus
indicadors, en els seus instruments i en les seves actuacions.

Han passat setze mesos i el conjunt de professionals
d’atenció primària de Mallorca continuen pensant el mateix, no
sabem on volen anar, ni ho demostren, ni ho demanen. Volen
vostès tenir un sistema sanitari orientat cap als ciutadans? Que
atenció primària jugui aquest paper d’eix central? O
evidentment la volen menysprear, com han fet durant tres anys?

Han tengut setze mesos, les informacions que tenim és que
no han fet la feina. Vostè  té aquí l’oportunitat de posar damunt
la taula aquest document d’un Pla estratègic d’atenció primària.
El Parlament va votar fa setze mesos que, després de tres anys
de menysprear els professionals, de menysprear un sistema, un
nivell assistencial d’atenció primària, li vàrem donar
l’oportunitat i l’obligació de fer aquest Pla estratègic d’atenció
primària, era una oportunitat. Desgraciadament l’hem hagut de
fer venir aquí, l’hem hagut d’obligar, perquè la seva norma de
conducta és no contestar, no donar informació i després
tergiversar la informació que vostè té.

Ara té l’oportunitat de dur aquí aquest pla i demostrar que
l’ha fet amb els professionals, amb les organitzacions
científiques, amb els sindicats i amb tothom que participa dins
aquest nivell assistencial.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Intervenció del conseller Sr. Martí
Sansaloni.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident, gràcies, Sr. Diputat. Quan l’he
escoltat al llarg d’aquests deu minuts que ha explicat aquí el seu
posicionament, cada vegada me’n don compte de l’allunyat que
està de la realitat, d’una intencionalitat clara de desgast,
independentment que sigui vera o no el que un dia i això
repercuteixi en la credibilitat individual de cada un, i el que sí
li podria resumir és la previsió del seu discurs. Ve aquí a parlar
de primària i pot parlar durant set o vuit minuts de qualsevol
qüestió, ja sigui organitzativa fora de primària, o de qualsevol
regla d’aquestes comodí que utilitza tant per a una pregunta en
comissió, com per fer aquí una compareixença d’atenció
primària.

Li puc dir que som aquí, en aquesta tribuna, per donar
compte del compliment de la Moció RGE núm. 10322/12, que
va presentar vostè i que va ser aprovada amb dos punts, dia 5 de
febrer de l’any 2013. De la proposta presentada, s’aprovaren un
punt que feia referència a l’elaboració d’un Pla estratègic per a
la gerència de primària per als propers anys i un segon punt que
reconeixia l’esforç dels professionals i la implicació en un
moments de dificultat i d’ús.

Començaré per aquest segon punt, i el que li vull dir és que
el reconeixement als professionals ha estat continu per part del
conseller i per part dels membres de la conselleria, per la
implicació i per l’esforç que fan.

També li vull fer menció, arran de les imprecisions que
vostè fa en el seu discurs, quant al nombre de facultatius que té
la Gerència d’Atenció Primària l’any 2011 i els que tenia l’any
2013 i aportar-li dades, i li puc dir que són pràcticament els
mateixos, tres facultatius més a la Gerència d’Atenció Primària
amb l’equivalent de 37,5 hores, tres facultatius més. Vostè
intenta sembrar ombres de dubte que no responen a la realitat
quan diu que hem baixat el nombre de facultatius.

I el mateix li podria dir en el tema d’infermeria.
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Pel que fa al primer punt, el qual instava el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla estratègic de la Gerència
d’Atenció Primària amb uns objectius, amb uns mecanismes
d’avaluació, amb uns indicadors i saber cap on havia d’anar
adreçada la Gerència d’Atenció Primària, li puc dir que feina
des de la gerència se n’ha feta, i en els pròxims minuts li
esbrinaré quines són aquestes línies estratègiques d’aquest pla,
que vostè podria haver sabut que han estat consultats molts
professionals per tal que hi puguin fer aportacions.

Consideram que l’atenció primària és el nucli bàsic de
l’atenció sanitària i és la porta d’entrada al sistema pública i per
tant és un element clau a l’hora de cohesionar el nostre Sistema
Nacional de Salut, a l’hora de coordinar els recursos i de
gestionar el conjunt de recursos sanitaris. Aquest pla estratègic
ha de ser l’instrument perquè la Gerència d’Atenció Primària de
Mallorca i la Primària de Menorca i d’Eivissa, que està
integrada a les àrees de salut, doncs ha de ser un instrument de
present i de futur i per tant s’ha de fer des del màxim diàleg i
consens possible; ha de marcar les actuacions prioritàries i les
principals línies d’actuació del que serà l’atenció primària de les
Illes Balears i serà aprovat pel Comitè de Direcció del Servei de
Salut.

Però aquest document, que avui li puc mostrar, el qual ha
estat elaborat exclusivament per la Gerència d’Atenció Primària
de Mallorca, que és qui major coneixement té de la situació, el
volem sotmetre a la consideració tant de societats científiques,
les dues d’atenció primària, com dels colAlegis professionals i
dels sindicats sanitaris i aquells professionals que
individualment manifestin també aquesta voluntat d’aportar,
perquè, com li dic, és un pla de present i de futur per als
pròxims anys.

Aquest pla estratègic ja està redactat en el si, com li dic, del
que es diu la direcció de la pròpia Gerència d’Atenció Primària
de Mallorca i es fa ressò de les aportacions de tots aquells
professionals sanitaris, com li dic, que hi han volgut fer
aportacions. L’objectiu del document és articular en una sèrie
d’eixos tots i cadascun dels recursos i de les obligacions
assistencials, com deia bé vostè, la cartera de serveis actual i
futura cap allà on s’ha d’adreçar per tal de tenir una atenció
primària accessible, eficient, reconeguda i amb major poder de
resolució.

És important destacar que el document s’estructura
bàsicament en una introducció, una anàlisi de la situació de com
l’atenció primària s’ha d’articular i de 16 línies estratègiques de
millora del que volem i pensam que ha de ser l’assistència
d’atenció primària a les nostres illes. A la introducció donam
valor a l’atenció primària i li reconeixem la seva importància
pel que fa al conjunt de l’assistència sanitària. El primer
contacte amb l’assistència sanitària és mitjançant l’atenció
primària, més del 75% de la població anualment té contacte amb
atenció primària i més del 85% dels problemes de salut es
resolen pròpiament dins aquesta atenció primària; constitueix un
element clau en la coordinació dels recursos sanitaris i també
del que anomenam els sociosanitaris.

El document reconeix a l’atenció primària una sèrie de
característiques com són l’accessibilitat a la qual vostè feia
referència, el concepte d’atenció integral, la continuïtat
assistencial i el que es denomina longitudinalitat de l’atenció.

La cartera de serveis que ofereix és molt àmplia i nosaltres
no hi som per a no ampliar-la, hi som per dialogar amb els
professional i ampliar-la en els termes que ells considerin i
assistencialment estigui justificat.

Desenvoluparem activitats preventives i de promoció de la
salut, com es fa fins ara, però també ocupa part del temps
l’atenció domiciliària, en especial de pacients amb mobilitat
reduïda i en situació terminal.

Tota aquesta cartera de serveis ve definida amb uns
indicadors de cobertura i amb criteris de qualitat, Sr. Thomàs.
La participació dels professionals sanitaris en la definició,
monitorització i avaluació dels criteris de qualitat és una qüestió
a la qual volem donar-li molta, però molta, importància,
empenta i suport.

Per altra banda, cada vegada més els usuaris del Sistema
Nacional de Salut són més exigents i coneixedors dels seus drets
i per tant és una obligació garantir que les seves necessitats
quedin ben satisfetes. Les exigències d’informació i de
participació són cada vegada més valorades pels ciutadans i
també es tenen en compte.

Ens correspon fer que l’atenció primària sigui la corretja de
coordinació i garantia de continuïtat de tot els pacients i per tant
es fa més necessari que mai garantir la integració dins els
diferents nivells per tal d’assegurar la continuïtat assistencial
entre primària, especialitzada i sociosanitària.

No dubtin que els professionals de l’atenció primària han de
ser el motor impulsor per aconseguir un sistema sanitari
sostenible i al mateix temps eficient.

Pel que fa al segon punt del document, el qual es denomina
Anàlisi de la situació, s’hi inclou un estudi detallat de l’atenció
primària avui, tant des del punt de vista intern com extern, Sr.
Thomàs; es fa una recerca del marc normatiu, l’estructura
organitzativa, un estudi al detall dels recursos disponibles, una
aproximació de les característiques de la població, una revisió
d’aquesta cartera de serveis i els resultats obtinguts fins ara a
cada nivell d’activitat, qualitat i també a nivell pressupostari.

En definitiva, és un foto de saber d’on venim, on som i cap
on hem d’anar.

Hi ha un tercer punt que és denominat Estratègia, el qual
recull, bàsicament, tres qüestions: un objectiu general que
considera del tot necessària la modernització i potenciació de
l’atenció primària i adequar la seva oferta de serveis a les
necessitats i demanda de les expectatives de la població que ens
ha de permetre la millora de l’accessibilitat i l’increment de la
resolutivitat en la millora de l’organització dels serveis i gestió
tant dels recursos humans com tecnològic assistencials.
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Els objectius específics seran sempre orientats tant als
ciutadans com als professionals com a la pròpia organització per
tal d’aconseguir una millora en la gestió d’aquests serveis. Es
proposa augmentar la capacitat resolutiva, millorar la cartera de
serveis, incrementar la cirurgia menor, la qual sap que l’hem
potenciada, millorar l’atenció de pacients principalment o de
forma molt activa també amb els anticoagulants. Dotar l’atenció
primària de noves eines, com puguin ser ecografia, retinografia
no midriàtrica, espirometria digital i d’altres. Potenciar
l’educació en salut. Fomentar la consulta telemàtica. Disminuir
la burocràcia en processos administratius. Augmentar la
capacitat de gestió dels propis centres de salut i la capacitat de
coordinació amb la Gerència d’Atenció Primària tenint clars
també els indicadors d’infermeria.

Contractes de gestió amb les diferents unitats de suport se
n’han firmats, se n’han firmats, es revisen i es pacten amb els
diferents coordinadors. Volem potenciar també, com no podia
ser d’altra manera, les patologies cròniques, i així ho contempla
aquest pla.

El foment de la investigació en els centres de salut també és
una eina important, de fet sabrà vostè que dins l’IDISPA
l’atenció primària també ha estat reconeguda i també té un
paper important.

Aquest pla estratègic és el document que ens ha de guiar
l’atenció primària en els pròxims anys i s’ha de treure, com
deia, amb el consens de societats científiques i colAlegis
professionals. Ja es troba redactat i pendent de donar-los trasllat,
com dic, a aquestes entitats, perquè puguin millorar-lo, enriquir-
lo, perquè ha de ser una proposta de futur que no ha de tenir
colors polítics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Socialista, en torn
de rèplica, té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Sansaloni, fa setze mesos
que es va prendre un acord aquí, en el Parlament, vostè fa tres
anys que han dut polítiques de gestió sanitària en contra del que
és i representa atenció primària i ara vostè diu que té un
document. No, jo no ho negaré que pugui tenir un document,
però aquest document ni és públic, s’ha fet a corre-cuita i entre
d’altres coses ningú no el coneix.

Un ja té els seus anys i evidentment abans de fer-lo venir
aquí, després de setze mesos, pren la seva precaució, no he
trobat un professional sanitari que en tengués coneixement; no
he trobat un coordinador de centre de salut que en tengui
coneixement, fins i tot coordinadors de centres de salut que han
estat càrrecs del Servei de Salut durant aquesta legislatura i són
coordinadors, no saben res. I ja no parlem de les societats
científiques, tant SEMERGEN com la Societat Balear de
Metges de Família, no saben res, i evidentment els sindicats
tampoc.

És ver que hi havia un senyor que l’ha acompanyat durant
quasi tota la legislatura, i ara també va dimitir, el Sr. Sbert, que
feia un tesina, ja que tenia molt de temps lliure, que parlava
d’aquestes qüestions. Però la realitat, la realitat, és que vostè ha
incomplert una decisió del Parlament, li hem donat setze mesos,
i no existeix un document, un pla estratègic d’atenció primària,
que la votació diu 2013-2015 i som a l’any 2014, fet amb els
professionals i les seves organitzacions. Però bé, personalment
ja hi estic acostumat.

Ara acaba de dir la darrera qüestió que no és certa: memòria
2010, a Mallorca: 773 metges de família. Una resposta
parlamentària -serà que s’ha equivocat-: 2013, 713, això vol dir
60 metges de família manco. Infermeria: 647, 617. A mi els
comptes em surten 90 persones manco només en metges de
família i infermeres. Memòria 2010, resposta parlamentària.

Si jo dic mentides, per què no publica les memòries del
Servei de Salut? Una empresa de 14.000 treballadors que no
publica memòries fa tres anys, tres anys.

Ara ens ha contat un resum d’un document que podria ser
per a Madrid, per a Astúries, per a Catalunya o el que vulgui, els
esquemes dels plans estratègics són molt clars, toca parlar de
millora de qualitat de serveis, toca parlar de millora d’efectivitat
i resolució, toca parlar de millora de continuïtat assistencial,
toca parlar de millora de participació i desenvolupament
professional o toca parlar de millora d’eficiència, gestió i
organització. Això és el que toca, això és el que li vàrem dir fa
setze mesos i no ha fet. Durant tres anys han fet tot el contrari,
tot el contrari, i no hi ha un professional, no hi ha un
coordinador, no hi ha una societat científica, no hi ha un sindicat
que tengui informació d’aquest document.

Jo, evidentment, després de les destrosses que han fet durant
tres anys, ben arribat sigui si té un esborrany d’un document,
però quasi quasi que hauríem de demanar, ja no sé si és oportú,
que el tregui o no el tregui, perquè li queda menys d’un any.
Han tengut setze mesos per fer, tots els tres anys de la seva
legislatura han fet coses en contra d’atenció primària, dels seus
professionals, tot, des de tancar a les cinc i mitja, reduir
personal i no tenir ni indicadors. Vostè ara no sap ni el que
prescriu cap metge, ni cap metge no sap el que prescriu, no
digui que no, perquè si ja no coneix això...

La novetat de la darrera reunió de coordinadors de centres
de salut, el cinquè gerent, saben vostès què els va anunciar? Que
es reunirien cada sis mesos. Imagini’s quin nivell de gestió. No
digui que no, si sap que és vera.

Per tant, han fet molt de mal durant tres anys. Aquí es va
aprovar, en el Parlament, una resolució de fer un pla estratègic;
vostè l’ha vulnerat, li hem donat setze mesos, setze mesos,
podríem haver-lo fet venir aquí als sis mesos, i hem esperat
setze mesos. I ara a corre-cuita han fer un esborrany, em digui
un nom d’un professional que faci feina a un centre de salut que
el conegui, em digui un coordinador, em digui una societat
científica que el conegui, em digui un sindicat que el conegui.
Si no el coneixen, si ho hem estat demanant.
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Vostè ha llegit un resum del que deu ser una estructura d’un
document que pot ser per a Astúries, per a Madrid, per a
Catalunya, per al que vulgui, la realitat dels tres anys és la que
és. I per tant, si ara té un esborrany és ben hora que el tregui,
que el mostri i a veure què opinen els professionals, les seves
societats, les organitzacions professionals i evidentment
nosaltres també donarem el nostre parer. Però el que queda ben
clar són les malifetes que han fet durant tres anys, tres anys i
que ha incomplert un acord del Parlament, que era que tenia sis
mesos per fer un pla estratègic, han passat sis mesos, no l’ha fet
i no l’ha posat en mans dels professionals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per al torn de contrarèplica i per tancar
el debat té la paraula el Sr. Sansaloni.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident, gràcies, Sr. Thomàs. Com li dic,
el document està enllestit, el document està fet i vostè diu: no
conec cap societat científica, no conec cap sindicat. Jo li he dit:
s’ha fet dins la pròpia Gerència d’Atenció Primària i els
donarem audiència. Per tant, voluntat de donar-los audiència
perquè facin aportacions les societats científiques, perquè ho
facin també els colAlegis professionals, total, però de les meves
paraules no pot deduir que han coparticipat, sinó que aquest és
el moment en el qual la gerència el té ja llest.

Qui ha fet aquest document hi havia dues possibilitats de
plantejament: una, a la qual vostès estaven prou abonats, que era
encomanar aquesta elaboració de plans estratègics i de
documents a consultories privades, les quals tenien poc
coneixement de la qüestió, o elaborar-lo de forma interna per
part de la pròpia Gerència d’Atenció Primària. Vàrem optar
perquè la pròpia Gerència d’Atenció Primària fos qui ho
coordinàs, fos que l’elaboràs i fos qui el fes, i va ser el gerent,
el doctor Sbert, qui va fer tota aquesta feina i la va deixar
enllestida. El doctor Sbert, a finals del mes de gener, i d’una
manera pactada, va decidir reincorporar-se a la seva tasca
assistencial i el nou gerent ha reprès aquest pla, l’ha refet i el
donarà en audiència a aquestes societats científiques, colAlegis
professionals, que és impossible que el tenguessin i que es
deduís de les meves paraules que el tenien, perquè he estat prou
clar a la primera de les intervencions allà on he dit que ara és la
passa que l’administració, la Gerència d’Atenció Primària els
facilitarà, igual que als professionals que hi vulguin fer
aportacions i no hagin estat citats per a aquesta tasca.

El que està ben clar és que durant aquest impasse de temps
també s’han elaborat contractes de gestió, s’han mantengut
reunions amb els coordinadors individualment de cada un dels
centres de salut, s’han coordinat les problemàtiques i la majoria
d’aquests coordinadors han signat aquests contractes de gestió
i han fet el seguiment posterior amb els indicadors de què
disposam. Per tant, no ha de venir aquí a intentar donar a
entendre que no hi ha un quadre d’indicadors a atenció primària;
existeix el quadre d’indicadors per a prescripció, es fa especial

esment a determinades patologies, i vostè, si fa referència a
aquestes reunions de grup, és semestralment que es reunirà el
cent per cent dels coordinadors de la Gerència d’Atenció
Primària amb l’equip directiu, però individualment cada centre
de salut i cada coordinador es reuneix amb part de l’equip
directiu de la Gerència d’Atenció Primària.

Però, com ja li he dit, vostè intenta interpretar d’una manera
intencionada i per desgastar aquest govern, intenta tergiversar
la informació i la realitat. Vostè sap que es fa el seguiment
d’aquests contractes de gestió; vostè sap que aquests contractes
de gestió s’han fet per a dos anys i se sap que s’actua de manera
totalment dialogant per part de la gerència, tant amb el doctor
Sbert, com amb l’actual gerent, el Sr. Anguera.

Per tant, Sr. Thomàs, a mi el que m’agradaria seria que
vostè, en lloc de fer un discurs destructiu, del no i de desgast,
colAlaboràs també activament amb la millora del sistema sanitari
públic. Però el que està clar és que aquests quatre anys la seva
colAlaboració amb la millora del sistema sanitari públic li he de
reconèixer que ha estat nulAla i aquest n’és un clar exemple.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

V. COMPAREIXENÇA de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 128/12,
relativa a institució de la Setmana Ramon Llull (escrit RGE
núm. 4600/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 128/12, relativa a institució de
la Setmana Ramon Llull, escrit RGE núm. 4600/14, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista.

Intervenció per part del Grup Parlamentari socialista té la
paraula el Sr. Maicas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, li he de confessar
que lament profundament haver de parlar de cultura i haver-ho
de fer amb la prosa que tant la desplau, parlant de Ramon Llull,
però, és impossible defugir el fet cultural i no fer servir un
llenguatge acurat, tal com mereix el savi medieval, que també
fou acusat d’alquimista, cabalista, heretge, inventor o màrtir, tot
i que finalment el deixaren en beat. 
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I m’haurà de permetre que ho faci de l’única manera que ho
sé fer, amb una prosa buida, com vostè mateixa la qualificà en
una de les seves intervencions. Ja ho tenim això els que ens
dedicam a escriure, ens esmerçam en la redacció i en el
contingut dels nostres texts, tenim l’absurda dèria de fer-ho bé,
de ser precisos, d’usar mots adients, d’atendre un cert estil, de
ser correctes quant a l’idioma. Tanmateix, senyora, convindrà
que cal que ambdós facem un esforç i que arribem a un pacte
tàcit de no agressió, jo no l’obligaré a posar-se al meu nivell ni
vostè no m’obligarà a posar-me al seu, tant vostè com jo ho
farem com ho sabem fer, com de costum ho feim. 

Obeeix aquesta compareixença al deure de retre comptes del
compliment de la Proposició no de llei 128/12, relativa a la
institució de la Setmana Ramon Llull, una proposició
presentada pel Grup Socialista i defensada pel diputat que li
parla a la comissió celebrada el dia 16 de febrer de 2012 i que,
amb una aportació del Grup Popular, fou aprovada per
unanimitat. 

També tenim alguns escriptors un sentit ben estricte de
l’estalvi, és per aquesta raó que llegiré allò que vaig escriure i
llegir ara fa més de dos anys a la comissió, deia aleshores i
repetesc avui: “Senyors diputats, no els vull distreure amb tot
allò que ja saben o coneixen, però necessit fer una breu
introducció d’aquesta proposició, Ramon Llull va néixer a la
Ciutat de Mallorca l’any 1232 i morí el 1315 o el 1316, que en
això sembla que no es posen d’acord els especialistes, a la mar
mediterrània, a bord d’un vaixell rumb a Mallorca. 

Fou Llull un intelAlectual avant le lettre puix que fou
escriptor, filòsof, teòleg, místic àdhuc científic, car avançà en
matèries científiques com ara la física, les matemàtiques i la
informàtica. A Ars combinatòria ja fa servir un llenguatge
algebraic. La seva obra és la més extensa produïda per un autor
medieval, escrita en català, àrab, llatí i occità. Del conjunt de la
seva producció, diuen que de 265 obres, se’n conserven 240,
d’entre les quals destaquen: Llibre de contemplació en Déu,
Llibre de les bèsties, Vida coetània, Fèlix o el Llibre de les
meravelles, Blanquerna, Arbre de ciència o Llibre d’amic e
amat, per només citar-ne algunes, tal vegada les més conegudes
i no fer-ne una relació exhaustiva.

Tant la seva biografia com la seva obra han estat objecte
d’estudi al llarg dels segles. Nombrosos especialistes de per tot
arreu i de tots els temps s’han esmerçat en el seu estudi. També
algunes institucions, de forma especial les d’aquí, han dedicat
i dediquen els seus esforços a analitzar i interpretar les seves
obres, a aclarir la seva vida, els seus viatges, la seva tasca de
mestre, professor i missioner.

Ramon Llull fou un savi, l’obra del qual ha ultrapassat les
fronteres de la seva època i del seu, nostre país. Com totes les
obres dels savis mai no esgoten els seus significats, sempre
n’aboquen de nous a nous ulls i a noves lectures. Aquesta és la
causa per la qual estudiosos de les més diverses universitats
d’arreu del món hagin fet de l’obra de Llull l’objecte dels seus
estudis. Per la vastitud, diversitat i qualitat de la seva obra, ens
cal reivindicar la figura de Ramon Llull i recuperar-la,
reivindicar la seva pertinença a aquesta terra i a la llengua i
cultura catalanes, recuperar-la perquè tothom conegui la seva
importància i s'enorgulleixi.

La idea d’instituir de forma anual o bianual una Setmana
Ramon Llull, que convoqui investigadors i especialistes d’arreu
del món, no és una idea original, car té diversos antecedents, el
més proper d’aquests és la Settimana di Studi Danteschi, un
esdeveniment que convoquen cada any, enguany crec que en
farà dinou, els estudiosos de la Divina Comèdia de Dante
Alighieri, per cert coetani de Ramon Llull. A Palerm de la
Sicilia acudeixen des de diverses universitats estudiosos per
presentar els seus treballs enmig d’una setmana
d’esdeveniments festius i culturals.

Si algunes literatures disposassin d’una figura cabdal com és
Ramon Llull de ben segur que no només se’n sentirien
orgullosos sinó que farien per estudiar i difondre el seu llegat,
el més important que hagi pogut deixar un autor medieval, però
la seva vida, excepcional en molts sentits, és també objecte
d’anàlisi, en alguns casos d’interpretacions errònies o
interessades. Pensem que al llarg de la seva vida, i parlam dels
segles XIII i XIV, visità o hi visqué temporalment Barcelona,
d’on eren els seus pares Ramon Amat i Isabel, París,
Montpeller, Gènova, Pisa, Roma, Nàpols, Messina, Tunis,
Bugia, Xipre i Jerusalem, entre d’altres ciutats i països. Tot allò
que envolta Llull té una dimensió extraordinària i, això no
obstant, sempre ha mancat el ferm compromís de la societat i de
les institucions acadèmiques i universitàries per tal de retre
homenatge permanent al mestratge del savi mallorquí o, com es
deia aleshores, del savi català de Mallorca.

Ja hi ha un centre d’estudis lulAlístics, igual que hi ha en
l’àmbit de la llengua catalana i en altres àmbits del saber i de la
ciència, grans especialistes en l’obra de Llull i hi ha, així
mateix, una càtedra Ramon Llull a la Universitat de les Illes
Balears. Potser no fora impossible ajuntar voluntats i recursos
per tal d’engegar un projecte certament ambiciós a l’entorn de
la vida i l’obra de Ramon Llull, un projecte que serveixi per
analitzar i difondre la seva obra, per convocar aquells que
investiguen els seus continguts, per analitzar els seus treballs,
per revisitar els seus itineraris, per recuperar un període històric
que és l’origen de la nostra llengua pròpia, el català.

És per això, acabava l’exposició, que el Grup Parlamentari
Socialista presenta aquesta proposició no de llei, en el sentit que
el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a instaurar la Setmana Ramon Llull.

El Sr. Antoni Alorda, del Grup MÉS, hi donà suport i hi feu
interessants aportacions, tot i que no hi presentà cap esmena.
Així mateix, el Sr. Fernando Rubio, del Grup Popular, també hi
donà suport, encara que a instàncies seves i del seu grup
incorporàrem a la proposició el següent text: “aprofitant totes
les actuacions que ja s’estan fent des de les diferents institucions
entorn de la figura de Ramon Llull, i que es posi especialment
esment a la commemoració dels 700 anys de la mort del nostre
ilAlustre pensador”.
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Passats, doncs, gairebé vint-i-sis mesos de la seva aprovació,
ens agradaria saber si el Govern ha atès la proposició i, si ho ha
fet, en quin punt es troba l’execució del projecte. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció, ara, de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats, Sra. Joana Maria Camps, per un temps de deu
minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Estic molt
contenta jo de rallar de cultura, no em sap greu que em faci
qualsevol pregunta o que em demani qualsevol compareixença
per rallar de cultura. 

Crec que estarem tots d’acord sobre la importància de la
figura de Ramon Llull, un dels més grans noms de les nostres
lletres i el primer autor que va utilitzar la nostra llengua com a
llengua literària. Un savi que, com vostè mateix ha dit, la tasca
que va desenvolupar no només va ser dins la literatura sinó que,
a més, va abraçar altres camps com la filosofia, la ciència, la
matemàtica, la teologia. La seva obra és vasta, vastíssima i vull
dir amb tot açò que sobre la importància de Ramon Llull no és
necessari fer-ne un debat, hi estam tots d’acord.

Quan vostè, Sr. Maicas, ens diu que cal recuperar i
reivindicar la figura del beat Ramon Llull hi estic totalment
d’acord també amb aquesta observació, però el que no podem
acceptar mai del món és que ens demani instaurar una Setmana
Ramon Llull sota una velada acusació de no fer res per donar a
conèixer aquest gran autor, aquest gran personatge. 

Permeti’m que li faci un petit, un breu resum de les activitats
més importants que s’han posat en marxa precisament per donar
a conèixer el nostre autor. Per una banda, el Govern de les Illes
Balears s’ha afegit a l’Any Ramon Llull que commemora el 700
aniversari de la mort del beat, que ha impulsat l’Ajuntament de
Palma. Com vostè sap l’Any Ramon Llull serà el 2015 i el
Govern hi participa de forma activa. 

A més d’açò, el Grup Parlamentari Popular va instar el
Govern de la nació a colAlaborar amb el actes de
commemoració, precisament del 700 aniversari de la mort de
l’escriptor. A més, en tercer lloc, també s’han posat en marxa
diferents activitats, encara que l’Any Ramon Llull comenci el
2015, des del programa “Viu la Cultura”, que impulsa
precisament aquesta conselleria, s’ofereix als alumnes de totes
les escoles quatre projectes relacionats amb la figura, s’ofereix
l’itinerari Ramon Llull, vida, obra, llegenda i llegat; s’ofereix la
visita guiada Ramon Llull en el Monestir de La Real; s’ofereix
la visita guiada al Monestir de Miramar, i el programa didàctic
Ramon Llull 1274.

A més a més, també vostè ha de tenir present que el Govern
fa una feina soterrada i silenciosa des de 1985 quant a la feina
que es fa dins el Patronat Ramon Llull, com vostè sap, format

per l’Institut d’Estudis Baleàrics, en nom del Govern de les Illes
Balears, la Institució de les Lletres Catalanes, en nom de la
Generalitat de Catalunya, i la Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana. L’objectiu principal d’aquest patronat
és promoure l’edició crítica de les obres que Ramon Llull va
escriure en català mitjançant una aportació econòmica
proporcional entre els governs signataris. La concreció,
precisament, d’aquest projecte és la nova edició de les obres de
Ramon Llull.

A hores d’ara s’han publicat un total de catorze volums, a
finals del passat any va aparèixer el Llibre de la intenció, que ha
estat elaborat per Maria Isabel Ripoll, del qual prest se’n farà
una presentació a Palma. Està previst que enguany aparegui el
segon volum del Llibre de les meravelles, en el qual treballa en
aquests moments la catedràtica Lola Badia. També es fa feina
en dos volums que són el Llibre d’art demostrativa i el Llibre
de contemplació.

Per tant, jo li vull dir, Sr. Maicas, és que no ens hem oblidat
de Ramon Llull, el tenim ben present, és un dels cap pares de la
nostra llengua i és ben nostre, illenc. Per açò feim feina, perquè
l’Any Ramon Llull, que és l’any que ve, compleixi els objectius
de, precisament, llançar l’obra i divulgar l’obra i figura del
nostre geni illenc i que estigui a l’alçada del que es mereixia
aquesta figura.

Evidentment, com pot entendre, un any Ramon Llull té més
transcendència que una Setmana Ramon Llull, per la qual cosa
jo crec que la proposició que havíem d’aprovar i de fer es farà
sense cap dubte, va ser aprovada per totes les parts, i
segurament s’instaurarà després de l’Any Ramon Llull. L’Any
Ramon Llull és el 2015 i després es farà, creim que seria
interessant, fer a partir dels anys venidors una Setmana Ramon
Llull, ho compartim tots, i creim que seria l’idoni. De fet, no hi
havia una data fixada per al compliment d’aquesta proposició.
I açò és el que nosaltres li volíem explicar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara, en torn de rèplica, del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Maicas, té cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per la seva
explicació. Només puj a la tribuna per fer unes petites notes
aclaridores. Primera, en cap moment, crec que en cap moment,
no he dit que no s’estigués fent res, som ben conscient de tota
la programació d’actes que hi ha entorn de la figura de Ramon
Llull, tant en edició d’obra com en actes.
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No coincidesc, tal vegada, però vostè posposa el projecte per
a més endavant, no coincidesc que és més important un any
Ramon Llull que una setmana anual o bianual perquè un any
Ramon Llull, ho hem vist aquí amb la celebració de
determinades figures cabdals de la nostra història o de la nostra
cultura o de la nostra literatura, a les quals dedicam un any i
després passat aquest any, passats aquests actes ens n’oblidam,
per tant, seria important mantenir amb un acte o mantenir amb
una sèrie de... com proposava, la setmana dedicada a Ramon
Llull, mantenir viva aquesta figura i l’estudi de la seva obra.

Vaig tenir la sort d’estudiar uns anys amb un gran lulAlista
que va ser Miquel Colom, un pare franciscà, que va estudiar una
part de l’obra de Llull i sempre deia que... nosaltres estudiàvem
a un colAlegi que es dia Beat Ramon Llull i que, dissortadament,
no sabíem que el beat Ramon Llull fos un gran escriptor, un
gran erudit, un gran savi de la nostra literatura i de la nostra
cultura. Aquests eren altres temps, evidentment. 

Vostè el que proposa, i a mi em sembla encertat, és posposar
fins després de l’Any Llull la institució de la Setmana Ramon
Llull. L’interès és sobretot la convocatòria que té de
personalitats d’altres àmbits que no són el nostre àmbit,
nosaltres sempre hem tengut una tendència que la nostra cultura
tancar-la a cercles molt reduïts, i jo crec que li hem de donar
una dimensió distinta, una dimensió més àmplia. De fet, hi ha
algunes universitats, algunes ciutats europees que tenen
càtedres, que tenen centres d’estudi de Ramon Llull i que alguns
dels més grans especialistes en Ramon Llull no són catalans, no
són mallorquins o no són de l’àmbit de la llengua catalana sinó
que són de l’àmbit de filologia romànica, però d’arreu del món,
tant d’Europa com d’Estats Units o Amèrica en general.

Per tant, aquesta proposició que fèiem era precisament per
mantenir viva l’obra de Ramon Llull perquè, com li deia abans
i com vostè entendrà perfectament, a un home savi els
estudiosos sempre hi troben caires novells, sempre hi troben
missatges que havien passat desapercebuts en una primera
lectura, entre altres coses perquè els nostres coneixements
també van augmentant respecte de la seva figura i podem donar
explicació a moltes coses que abans no se’n donava. Vostè sabrà
que es creia que Ramon Llull havia estat martiritzat, això
sembla que no és cert, que va morir com li deia dins un vaixell
quan venia cap a Mallorca. Un especialista inquer en Ramon
Llull, que va ser Sebastià Garcías Palou, va dir que no havia
estat víctima, diguem, de martiri i per tant, que aquest aspecte
quedava eliminat.

M’ha de disculpar si la meva apreciació quant a la seva
reticència a parlar de cultura i li ho dic perquè cada vegada que
intervinc i ho faig amb un llenguatge que procur que sigui
adient, que estigui a l’alçada d’aquesta cambra i que se’n puguin
sentir orgullosos els ciutadans que m’elegiren a mi, que ens
elegiren a nosaltres i que vegin que en aquesta cambra es parla
amb rigor i es parla amb una determinada característica, no diré
més bona ni més dolenta, vostè..., idò m’ha retret de vegades
que parl amb una prosa buida, que parl amb una prosa que és la
que en definitiva sé, i aposta he fet referència a aquest tema
cultural. 

Sense res més a dir-li, moltíssimes gràcies per la seva
intervenció i per la seva colAlaboració.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Contrarèplica de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats. Sra. Joana Maria Camps, cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Maicas, li contestaré
des d’aquí perquè creim que estam d’acord, és molt breu.

Em disculparà... m’ha agradat molt el tarannà d’aquesta
intervenció, precisament m’ha agradat... i si ens hem retret... o
sigui, jo no sé en altres intervencions si li he retret temes de
prosa buida, però vostè pensi que de vegades és de la mateixa
forma que demanen un contesta. Per tant, li agraesc el tarannà
d’aquesta intervenció perquè quan a un el tracten amb respecte,
tracta amb respecte, que açò ens agrada a tots. Per tant, de
vegades quan..., i crec que és important, quan un respon amb
una certa agressivitat és perquè abans ha estat agredit.

Però li ho agraesc molt i també li agraesc moltíssim que
accepti la proposta del Govern de fer la setmana després del
2015, crec que és un bon exemple, precisament d’arribar a
acords i de bon enteniment dins aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

VI. Proposició no de llei RGE núm. 9061/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a racionalització
i universalització de criteris per a instalAlacions
fotovoltaiques i desenvolupament del vehicle elèctric a les
Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon al debat
de la Proposició no de llei RGE núm. 9061/13, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a racionalització i
universalització de criteris per a instalAlacions fotovoltaiques i
desenvolupament del vehicle elèctric de les Illes Balears.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular... 

Sí, senyora...
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(Se sent una intervenció que diu “Sí, demanaríem...”)

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. La iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular que hoy defiendo trata básicamente de
proponer una modificación legislativa del marco jurídico
existente en el ámbito de la comunidad autónoma para que las
instalaciones de energías renovables y las políticas de eficiencia
energética no queden detenidas básicamente por obstáculos
administrativos.

Señorías, hoy nuestra comunidad autónoma és
absolutamente dependiente energéticamente respecto del
exterior y creemos que es adecuado afrontar el debate sobre la
importancia estratégica para nuestras cuatro islas, sobre esta
problemática. Tenemos la obligación de anticiparnos para que
en el futuro nuestros sistemas productivos no se vean afectados
gravemente por esta circunstancia. Es por lo que consideramos
que el desarrollo de las energías renovables representa el único
camino para paliar la absoluta dependencia energética de
Baleares, mejorar nuestra eficiencia energética y seguir dando
pasos para la consecución real de estos objetivos como las
propuestas que hoy realizamos.

Les voy a dar algunos datos, actualmente en nuestra
comunidad autónoma, en las Islas Baleares, la tecnología con
más posibilidades de desarrollo de las energías renovables es la
energía solar fotovoltaica, seguida de la eólica. Las energías
renovables presentan en la actualidad dos problemas
fundamentales para su desarrollo: en primer lugar, la falta de
desarrollo de infraestructura eléctrica adecuada para la
evacuación de la energía producida, y en segundo, la falta de
gestionabilidad.

En nuestra comunidad autónoma y en relación a la eficiencia
energética la distribución del consumo energético es la
siguiente: un 58% va destinado al sector del transporte y el
restante al sector residencial y servicios con un 32%. Estos dos
sectores, señorías, copan el 90% del consumo final de energía
eléctrica. 

En el sector transporte, que supone el 58% del total del
consumo, se utiliza actualmente la gasolina y el gasoil como
combustibles prioritarios. Entre estos, el 58% que se refiere al
total del consumo que gestiona el transporte, un 28% va
destinado a la aviación y un 72% al transporte marítimo
terrestre, y es aquí precisamente donde actuamos y donde
pretendemos instaurar nuestra pretensión porque, en primer
lugar, la generalización del vehículo eléctrico para transporte
privado en las Islas Baleares es ideal, nuestro territorio y nuestra
orografía hacen posible que donde no sería posible la
instauración de una verdadera política de impulso al vehículo
eléctrico a día de hoy con la tecnología existente esto sí es
posible en nuestra comunidad autónoma; en segundo lugar, la

generalización del gas industrial o gas licuado para vehículos
industriales que, como ustedes saben, se está llevando a cabo
una política activa por parte del Gobierno de la comunidad
autónoma, y en tercer lugar, la búsqueda de alternativas a la
gasolina y al gasoil para el sector marítimo profesional.

Bien, todo esto comporta la necesidad de desarrollar, en
nuestra opinión, una amplia infraestructura para la recarga del
vehículo eléctrico en primer lugar y en el caso del sector
residencial y de servicios, que representa como ya les he dicho
el 32% del total del consumo energético, se destina básicamente
a satisfacer las necesidades de la edificación, por lo que también
hay que intensificar los esfuerzos para que los hogares y las
industrias se beneficien del impulso y la agilización para la
instalación e implantación de placas fotovoltaicas. 

Todo ello para avanzar en la implantación de las renovables
en nuestra comunidad autónoma, lo que significa mejorar
nuestra balanza de pagos, activar nuestros sector económico
local y mejorar nuestra imagen turística que proporcionará
además en el futuro sostenibilidad energética y reducirá nuestras
emisiones de CO2 a la atmósfera. Todo para conseguir como
ustedes saben que en el año 2020, con la Estrategia 2020
impulsada por el Consejo de Europa, el 20% de la energía en las
Islas Baleares provenga de fuentes renovables, porque en
definitiva el ahorro de energía es la forma más inmediata y clara
de que disponemos para tratar cuestiones básicas sobre
sostenibilidad y viabilidad energética.

Si entendemos como eficiencia energética la relación entre
la cantidad de energía obtenida y la cantidad de energía
consumida, estaremos todos de acuerdo, señorías, en que para
obtener los mismos servicios y productos en las mismas
condiciones de calidad, se debe disminuir la energía consumida
para los diferentes procesos.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos
posicionarnos una vez más a favor de los programas y
estrategias de ahorro energético que persiguen aumentar los
niveles de bienestar social e incrementar la productividad
disminuyendo la dependencia energética buscando siempre la
mejora del medio ambiente. El desarrollo tecnológico asociado
al vehículo eléctrico, como les he comentado, es una
circunstancia fundamental que incluimos en nuestra iniciativa.

Creemos que sólo con políticas activas y con agilizaciones
administrativas, con impulsos que faciliten por parte de la
Administración haremos posible que la industria, que al fin y al
cabo es privada y de carácter... y de capital absolutamente
privado, pueda desarrollarse para un modelo que ya existe,
porque..., en fin, no voy a citar a ninguna empresa, pero es
cierto que ya hay empresas a día de hoy instaladas en Baleares
que ofrecen productos turísticos asociados a vehículos
eléctricos.
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Y para acabar, y en cuanto a la energía renovable, como
ustedes saben, el cambio climático y el agotamiento de los
recursos naturales obligan a los poderes públicos y a sus
representantes a advertir de las consecuencias negativas que se
derivan del actual modelo de gestión energética.

El Parlamento Europeo ya se pronunció en 2008 al respecto
y promulgó el Plan 20/20/20 para el año 2020, es decir que los
países con representación en la eurocámara se comprometieron
a reducir un 20% la emisión de CO2 y de mejorar en un 20% la
eficiencia energética y tener una potencia de energía renovable
instalada del 20% sobre el total para el año 2020. Esta
planificación no se puede llevar a cabo de una forma
descontrolada o mal planificada, ya que, de ser así, la viabilidad
del sistema eléctrico podría caer y arrastrar así a familias,
industrias y obviamente empresas.

Por todo eso, desde nuestro grupo parlamentario queremos
felicitar al Govern por presentar el Plan de energía renovable y
eficiencia energética en nuestra comunidad autónoma. Por
primera vez en la historia se desarrolla un estudio que pone
sobre la mesa dónde se encuentra la energía en nuestra
comunidad autónoma y cómo se consume y marca el rumbo que
ha de seguir para llegar a los objetivos marcados desde la Unión
Europea y además plantea propuestas concretas que se están
llevando a cabo por parte del Gobierno de la comunidad
autónoma.

Un primer paso básico para la implantación de estas energías
limpias, desde nuestro punto de vista, se debería haber puesto ya
en marcha como mínimo en el año 2008, fecha de la
promulgación del plan europeo, pero desgraciadamente no tuvo
la atención necesaria por parte de los poderes públicos en aquel
entonces, que hicieron caso omiso de las indicaciones europeas
y la potencia instalada de energía renovables en nuestra
comunidad autónoma no aumento.

Por todo ello, señorías, venimos a plantear dos propuestas
bien sencillas y que son absolutamente viables para el desarrollo
tanto de la industria del vehículo eléctrico en nuestra comunidad
autónoma, como ustedes saben, con la facilitación de la
instalación de un punto de recarga y la homogeneización de los
criterios para las mismas en todos los ayuntamientos, e
igualmente para industrias que tengan su base energética
también o parte de su base energética en instalaciones
fotovoltaicas y para particulares, porque ustedes comprenderán
que alguien que se dedica a un sector que no es el de la
producción de energía puede y debe poder tener acceso a las
energías renovables en la mejor de las condiciones
administrativas posibles.

Eso es lo que nosotros hoy les ponemos sobre la mesa. Creo
que éste no es un debate de izquierdas o de derechas, creo
sinceramente que en estos asuntos deberíamos estar plenamente
de acuerdo porque son estratégicos y fundamentales para el
futuro de la comunidad autónoma y, por tanto, les pido apoyo a
los grupos de la oposición y espero que podamos llegar a un
acuerdo.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per
defensar les esmenes RGE núm. 5103/14, 5104/14, 5105/14,
5106/14 i 5107/14. Té la paraula el Sr. Marc Pons, per un temps
de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Acabam d’escoltar la
intervenció del Sr. Fidalgo, una intervenció que pretenia
explicar, a més d’algunes propostes concretes en matèria
d’energia, aquesta idea i aquest missatge del compromís del
Partit Popular amb el sector de les renovables, amb la necessitat
d’incrementar la seva producció, de reduir les energies
produïdes pels derivats dels combustibles fòssils.

Qui ha escoltat el Sr. Fidalgo, qualsevol pensaria que el
sector productor d’energies renovables aplaudeix i dóna suport
a les seves polítiques en matèria energètica, és més..., però la
realitat no és, Sr. Fidalgo, ben bé així, és més, jo els podria
explicar que això no és tampoc massa cert, que el sector de les
renovables està totalment en contra de les polítiques
energètiques que impulsa el Partit Popular. Els podria explicar
que l’aprovació per part del Partit Popular d’alguns decrets lleis
ha suposat greus perjudicis per al sector de les renovables ja que
han generat gravíssimes inseguretats jurídiques i els ha provocat
gravíssimes pèrdues econòmiques.

Els podria explicar que la reforma del sector energètic del
Partit Popular ha acabat suposant la paralització del sector de les
renovables, ha acabat suposant la frenada en sec d’un dels
sectors tecnològics amb el qual Espanya era puntera a nivell
nacional. Però si em qued només aquí, si em qued només amb
la idea que és el Partit Socialista qui fa aquests anuncis ja
sabem, ja saben vostès, quina serà la resposta del Sr. Fidalgo,
sortirà aquí dalt i ens explicarà l’herència rebuda com a
responsable de tots els mals que tenim ara i, açò, ja ho
coneixem.

Així és que si els sembla bé, perquè no hi hagi dubtes entorn
a la disputa, el que faré serà..., amb aquesta disputa del i tu més,
el que faig és treure i mostrar-li un retall de premsa que va sortir
la setmana passada a un diari de tirada nacional, dia 7 de maig,
açò era dimecres de la setmana passada, i els explicaré el que
diu. 

Hi ha en aquest retall de premsa una urna amb les plaques
fotovoltaiques que prenen foc amb una papereta del Partit
Popular, que pren foc, i diu: “No sabíamos que nuestro voto se
convertiría en un arma contra nosotros.” I segueix aquest
anunci publicitari: “En 2011 muchos de los productores
fotovoltaicos les votamos y el Partido Popular llegó al poder,
nos habían prometido seguridad jurídica en sus discursos e
intervenciones parlamentarias, pero nos engañaron. Muy
pronto nos dimos cuenta de que preferían mantener un sistema
energético que resulta favorable al oligopolio eléctrico a costa
de seguridad jurídica, el medio ambiente y el bienestar social”.
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Qui firma açò és l’Asociación Nacional de Productores de
Energías Renovables, a nivell nacional, i que per tant, expressen
d’una manera claríssima quin és el sentiment i el posicionament
del sector empresarial de les energies renovables a nivell
d’Espanya envers la política energètica del Partit Popular. No
és Marc Pons que ho expliqui, no és el Partit Socialista, és
directament -és directament- l’empresariat, qui està disposat a
pagar de la butxaca seva retalls de premsa a nivell nacional per
manifestar un plantejament i per evitar que hi hagi qualsevol
tipus de confusió.

En aquest sentit per tant, crec que és important que a partir
d’ara o quan el Sr. Fidalgo torni pujar en aquesta tribuna, no
pensi tant en la resposta als seus companys o al Partit Socialista
o a l’oposició, sinó que pensi en el missatge que envia als
productors d’energies renovables que la setmana passada feien
aquest retall o pagaven aquest anunci de premsa als mitjans de
comunicació.

Aquí devora, insistim, el plantejament que nosaltres fèiem
ens sembla... o el plantejament que fa a més a més el Partit
Popular, ens sembla en certa manera un tant equivocat, hem vist
algunes actuacions molt concretes. Amb aquesta proposta ens
volen fer veure en certa manera que es facilita al màxim les
instalAlacions de plaques fotovoltaiques en els edificis existents,
quan en canvi, com deia abans, mai no havia estat tan difícil
poder muntar una instalAlació.

L’impost sobre el sol, sol astre, eh?, no sòl terra, l’impost
sobre el sol és un invent del Partit Popular que perjudica
precisament els que decideixen instalAlar plaques fotovoltaiques.
La prohibició que els particulars puguin vendre els excedents
energètics que produeixen a la xarxa general és una decisió del
Partit Popular, que no creu en les renovables. Ho diria en certa
manera d’una altra manera: el desenvolupament de les
renovables no està frenat per la normativa urbanística, tal com
ens vol fer creure el Partit Popular, sinó per la legislació
energètica la qual afavoreix les grans elèctriques i castiga el
sector de les renovables. 

El problema no és l’urbanisme, com a solució que vostè vol
plantejar aquí, sinó que és la llei del sector elèctric i per tant, la
solució perquè realment sigui eficaç l’hauríem de trobar en el
sector elèctric i no tant en la legislació urbanística.

I conscients d’açò, des del Grup Socialista demanam una
nova regulació de l’autoconsum elèctric que permeti la venda
dels excedents elèctrics a la xarxa general, perquè aquest és el
vertader problema que no fa possible el desenvolupament de
plaques fotovoltaiques a nivell individual. 

Els proposam que les estratègies del Govern autonòmic
venguin marcades per una planificació general que marqui
prioritats, calendaris i objectius. No tenim a dia d’avui un pla
director sectorial d’energies renovables, tenim un estudi, però
no un pla director sectorial d’energies renovables, no estan
determinats els llocs on es poden ubicar, no hi ha marcats els
objectius ni els recursos econòmics de què es disposa. Hi ha un
estudi, sí, i els ho vull recordar, dia 7 de febrer del 2013, a
proposta del Grup Socialista, acordàvem tots per unanimitat
l’aprovació d’un pla director sectorial energètic, que a dia
d’avui aquest, com a tal, encara no hi és. 

Els proposam, a més a més, que les propostes seves de
flexibilització urbanística no poden ser un campi qui pugui o un
que tothom faci el que vulgui amb les seves construccions. Les
instalAlacions de plaques fotovoltaiques han d’estar sotmeses a
la tipologia de les construccions i a la seva legalitat, a la classe
dels usos del sòl, al grau de protecció dels seus edificis, unes
condicions necessàries que hauran de ser avaluades i modulades
per cada consell insular a través dels seus plans territorials.
Vostès pretenen posar dins el mateix sac una casa entre mitgeres
del casc històric que està catalogada, per exemple, de
Ciutadella, amb un habitatge ilAlegal en sòl rústic, o amb un bloc
d’habitatges de l’eixample de Palma. Cada una d’aquestes
tipologies, per a la seva protecció, per les seves característiques,
demana també algunes especificitats a l’hora de regular-ho, i per
tant, com que no és el mateix, els feim una esmena per tenir en
compte aquestes qüestions.

Açò quant a la instalAlació de plaques fotovoltaiques. Però
és que amb el pla..., amb la propostes que fan vostès d’impuls
del cotxe elèctric passa tres quarts del mateix. Sabem que el
Govern té un projecte de finançament de l’IDAE per instalAlar
punts de recàrrega a totes les Balears i ens sembla molt bé, però
desconeixem si açò forma part d’una acció puntual, aïllada, o
s’emmarca dins una estratègia de conjunt, que és el que hauria
de ser. La mobilitat elèctrica no és només recàrrega de punts o
punts de recàrrega, sinó també una estratègia, sobre el parc de
vehicles, sobre el transport públic, i aquí no hem sentit ni hem
vist res, i amb aquesta malauradament, com que entenem que no
hauria de ser així, els proposam que el Govern dissenyi una
estratègia a llarg termini des de l’acord entre tots, un pla que
estableixi una estratègia consensuada amb agents econòmics,
socials i amb administracions públiques, que estableixi terminis,
recursos, compromisos, si el que pretenem realment és la
implantació del vehicle elèctric. 

I finalment, i ja per acabar, una darrera qüestió. Si és cert
que tots estam convençuts que el futur energètic passa per les
energies renovables i no pels combustibles fòssils, si tots
hauríem de dir que no a les prospeccions petrolíferes, si en
aquesta cambra tots hem dit que no a les prospeccions
petrolíferes i en el Senat hi ha hagut senadors que també han dit
que no, malauradament tots no, perquè n’hi ha hagut alguns de
les Balears, i específicament de Menorca, que han decidit dir
que sí, en qualsevol cas si estam tots d’acord que no és el camí,
el de les prospeccions, no ens hauríem de quedar només amb la
idea de dir que no, hauríem de tenir la capacitat suficient com
per marcar una estratègia, una política, i sobretot molta
diplomàcia, i per açò els proposam que hi pugui haver un front
comú liderat pel president del Govern amb totes les forces
polítiques, amb els agents econòmics i socials, que de manera
conjunta anem a Madrid, ens asseguem amb el president Rajoy
i cerquem la via per donar una resposta a un conflicte que està
generant una tensió a totes i cada una de les nostres illes, un
front comú que ens sembla imprescindible i al qual ens volem
sumar, i demanam al president del Govern que el lideri, perquè
és fonamental fer camí, perquè si ens quedam només en el no,
sense plantejar ni fer una segona passa, aleshores sabem quin
serà el resultat final, el ministre Soria ens ho recorda cada dia.
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Aquestes són -i ja acab- o aquest és el nostre posicionament
i aquestes són les nostres propostes; perquè volem un increment
real de la producció d’energies renovables reclamam que
s’incideixi en la normativa energètica més que en la normativa
urbanístiques; perquè volem que la implantació del vehicle
elèctric sigui efectiva reclamam un pla estratègic per a la
implantació del vehicle elèctric; i perquè la solució i el futur
energètic passen per les energies renovables i no pels
combustibles fòssils demanam l’aturada de les prospeccions
petrolíferes i una reunió al màxim nivell entre les forces
polítiques, el Govern i el president Rajoy.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar les
esmenes RGE 5123, 5124, 5125, 5126 i 5127/14. Té la paraula
el Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, bona tarda, ja, a totes i a tots. Compartim des del
Grup Parlamentari MÉS el sentit, almenys, d’aquesta proposició
no de llei del Grup Parlamentari Popular de facilitar, si més no,
els tràmits tant per a les instalAlacions fotovoltaiques a
construccions existents com tot allò que fa referència al tema
del cotxe elèctric, tot i que pensam que en el tema del cotxe
elèctric hi ha encara molts més factors externs que no estan en
la nostra mà, diguem-ho, en la mà de la comunitat solucionar
més enllà del que planteja aquesta proposició.

El Govern i també el Grup Popular saben de la predisposició
del nostre grup parlamentari a l’hora de fer aportacions en
positiu sobre aquesta qüestió, de facilitar, com pretén també
aquesta proposició no de llei, entre altres coses perquè pensam
que feim tard; feim tard a nivell estratègic, perquè evidentment
parlam d’una qüestió que és mediambiental i a la vegada és
econòmica, i el Sr. Fidalgo ens ha recordat aquesta dependència
externa en temes energètics que nosaltres tantes vegades hem
denunciat, per això el que defensam és la sobirania energètica;
i feim tard també, pensam des del Grup Parlamentari MÉS,
perquè ens ho recordava fa pocs dies el darrer informe del
Pannell Intergovernamental de canvi climàtic dependent de
Nacions Unides, que ens recordava que el canvi climàtic és real,
que és aquí, que té conseqüències i que ecosistemes o territoris
com el nostre, que som illes, som especialment vulnerables
davant una qüestió que, insistesc, és aquí, i és aquí de la mà de
l’ús i l’abús i de la dependència en general dels combustibles
fòssils.

I això implica amenaces molt greus per al nostre entorn, per
a la nostra realitat, per a la nostra competitivitat, m’és igual el
punt de vista des del qual ho vulguin manejar, amenaces com la
que ens sobrevola en aquest moment, de les prospeccions
petrolieres, perquè al mercat li important molt poc això del medi
ambient, de la nostra competitivitat, etc. Maneja grans nombres,
grans xifres, grans interessos, diferents dels que estam discutint
avui aquí en aquesta cambra, i vull aprofitar per recordar-los
allò que els hem dit diverses vegades el nostre grup
parlamentari, aprofitant els minuts publicitaris, allò que va
passar ahir, i vull recordar-los novament que no ens podem fiar
des d’aquesta comunitat del Ministeri d’Indústria, que ahir
mateix, o avui, hem sabut que va ocultar informes que
assenyalaven el perill sísmic, de risc sísmic, de la plataforma
Castor, que la tenim aquí devora, a Castelló. Amb un ministeri
que ja això..., ja no ens fiàvem del ministre, ara ja no ens fiam
del ministeri. Crec que hem d’anar molt alerta, i això ens dóna
encara més la raó per continuar apostant per propostes com
aquesta.

Els deia que estam d’acord amb l’esperit de la proposta del
Grup Popular que ens presenten avui, però amb aquest ànim
constructiu, i també, per altra banda, dir el que pensam, que per
això hi ha el debat parlamentari, hem intentat fer cinc propostes
a manera de cinc esmenes amb la voluntat de fer més coherents
i més..., i que tenguin més incidència les polítiques públiques en
matèria d’energies renovables, algunes a l’àmbit local, que està
en mans de la comunitat poder-les dur endavant; altres que
afecten altres instàncies, a les quals s’hauria d’instar que facin
el que els toca.

Vaig resumint. Primer de tot, autoconsum. És fàcil parlar de
construccions existents, com fa la proposta que ens presenta
avui el Grup Popular, però justament volem recordar des del
Grup MÉS que si hi ha un àmbit on tenen un especial potencial
per créixer les energies renovables és, a l’àmbit de
l’autoconsum, a l’esfera domèstica, i aquest és un apunt sobre
la nostra esmena, a l’esfera domèstica, i amb això ens trobam
que és un marc, a l’Estat i sobretot reforçat amb la darrera
reforma del sector elèctric, que el que fa és castigar l’aposta per
l’autoconsum, i el Govern, que em consta que vol apostar per
l’autoconsum, el Govern autonòmic té un problema amb el marc
que tenim i amb les polítiques que està impulsant també el
nostre amic Soria... -bé, amic, amic de les petrolieres, en tot cas,
no de les renovables-, i que són clarament limitadores. I què
deim amb aquesta esmena? Idò volem un marc com té
Alemanya, com té Califòrnia, com té el món modern, que el fa,
per exemple, és compensar, perquè si jo tenc una placa solar i
de dia gener més energia de la que gast, idò la don a la xarxa, el
vespre la reb, i això es compensa; si he gastat més pag i, si no,
potser m’ha de pagar la companyia a mi. Aquí no només ni tan
sols no s’iguala això sinó que es vol castigar, o sigui que jo si
regal energia a la xarxa fins i tot em poden multar; bé, he de
pagar per ella i fins i tot em poden multar, som quasi bé un
pirata de l’energia, quan aquest món efectivament està ple de
pirates però no són precisament petits.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 13 de maig del 2014 6001

 

Si això no s’arregla és difícil poder parlar d’un avanç
substancial en matèria de renovables, i particularment de
fotovoltaica, perquè dins la inseguretat jurídica que han generat
les polítiques a Espanya d’aquesta darrera etapa en matèria de
renovables és l’absurd més gros i una de les qüestions més
indignants, com s’està tractant el tema de l’autoconsum. Per tant
dins el marge de maniobra que té el Govern dins aquesta
negociació de règim especial per a Balears pensam que és
important prioritzar aquesta qüestió, i pensam que hi pot haver
coincidència en aquesta qüestió.

Segona esmena que plantejam: quasi bé al mateix nivell
d’importància que el sector domèstic, la nostra indústria. El
nostre motor econòmic és el turisme, i particularment dins el
món del turisme la indústria hotelera, que a més ara està fent
quantitat de reformes, ens ho recorden aquí cada setmana, estam
donant quantitat de facilitats des del Govern i les normatives
que s’estan desplegant de la Llei del turisme amb diferents
decrets. Bé, per què no posar qualque condició?, entre d’altres,
per exemple, com planteja la nostra esmena, que es treballi en
qüestions de..., que s’obligui -no passa res per obligar, a part de
donar facilitats- que les reformes tenguin en compte l’eficiència
energètica i que s’instalAli fotovoltaica. 

Podríem parlar de més qüestions que afecten la indústria
hotelera i altres indústries, com és el tema de la cogeneració,
que també topa amb les polítiques de l’Estat espanyol perquè
està al mateix nivell que les renovables. Abans de créixer en
matèria de renovables a rústic o de tornar a apelAlar a la qüestió
del territori, val més créixer per allà on es pot créixer, i a més
crec que tenim l’obligació i les possibilitats de créixer.

Tercera qüestió: nou model energètic per a les Illes Balears.
Si volem reduir dependència, si volem avançar cap a una
societat -ho ha dit el Govern, jo no m’atreviria a dir tant- cent
per cent renovables -una gran utopia, fantàstica, jo hi donaria
suport-, convé començar amb una mica d’ordre. Ens consta que
es vol revisar el Pla director sectorial d’energia; això nosaltres
pensam que s’ha de fer, primer, amb diàleg social i, segon, no
pot ser quan ja hi hagi quantitat de decisions preses. Tenim per
allà, com a bolets, les prospeccions per un costat, el megacable
per l’altre, ara parlam d’allò del gas... Bé, el marc aquest
d’inseguretat jurídica absoluta per part de l’Estat, que sort que
vostès puguin firmar alguna cosa (...) que ens preservi d’aquest
desastre global, però, clar, ens podem trobar que, al final, quin
és el marge de maniobra per decidir per part de qui participi,
institucions públiques, privades, societat civil, en l’elaboració
d’aquest pla director, quan totes les infraestructures importants
i determinants a l’hora de dir quin model volem ja estaran
decidides? Vull dir que com més prest ens posem amb aquesta
qüestió, millor.

Quarta esmena. Aquí ja supòs que vendrà un punt de
discrepància important: acabar amb el preu polític de l’energia.
L’energia té un preu polític, i els donaré quatre xifres molt
significatives. Més del 90% del mercat a Espanya de distribució
està controlat només per tres companyies, Endesa, Iberdrola o
“Ibertrola”, com jo li dic, i Gas Natural, més de 1.800 milions
d’euros de benefici net en aquest primer trimestre de l’any,
mentre també estan tallant subministrament a moltes famílies
que no poden pagar la factura del corrent. També els diré els
sous, per exemple, dels seus presidents: 7,4 milions el
d’“Ibertrola”, 2,5 milions el d’Endesa, 8 milions el de Gas

Natural, a part d’altres prebendes. També podríem parlar de les
prebendes dels exministres i exalts càrrecs dels grans partits que
van alimentant els consells d’administració d’aquestes i d’altres
grans companyies, del que és un autèntic oligopoli cada vegada
més evident als ulls de qualsevol ciutadà i ciutadana amb un
mínim d’intelAligència. Aquests són els costos del sistema,
aquest són els costos d’un sistema absolutament pervers que no
té res a veure amb la llibertat de mercat, que sobretot des
d’aquesta part de l’hemicicle es reivindica tantes vegades, i que
sí té a veure amb una situació d’oligopoli, de poder econòmic
per damunt del poder polític, i d’una presa de decisions que res
té a veure amb l’interès general, ni de per on va el món fins i tot
amb propostes com les que estam parlant avui.

La cinquena proposta, i amb això vaig acabant, seria el tema
de, bé, una mica en coherència amb tot l’anterior, a pesar de tot
aquest marc de dificultats, comencen a sorgir companyies fins
i tot d’àmbit local, petites, cooperatives, que fins i tot malgrat
les traves burocràtiques accedeixen al mercat de l’energia per
comprar de manera certificada i acreditar que l’energia que et
proveeixen és cent per cent procedents de fonts renovables.
Nosaltres pensam que per exemple la comunitat i les
administracions públiques podrien optar per prioritzar en els
contractes públics i de subministrament de les administracions
aquest tipus de companyies; no faré publicitat d’aquestes
companyies aquí però tots saben de què estam parlant.

Nosaltres pensam des del Grup Parlamentari MÉS -i ara sí
que acab, perquè ja se m’ha acabat el temps- que apostar per les
renovables de veres implica democratitzar l’energia, i això si no
canvia tot aquest marc, i sabem que no està a l’abast només del
que té poder i marge de maniobra dins aquesta cambra, serà
molt difícil. Si hi hagués democràcia a l’àmbit de les grans
decisions i de les petites en matèria energètica no tendríem una
qüestió com les prospeccions sobrevolant-nos amb l’oposició
total de tota una comunitat com és la de les Illes Balears o la de
les Canàries, en el seu moment. Només democratitzant l’energia
i les decisions que afecten l’energia, les petites en termes
d’accés, perquè també és un recurs bàsic i necessari avui en dia
per a tothom, però també les grans decisions, les que ens poden
permetre avançar cap a un model diferent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha d’acabar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...serà possible avançar cap a unes illes cent per cent
renovables o senzillament menys dependents del que som en
aquests moments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Pons, en cuanto a sus
acusaciones sobre la falta de actividad de este gobierno en
materia de energías renovables i que no tiene una línea
estratégica de actuación, pues obviamente ya se ha encargado
usted de enseñar el plan con propuestas concretas, además, que
está colgado a disposición de absolutamente todos los
ciudadanos de la comunidad autónoma, absolutamente
explicado y detallado en un gran análisis que, por cierto, no se
había hecho jamás, y al que a diferencia de otros grupos
parlamentarios, como el Grupo MÉS, al que se le quiere
agradecer sus aportaciones y su interés, su grupo parlamentario
no ha hecho absolutamente ninguna aportación. Convendría,
convendría que usted..., convendría que usted, antes de hablar,
revisara lo que hace su grupo político en relación a estos temas.

En segundo lugar, como usted sabe, el Plan director
sectorial, que por cierto la última modificación es del año 2005,
para su modificación -y esto lo disponen la Ley 13/2012 y la
Ley de ordenación territorial- requiere de una evaluación de
impacto ambiental estratégica, y usted sabe además que este
procedimiento ya está licitado y que se está llevando a cabo.
Sabe además, igualmente, que el Consejo de la energía está
constituido y que se está trabajando en esa dirección.

Yo puedo entender sus críticas, obviamente parten de una
política, si me lo permite, de unicornios azules que nada tiene
que ver con la política del Partido Popular que presenta
propuestas serias y responsables. 

En cuanto a la enmienda -y pediría a la presidencia que fuera
clemente con el tiempo, porque la verdad es que se han
presentado muchas enmiendas y este diputado tiene que
justificarlas- en cuanto a la enmienda 5123...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

...sobre instar al Gobierno central sobre el balance neto, del
Grupo MÉS, le diría que no se acepta. El Estado está
desarrollando ya la legislación al respecto, que remitió a la
Comisión nacional de mercado y la competencia, y el Govern
balear, como usted sabe, ya efectuó las alegaciones pertinentes
en el sentido de facilitar el autoconsumo con compensación de
la energía vertida en red, pidiendo unas condiciones especiales
para los sistemes insulares, de las cuales es cierto que todavía
no tenemos respuesta, pero debemos añadir que el momento que
atraviesa el sistema eléctrico es delicado y debe actuarse sobre
los diferentes parámetros para reducir el déficit de tarifa.

En segundo lugar, sobre exigir a los hoteles la instalación de
energía fotovoltaica de manera absolutamente radical y
preceptiva, pues fíjese usted, yo creo que el código técnico de
edificación y otras disposiciones ya establecen cómo y de qué
forma se tiene que abordar esta cuestión, y por lo tanto creemos
que es absolutamente innecesaria su aportación porque ya existe
en el ordenamiento jurídico.

En cuanto a la enmienda 5125, sobre pactar el modelo
energético en el Plan director sectorial, pues yo le quería
proponer una transacción incluyendo que se buscara..., y
substituyéndola por su frase “el máximo consenso y apoyo de
la sociedad civil”, que obviamente yo creo que es más
envolvente y engloba más conceptos de los que usted hace
referencia.

En cuanto a acabar con el precio político, no se acepta
porque el precio de la energía obviamente, como usted sabe, es
una preocupación importantísima para el gobierno de nuestro
partido, que se está modificando la normativa del sector
eléctrico ajustando los costes a todos los actores intentando dar
una sostenibilidad al sistema, lo que no existía absolutamente
nada parecido hasta el día de hoy, todos los gobiernos miraban
hacia otro lado mientras la pelota se iba haciendo más grande.
Creemos que era una política absolutamente irresponsable y
nosostros obviamente no podemos entrar en esa diatriba porque
era absolutamente insostenible.

En cuanto al Grupo Socialista, en cuanto a la enmienda
5103, sobre las placas en edificios, no la vamos a aceptar,
puesto que la redacción ya se ha recogido en la recientemente
aprobada Llei del suelo, como ustedes sabrán.

En cuanto a la 5104, sobre la modificación del Plan director
sectorial, le propongo, Sr. Pons, una transacción, a pesar de que
usted me ha aporreado cuando ha subido a esta tribuna, y le digo
que le propongo plantear la siguiente frase: “Que el Parlament
constata que se está redactando el Plan director sectorial que
favorecerá la instalación de energías renovables”. Y lo digo
porque es cierto y usted, además, lo sabe.

En cuanto a la enmienda 5105, relativa a autoconsumo, le
voy a dar la misma respuesta que en la 5123, de MÉS, y no la
aceptaríamos.

En cuanto a la enmienda 5106, no se acepta porque el Plan
para el desarrollo del vehículo eléctrico es un acuerdo que se ha
logrado, y usted lo ha mencionado, con el IDAE, hay en esta
legislatura ya más de 2 millones de euros comprometidos para
el desarrollo del vehículo eléctrico en nuestra comunidad
autónoma, y se busca la instalación de la infraestructura de
recarga para favorecer la movilidad eléctrica. Hacer un plan
estratégico de una tecnología que está evolucionando de una
manera rápida sería malgastar energías en este momento, que
creemos que ya está suficientemente estudiado en el plan que el
Gobierno ha presentado.

Y en cuanto a la última de sus enmiendas, a la 5107, que no
tiene absolutamente nada que ver con esta proposición no de ley
ni con las materias que se plantean, me voy a referir
simplemente al artículo 174.6 del Reglamento para no aceptarla,
porque creo que, incluso, en fin, es de mal gusto, creo que ha
quedado clara suficientemente la postura del Partido Popular al
respecto. Le ha quedado claro a los ciudadanos, además, que fue
un gobierno del Partido Socialista quién votó a favor, y así lo
dispuso en un boletín oficial, de las prospecciones petrolíferas
que hoy dan lugar a este tipo de enmiendas, y por tanto creo
que...
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(Alguns aplaudiments)

..., en honor -y acabo-, en honor de la responsabilidad que
debemos ante los ciudadanos, estando todos de acuerdo en una
materia tan sensible, les pido a ustedes responsabilidad y
sentido común.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fidalgo, li demanaria si em pogués dir exactament quines
esmenes s’han acceptat, si és que ...

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, Sra. Presidenta. Con permiso, le proponía en primer lugar
al Grupo MÉS una enmienda transaccional a su enmienda 5125,
en la que se incluyera la redacción “se buscara el máximo
consenso y el apoyo de la sociedad civil”.

Y en cuanto al Grupo Socialista, la número 5104, sobre
modificación del Plan director sectorial, sustituir la actual
redacción por “El Parlament constata -la primera que hace
referencia al primer párrafo-, el Parlament constata que se está
redactando el Plan director sectorial que favorecerá la
instalación de energías renovables”, y la redacción que ponemos
a disposición de los grupos parlamentarios para su...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman al Grup Parlamentari MÉS si accepta aquesta
transacció de l’esmena 5125. Em diu que sí.

Al Grup Parlamentari Socialista, la transacció de l’esmena
5104?

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Que el Parlament constati que
s’està redactant vol dir que a dia d’avui encara no hi ha pla
director, per tant ens sembla bé, no tenim cap inconvenient a
acceptar-ho. Efectivament, encara a dia d’avui no hi ha Pla
director sectorial.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’accepten les dues esmenes. Per tant, passam a la votació.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, perdó, nosaltres demanaríem votació
separada dels punts 1 i 2 i dels 3 i 4.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap inconvenient. Deman al Grup Parlamentari
Popular si accepta la votació separada.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, aceptamos la votación separada, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, quins punts ha dit senyor, 1 i 2...

EL SR. PONS I PONS:

1 i 2, per una banda, i 3 i 4 per l’altra, a més a més de les
esmenes que també s’incorporen.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a la votació dels punts 1 i 2. Votam.

Queden aprovats per 32 vots a favor; 19 en contra i 6
abstencions.

Ara passaríem a la votació dels punts 3 i 4.

Queden aprovats per 59 vots a favor i 6 abstencions.

I ara passaríem a la resta de punts..., ja no n’hi ha pus, no,
són quatre. D’acord.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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