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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears relativa als atacs terroristes del grup extremista
Boko Haram.

Començam el plenari del dia d’avui amb una declaració
institucional que llegirà la secretària de la Mesa, la Sra. Eulàlia
Llufriu.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

“El Parlament de les Illes Balears condemna enèrgicament
els atacs terroristes perpetrats en els últims cinc anys pel grup
extremista Boko Haram a Nigèria, que han causat centenars de
morts i ferits i representen una amenaça a l'estabilitat i a la pau
a Àfrica Occidental i Central. 
 

El Parlament de les Illes Balears, en nom de tots els
ciutadans, es vol sumar a la indignació mundial per aquest
segrest i exigeix la immediata i incondicional posada en llibertat
de les més de dues-centes nines segrestades el 14 d'abril i el
passat 5 de maig per ser venudes com a esclaves, amb total
negació del respecte per la seva dignitat humana i la privació del
seu dret a viure la seva infantesa, el dret a la seva educació i al
seu desenvolupament personal.

Aquests brutals actes constitueixen veritables crims de lesa
humanitat i un atemptat als més elementals drets humans de les
nines que, sent víctimes directes de la violència, sofreixen de
manera intolerable les conseqüències d'una total falta de
respecte per la infància i la dignitat que correspon a tot ésser
humà pel fet de ser-ho.

El Parlament de les Illes Balears demana a la Unió Europea
que prengui mesures en la defensa dels valors humans, la
dignitat de la dona i la defensa dels drets dels menors, que en
aquest cas s’han vist greument vulnerats. 

Instem el Govern d’Espanya que continuï actuant en
coordinació amb Nacions Unides i amb la Unió Europea, més
enllà de les meres declaracions, i prossegueixi en la seva labor
de suport al Govern nigerià, posant a la seva disposició els
mitjans i els professionals per possibilitar la posada en llibertat
i la tornada a les seves llars d'aquestes menors, víctimes de la
barbàrie i la desraó.

Finalment, volem fer una crida al Govern d'Espanya, a la
Unió Europea i a tota la comunitat internacional, per treballar de
manera permanent i conjunta pel respecte cap a la dignitat de
nines i dones de qualsevol lloc del món, per seguir activament
la situació de les nines captives i per considerar mesures
apropiades contra Boko Haram, i perquè no cessin en els seus
esforços de cooperació en la lluita contra el terrorisme en
aquesta regió d'Àfrica, que tantes víctimes innocents està
causant.” Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Secretària. Queda aprovada la declaració
institucional per assentiment de tots els grups parlamentaris i
dels dos diputats no adscrits.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 5741/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a habitatges de lloguer turístic.

La primera pregunta, RGE núm. 5741/14, relativa a
habitatges de lloguer turístic, que formula la diputada la Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Aviat farà un any va esclatar el
problema dels habitatges de lloguer turístic i comença la
temporada amb aquesta qüestió sense resoldre. Sr. Conseller,
pensa afrontar aquest problema o continuarà sense fer res?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és que
aquest govern ja amb la Llei de turisme el va afrontar i la Llei
d’arrendaments urbans que es va aprovar l’any passat no va
modificar la situació legislativa del tema, és a dir, hi ha el
lloguer turístic i el lloguer via Llei d’arrendaments urbans, es
poden llogar per dies, per setmanes, per mesos i per anys i es
pot triar per una via o per una altra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. O sigui, continuarà sense fer res. Sr.
Conseller, a les nostres illes hi ha una sensibilització cada cop
més gran per regular aquesta activitat, però per part no sols dels
propietaris de les empreses o plataformes comercialitzadores,
sinó també d’empresaris i treballadors de l’oferta
complementària dels ajuntaments i, fins i tot, dels veïnats.
Afronti aquesta realitat, Sr. Conseller, i actuï, perquè el que ha
fet fins ara de res a servit.
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La modificació de la Llei de turisme mitjançat el Decret Llei
6/2013 cap efecte no ha tengut i les campanyes d’inspecció
centrades a sancionar aquesta oferta ja veurem quin efecte tenen
i com acaben, perquè vostè sap que aquests habitatges no són
turístics, ho acaba de dir ara mateix, estan fora de l’àmbit
d’aplicació de la Llei de turisme i, per tant, la seva competència
per sancionar-los no és gens clara. 

No continuï ignorant aquesta problemàtica, vostè té el deure
d’arremangar-se i trobar una solució en benefici d’aquesta
indústria turística, que no tenc més remei que recordar-li que
està formada per altres sectors, a més de l’oferta hotelera. 

Miri, el president i vostè tenen damunt la seva taula una
proposta d’Aptur Baleares per a la regularització d’aquesta
activitat. Fa més d’un mes que la tenen, no creu que ja és ben
hora de contestar, de reunir-s’hi?, a què espera? Reconegui que
tenim un problema, assegui’s amb els afectats i junts cerquin la
solució, altres comunitats ho han fet i els va bé. Faci amb aquest
sector el mateix que fa amb l’hoteler, ni més ni manco,
assegui’s i escolti. Continuar ignorant el problema, posar pegats
que de res no serveixen, com el decret llei de l’any passat,
criminalitzar, perseguir i condemnar a la clandestinitat aquesta
activitat per tenir contents els de sempre perjudica la indústria
turística i molts de ciutadans d’aquestes illes. Tal vegada, si
aquestes empreses s’integren en l’exclusiu club de la targeta
blava, com han fet reconeguts hotelers, un altre gall cantaria.
Gràcies, presidenta.

(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. Miri, Sra. Diputada, li recordaré
l’acord global de la Mesa de Turisme, en el punt 6 de turisme
residencial vostès varen signar: “les administracions turístiques
de les Illes Balears fan una aposta clara i ferma a favor del
turisme hoteler...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, no té la paraula.

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

... així i tot s’estructuraran mesures que millorin la regulació i
el turisme residencial per millorar-ne la qualitat i la
competitivitat”. Vostès de l’any 2009 a l’any 2011 no varen fer
res i nosaltres vàrem aprovar la llei que va permetre, que va
permetre...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, no tenen l’ús de la paraula, deixin
intervenir el conseller, per favor. Gràcies.

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

... que va permetre regularitzar més de 5.000 habitatges de
lloguer turístic. En dos anys s’ha regularitzat el mateix nombre
que en els darrers 25 anys. Això vol dir que la Llei de turisme
ha flexibilitzat i ha incorporat absolutament totes aquestes
tipologies. S’ha obert el ventall de tipologies. Vostès, quan
vàrem arribar l’any 2011 tenien cents d’habitatges turístics
paralitzats a la conselleria sense resoldre, i els podien resoldre.
En aquell moment no hi estaven a favor i ara es veu que hi estan
a favor, no els varen regularitzar.

Hi ha altres eines, la Llei de turisme inclou eines com són el
condomini, com són les empreses turístiques residencials i al
final això es tracta d’un terme urbanístic i les normes, els
ajuntaments tenen la competència per decidir també si volen que
un sòl sigui turístic i una explotació també ho sigui. Vostès amb
això que defensen, i els recordaré a més que nosaltres ens
asseiem amb totes les patronals, inclosa Aptur, i ens hem
assegut, i duim dos anys que ens hem assegut, però vostès amb
aquesta proposta defensen eliminar ràtio turístic, defensen
també eliminar qualsevol tipus de compra de places per noves
places turístiques, també l’eliminació de principis d’unitat
d’explotació i ús exclusiu, això no és una oferta
desestacionalitzadora, i defensen, fins i tot, l’eliminació de
separar usos turístics i residencials...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

... amb les conseqüències que pot tenir això. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 5744/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de les alAlegacions contra les prospeccions
petrolíferes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 5744/14, relativa a situació de
les alAlegacions contra les prospeccions petrolíferes, que formula
el diputat Sr. Joan Boned i Roig del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fets recentment
coneguts fan que siguem poc optimistes quant a la tramitació
d’aquestes alAlegacions i per això el nostre grup té interès a
conèixer si el Sr. Conseller s’ha interessat recentment sobre la
tramitació dels milers i milers d’alAlegacions contra les
prospeccions que es presentaren a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, sí que m’he
interessat. Avui encara ha estat el darrer moment, fa tres
setmanes encara en parlaven i em diuen que segueixen el tràmit
normal previst, en aquest cas, segons marca la normativa. Per
tant, en principi les alAlegacions fan el seu camí fins que arribin
a Indústria i allà es resolguin i després es trametin al Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, efectivament, tal
com està previst, vostè ho acaba de dir, com està previst segons
qui?, o segons què?, perquè vull recordar que al marge de
reclamar unitat d’actuació de tots enfront aquestes prospeccions
llavors hi ha declaracions d’alguns companys seus del Govern
que són contradictòries i demostren un cert... un alt grau de
desconeixement de quina és la situació, però vull recordar-li que
vostè és qui ha anunciat més d’una vegada que interessa que es
vagi retardant com més millor l’emissió de l’informe que ha de
sortir de Medi Ambient. Això vostè ho ha dit, clar, els fets
darrers que coneixem van, casualment, en aquesta línia, si no
que li preguntin al Consell d’Eivissa què va passar amb les
alAlegacions que ells havien presentat?, quins tràmits seguiren?;
o recentment coneguda la tramitació que es fa en un registre a
València d’aquestes alAlegacions i que ja ens anuncien que atesa
la manca de gent i de personal per tramitar aquestes alAlegacions
resulta que tenim, com a mínim, un termini de més d’un any i
mig perquè estiguin resoltes aquestes alAlegacions i es pugui
conèixer aquest tipus d’informe.

Sr. Conseller, sincerament creu que... ja sabem que vostès
diuen que l’única acció que podem fer ara és esperar l’informe.
No coincidim en aquest tema, vostè ho sap, però vostè creu
sincerament que tot aquest retard, que tota aquesta tramitació,
que totes aquestes traves a la tramitació és el que interessa a la
nostra societat i a les nostres illes? O pot ser interessa al Partit
Popular, al Govern de Madrid i potser, com ja li hem dit alguna
vegada, això parteix de qualque tipus d’acord entre els dos
governs perquè efectivament es retardi el més possible aquesta
tramitació a fi, com deien les expectatives, d’aquí a un any i mig
resultaria que es vol també que les eleccions autonòmiques

haurien passat?, què passaria després?, és això el que se cerca,
Sr. Conseller? Perquè accions possibles n’hi ha, no pot ser que
sigui una sola persona que tramiti tot això, no és el normal això,
la tramitació prevista no pot ser aquesta perquè una cosa que té
l’interès que té i la necessitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat, gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

... que tenim de conèixer no pot...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo no sé de
declaracions que confonen o deixen de confondre, qualque
persona del seu grup de molta importància va dir no fa molt que
just després d’aquestes eleccions traurien ja l’informe positiu de
les prospeccions petrolíferes. De fet, me’n record a una
declaració que vaig fer que em jugava el seu càrrec contra el
meu que no seria així just després d’aquestes.  Per tant,
declaracions en poden fer moltes i podem fer volar molts de
coloms, Sr. Boned, però la tramitació és la que és i s’ha de
complir i aquí hi ha un grapat, més de 100.000 alAlegacions que
s’han de tramitar.

Moltes vegades els he dit que això... som en un estat de dret,
jo crec que això ho tenim tots clar, no?, per tant, no ens podem
botar la normativa perquè a vostè no li agradin o a mi no
m’agradin les prospeccions petrolíferes, que es tramiti tot el que
s’ha de tramitar. 

El que vostè diu aquí, diu que jo he dit que interessava que
es retardés, no, escolti, els matisos aquí són importants, Sr.
Boned, no, jo he dit que no en fris gens i que no entenc com
vostè en frisa, no ho entenc, com vostè en frisa. Estigui tranquil
i deixi que les coses vagin fent. També li he dit què és que vostè
no està tranquil que efectivament tenim valors naturals
suficients perquè se’ns faci cas? Escolti, facem-ho com toca. Li
vull dir una cosa, des de la nostra conselleria s’ha fet tot el
possible perquè es poguessin admetre totes les alAlegacions, des
d’un primer moment vàrem posar quinze funcionaris a registrar
perquè tot pogués entrar en termini i empenyem tot, tot el que
hi havia. Val, en aquells moments ho vàrem... nosaltres, em
pareix que dia 14 de febrer i dia 25 de febrer, vàrem trametre
totes les nostres alAlegacions cap a Delegació de Govern i
Delegació de Govern ho ha de tramitar al Ministeri d’Indústria,
el Ministeri d’Indústria com a òrgan substantiu ha de fer tot
l’informe i l’ha de trametre al Ministeri d’Agricultura i Medi
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Ambient. En això estam, jo avui encara he parlat amb el
secretari d’Estat de Medi Ambient i també amb la directora
general i esperen i faran allò que s’hagi de fer en cada moment
i sense botar-nos l’estat de dret.

Escolti, es tracta d’una normativa mediambiental que és de
les més importants i de les més fortes de tot el món, tenguem
confiança i vegem què passa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 5742/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació del transport aeri de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 5742/14, relativa a situació del
transport aeri de les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Damià Borràs i Barber del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, el director general de
Ports i Aeroports ha dit i ha repetit que la connectivitat no és un
problema, comparteix la seva opinió?

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. Sr. Diputat, com ja vaig dir a la
interpelAlació de política turística de la setmana passada, la
situació del transport aeri és millorable en moments puntuals
com són els mesos d’hivern, ponts i festes, i aquest govern ha
fet i farà el millor que pot i molta feina perquè això pugui
millorar-se.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No aconseguirà, conseller, que tot això governamental
maquilli el Diari de Sessions, això no ho resoldran amb
estadístiques malabars ni escrivint cartes a la ministra. Han fet
tantes lleis a la carta i han cosit tants de decrets lleis sempre a
mida del mateix client que la gent ja té les costures de la
paciència a punt de rebentar. Qui ara diuen prou són els taxistes,
ahir, avui i demà els mestres i de retruc consenten vostès que els
hotelers ensorrin els treballadors en empreses pasteres. 

Estan en contra -diuen- de la privatització dels aeroports,
però defensen “lo nostro” privatitzant els ports, els nostres ports,
i reclamen la transferència de La Savina, Maó i Eivissa, i
bravegen de coherència. Resulta que, a més, la connectivitat no
és un problema, o sí que ho és, conseller? 

A la ponència de transport aeri ens han negat informació i
compareixences, han embullat amb el Reglament i ens han
entabanat amb el seu habitual macramé estadístic durant dinou
mesos per acabar dient que la connectivitat no és un problema,
que ens queixam de vici. Per això, hem dit prou a tanta comèdia.
Sí que són un problema els avions, no miri l’oposició, conseller,
els tirs li vénen de casa seva. Menorca, 21 d’abril, “el consell
inicia su lucha por el descuento del 75% y la tarifa plana en
Madrid y Palma”. Evissa, 12 de maig, “Serra se alinea con la
patronal y critica la falta de vuelos y los precios abusivos. El
presidente comunica al director general de Aeropuertos que la
conectividad sí es un problema”. Qui no diu res és la presidenta
de Mallorca, però si algun dia es fixa en qualque vol que no
sigui dels que duen els diputats a Madrid llavors també es
queixarà ella. 

No s’equivoqui, conseller, no el criticam per fracassar, en
qüestions d’avions ningú no pot treure pit, però per més que
dormi fins i tot a les Cariàtides amb el seu recital habitual
d’estadístiques galàctiques i de retrets sobre l’herència, tot serà
en va. Qui s’ha de deixondir és vostè i quan vostè desperti la
connectivitat continuarà sent un problema. Més tard en
parlarem, ara simplement respongui, sí o no, la pregunta és
simple i simples són les respostes i les conseqüències perquè,
com diuen a les pelAlícules de l’oest que fan a IB13, un dels dos
sobra en aquest govern, conseller. 

Està d’acord amb el seu director general? Si no hi està, ja
sap què ha de fer, ara, si hi està d’acord, en contra d’allò que
pensen els consells, dues plataformes cíviques, 18.000
signatures a Menorca, patronals i sindicals, cambres de comerç,
cercles d’economia i la immensa majoria dels ciutadans i
ciutadanes, si vostè pensa que la connectivitat no és un
problema ja sap vostè, llavors, qui és que sobra en el Govern,
conseller.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller. 

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo li agrairia que a la
interpelAlació em doni dades perquè només m’ha parlat de si és
un problema o no és un problema, i jo sé si una cosa és un
problema quan en tenc dades. A més, ha acabat la ponència i...i
la ponència no ha acabat, la ponència no ha acabat, la ponència
continua. 
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Com ja li he dit, la situació del transport aeri és millorable
en moments puntuals, però de totes maneres durant els mesos de
l’hivern passat s’han mantingut totes les connexions dels tres
aeroports amb les principals ciutats espanyoles. Miri, hi ha una
dada, a més, molt important i és que l’oferta és superior a la
demanda, ja li vaig dir l’altre dia, el 78% d’ocupació, 2013,
78%. 

En concret, per a vostè, que és de Menorca, l’OSP de
Menorca, que vostè no ha donat dades, jo n’hi donaré, dijous,
divendres i diumenge l’ocupació mitjana va ser del 60%, els
altres dies del 48%. Per tant, l’oferta era bastant superior a la
demanda, per això va passar el que va passar. A més recordar-
li...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

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

... que l’any passat vàrem tenir...

LA SRA. PRESIDENTA:

... senyors diputats, silenci, per favor, no poden intervenir. 

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

... vàrem tenir rècord de passatgers en molts de mesos de tot
l’any en els tres aeroports i enguany el mes d’abril ja s’ha tengut
rècord de passatgers a l’Aeroport de Palma. Ahir vàrem tenir
també el Consell General del Comitè de Rutes, i les dades són
positives. A més, tenim una notícia, a part de totes les
bonificacions que hem aconseguit aquesta legislatura, i és que
AENA ha anunciat que l’any que ve, a pesar que havia arribat
a un altre acord amb les línies aèries que era l’augment de
l’IPC, les taxes es congelen. 

A més, veig que vostè utilitza la ponència del transport aeri
no per fer propostes sinó per emprar les paraules de persones
que han anat voluntàriament a la ponència a comparèixer a
altres debats i no crec que sigui realment lleial utilitzar debats
i paraules d’una ponència on el director general assistia
voluntàriament, utilitzar-les aquí en una pregunta parlamentària
quan no ha acabat aquesta ponència i quan falten bastants
persones per anar-hi.

(Remor de veus)

A més, li donaré una dada més, vostè va perdre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor. 

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

... quan era vostè conseller de Mobilitat de l’any 2007 a l’any
2009 va perdre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

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

... va perdre 300.000 passatgers a Menorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.4) Pregunta RGE núm. 5758/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a qualitat i neteja de les aigües de bany.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 5758/14, relativa a qualitat i
neteja de les aigües de bany, que formula la diputada Sra. María
Virtudes Marí i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, en el pressupost de l’any 2014 un dels eixos claus
era justament, com a qüestió estratègica, les inversions en medi
ambient. Crec que a ningú no se li oculta que a una comunitat
autònoma amb més d’11 milions de turistes un dels elements
fonamentals és la seguretat i la qualitat de les aigües del nostre
litoral. 

Fa anys, des de l’any 2014, un govern del Partit Popular, va
implementar un servei específic coordinat des del Govern, pel
qual es posaven al servei dels municipis i del mateix govern
barques i un servei de neteja, dic des del 2004 amb una
excepció, malauradament, l’any 2011 ni es va pressupostar ni es
va poder prestar aquest servei perquè no s’havia contractat.
Amb aquest petit parèntesi, 1.842 tones de residus han estat
retirades del nostre litoral i molts han estat els serveis que han
prestat per garantir la seguretat dels nostres banyistes i dels
nostres vaixells. Aquesta legislatura s’ha produït un increment
important, sent el pressupost de l’any passat de 500.000 euros
per a aquest servei i 23 embarcacions que presten aquestes
actuacions. 

Recentment el Govern va presentar el Pla de prevenció i
neteja d’aigües de bany per a l’any 2014, 2015 i 2016. Ens pot
explicar, Sr. Conseller, quines aportacions fa aquest pla per
millorar aquest servei?

Moltes gràcies.
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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. Sra. Diputada, efectivament
creim que és fonamental que les nostres aigües de les platges
estiguin en bones condicions i per això en el pressupost del
2014, enguany, el que hem fet ha estat doblar el pressupost que
teníem per al 2012 i el 2013. I també, com bé ha dit vostè,
recordar que en el 2011 no ens trobarem ni partida
pressupostària ni licitació feta ni res de res en relació amb les
barques que feien neteja de les platges, que venia -com vostè
també ha dit- des de feia tota una sèrie d’anys.

Hem de dir que hem passat de 23 embarcacions a 33
embarcacions, amb això, tendrem, si no hi ha res de nou i ja a
partir de juny fins al setembre, és a dir, que és qüestió que
durant aquesta setmana i la que ve començaran a posar-se en
funcionament, tendrem, com dic, 33 barques que faran feina per
tot el nostre litoral cobrint la totalitat de les cales. N’hi haurà, si
no hi ha res de nou, 15 a Mallorca, 8 a Menorca, 8 a Eivissa i 2
a Formentera i se’n desplaçarà  puntualment també una
d’Eivissa a Formentera quan sigui necessari.

Hem volgut fer una licitació per a tres anys, és a dir,
destinam 1 milió d’euros els pròxims tres anys, enguany, l’any
que ve i l’altre, perquè quedi tot perfectament ben fermat i
aquest servei que creim que és fonamental per al nostre turisme,
per a la nostra imatge davant tota la gent que ens visita i també
per als mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs que
vulguin anar a prendre un bany i no es trobin amb les platges
brutes, idò hem volgut almenys donar-li una estabilitat de tres
anys.

S’han retirat aquests dos darrers anys unes 30, 35 tones cada
any de residus que generalment són de plàstics, de fustes i
també d’altres tipus. El missatge també és important i és hem de
procurar, sobretot la gent que navega, la gent que també de
vegades fa coses que no hauria de fer a les platges, hem de
procurar tenir cura i anar alerta i no embrutar, que després ho
pagam tots.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 5761/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a repartiment radioelèctric.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 5761/14, relativa a
repartiment radioelèctric, que formula el Sr. Nel Martí i Llufriu
del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

Perdó?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, se m’havia dit que, com que anava dirigida al conseller
de Presidència, estava posposada.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap problema, la podem ajor... No veig que estigui
dirigida... no veig que estigui dirigida a cap conseller.

(Remor de veus)

Pot contestar qualsevol conseller... Sr. Nel Martí, qualsevol
membre del Govern li pot contestar la pregunta.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Bé, no passa res...

LA SRA. PRESIDENTA:

No sé qui li ha dit.

(Remor de veus)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, a mi se m’ha informat que estava posposada, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualsevol membre del Govern li pot contestar la pregunta,
a part que no veig que estigui dirigida a cap... no veig que
estigui dirigida a cap membre del Govern, i qualsevol membre
del Govern li pot contestar la pregunta.

(Remor de veus)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

A no ser que...

(Remor de veus)

Sí, digui la pregunta, senyor...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sr. Conseller, no sé a qui em dirigesc, però..., Sr.
Conseller,...

(Algunes rialles)

Quines repercussions considera el Govern que tendrà per a
les Illes Balears el nou repartiment de l’espai radioelèctric que
preveu modificar el Govern de l’Estat? Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, creo que el vicepresidente ya
de alguna forma ha trasladado la respuesta a esto, pero, en la
medida en que nos sea posible, no se perderá ningún canal ahora
mismo televisivo de los que estamos viendo. Entonces, la
medida es que estamos trabajando para que no se pierda
ninguno de ellos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. La veritat és que el nostre grup voldria
que l’actuació i la decisió d’aquest govern fos la mateixa que ha
tingut en altres qüestions i fos activa i valenta com ha estat en
altres qüestions. 

Sota la justificació de la reordenació de l’espai radioelèctric
per cedir espai a la tecnologia 4G de les companyies de
telefonia, el Govern de l’Estat pretén reduir el nombre de
Multiplex de TDT, una reducció que tant a les Illes com a
Catalunya i a altres comunitats autònomes suposa la pèrdua
d’un Multiplex i dels seus corresponents quatre canals. Açò en
aquestes illes podria suposar deixar de veure, de rebre canals
com TV3, Super 3 o el 3/24, i en el futur la recepció d’IB3 a
Catalunya, avui possible per la decisió del Govern, per raons
econòmiques va dir que també es podria veure afectada.

Nosaltres creim que el Govern, per tant, hauria de ser valent,
actiu i per tant, tenir una actitud no passiva i que faci una
valoració simplement positiva dels fets, sinó que la seva
actuació sigui com la que té en altres qüestions i cerqui el
consens, com la que té en altres qüestions, exemple:
prospeccions petrolíferes. Tindrà aquesta actitud el Govern?

Per a nosaltres és una qüestió de dret a la informació, és una
qüestió de promoció de la nostra llengua, d’aquella llengua que
compartim amb altres comunitats autònomes i per tant, és un fet
fonamental per a aquesta promoció, per a aquesta defensa de la
llengua catalana.

És per açò que li demanam una actitud més valenta, no
aquesta simplement de bones paraules, de dir que sí, que no
faran res per evitar-ho, per evitar... perquè no es produeixi
aquesta pèrdua de canals, però en canvi no li demanam només
açò, li demanam que tengui una actitud activa.

Ens agradaria saber quines actuacions ha dut a terme en
aquest sentit, quin és el full de ruta que té el Govern en aquest
sentit, si ja ha previst cap reunió o cap contacte per saber
l’efecte que tindrà en aquesta comunitat autònoma i si és així
ens agradaria que la postura que tengués el Govern, com li deia,
fos valenta i fos a favor dels ciutadans d’aquestes illes, de la
llengua catalana i del dret a la informació.

Moltes 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, creo que como usted está
hablando en futuro condicional, está hablando de conceptos que
yo creo que estamos hablando de un tema mucho más simple y
de gestión, nada de valentía. 

Creo que este gobierno sabe defender y siempre defiende lo
que mejor es para todos nosotros y para nuestra comunidad. Por
tanto, no tenga miedo, fíjese hasta dónde, que ayer estuvimos en
Madrid con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y
uno de los puntos, y como le digo que estuvimos, porque estuve
yo, uno de los puntos fue este tema. Por tanto, no presuponga
que no vamos a actuar y que estamos en un ámbito pasivo
porque no es normal, porque no está siendo así además.

Mire, el caso es que el dividendo digital es el responsable y
ustedes saben de todo esto. Por tanto, el canal autonómico que
es el Multiplex 65 hay que apagarlo y por tanto..., y como
comunidad tenemos el 26 y lo que tenemos que hacer es migrar
hacia allí. Es cierto que hay tres canales, que usted ha
vinculado, que están utilizando este Multiplex y hay que darle
soluciones, pero hay soluciones, están los multiplex que
estamos trabando sobre los... que es de los consells, que usted
sabe que hay tres y por tanto, necesitamos a Madrid,
necesitamos a los consells y sobre todo necesitamos también, en
el ámbito de la gestión que usted ha hablado, el término
económico es muy importante. 

No se preocupe que lo que vamos a intentar es lo que he
dicho al principio, que sigan emitiendo todos los canales que
hasta ahora se estaban emitiendo, pero la realidad también es
que todas las comunidades, no solo Cataluña y Baleares, sino
todas las comunidades pierden un multiplex, bueno, pues las
cosas son así y hay que trabajar. Pero no se preocupe, que
vamos a dar las soluciones y posiblemente todo lo que usted nos
ha estado diciendo no llegue al final que usted está prediciendo,
pero es cierto que existen tres canales que están utilizando el
Multiplex 26, que es autonómico, que tenemos que trasladar allí
nuestra televisión y hay que buscar estos espacios, pero tenemos
soluciones y tenemos oportunidades para dar cabida a todos los
que hasta hoy están emitiendo.

Por tanto, tenga paciencia y seguiremos hablando de este
tema.
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I.6) Pregunta RGE núm. 5745/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recuperació econòmica (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 5745/14, relativa a recuperació
econòmica, que formula la Sra. Conxa Obrador i Guzman del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Economia,
creu vostè que el fet que les Illes Balears sigui una de les
comunitats autònomes amb major índex de pobresa és un
símptoma de recuperació econòmica?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, los indicadores de
recuperación económica son muchos, ¿eh?, son muchos y los
estamos debatiendo día a día y saben que entre ellos está la
creación de empleo neto, que llevamos dieciocho meses
consecutivos, la disminución del paro, que llevamos dieciocho
meses consecutivos, hay muchos indicadores que hablan sobre
la recuperación económica. 

Es cierto que también... y por estos años que empezaron -
recuerden- el año 2007 pues el índice de pobreza ha crecido del
2006 al 2011 y que si quiere usted y yo podemos hablar sobre
el tema y las causas y las pocas actuaciones que se hicieron,
pero sí es cierto que hay personas que están en una situación
muy complicada, pero la mejor política es la de crear empleo
para dar cabida a todas estas personas y en ello estamos y usted
lo sabe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Bé, vostè diu que les dades econòmiques són optimistes, que
demostren un canvi de tendència, que la gent va més alegre pel
carrer i és cert, n’hi ha alguns que estan més contents, però
perquè segons les dades de l’IBESTAT les Illes Balears
encapçalen la xifra més elevada de volum de negoci de tot
l’Estat, creix la facturació dels serveis, creix la facturació del
comerç i creix la facturació dels hotelers i dels establiments
hotelers; però al mateix temps que creixen els beneficis
empresarials, el 30% de la població balear viu fora del sistema
normalitzat, són joves sense feina, aturats de llarga durada,
famílies desnonades, persones majors sense recursos que viuen
aïllats sense rebre atenció i treballadors que fan feina en
condicions de quasi explotació laboral.

Per això, la taxa de pobresa, segons l’Institut Nacional
d’Estadística, a les Illes Balears ha augmentat 5 punts el darrer
any, 5 punts el darrer any!, no parlam de l’augment de pobresa
des del 2007, parlam que en dotze mesos ha pujat 5 punts, i això
és conseqüència de les seves polítiques. Això és anar bé per a
vostè?

No hi ha raons per al seu triomfalisme, l’augment de la
riquesa i l’augment de la pobresa són dues línies divergents que
indiquen que la superació de la crisi econòmica provoca una
enorme desigualtat entre les persones. 

Avui la nostra societat està dividida entre els que s’han
beneficiat de les reformes del Partit Popular per augmentar les
seves fortunes i els que han vist com desapareixen els seus drets
laborals, com han baixat els seus salaris, com es generalitzava
la precarietat, com es degradava l’educació dels seus fills i
filles, la sanitat i els serveis socials. Aquesta desigualtat no
l’arreglarà el seu Pla d’ocupació, perquè arriba tres anys tard i
perquè no sabem quan s’aplicarà. Per tant, vostès el que han de
fer és posar-se a fer feina per reduir les taxes de pobresa amb
polítiques que acusin aquesta bretxa de desigualtat que vostès
mateixos han creat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, cuando quiera.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, es que la demagogia es, es..,
es  su fuerte. Mire, le voy a decir, mire...

(Remor de veus)

¿Usted sabe el índice de pobreza cómo se mide? Por las
personas, los parados de larga duración, hay una correlación
muy importante en ello, y le voy a decir lo que dice el informe
FUNCAS y a partir de ahí hablamos: el intervalo, el período
2007 a 2011, Baleares es uno de las comunidades que sufre un
mayor deterioro de dicho índice de pobreza motivado por una
fuerte caída de la renta, del gasto familiar y un importante
crecimiento de la desigualdad, por favor.

Eso es lo que nos encontramos, mayo del 2007, 28.000
parados; mayo del 2011, 75.000, 168%, pobreza, pobreza. El
indicador de pobreza 2006-2011, 287%. Parados de larga
duración, ahí lo tiene usted...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, no poden intervenir.
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

...6.000 personas; 2007, 23.440.

Pero le voy a decir, sigo diciéndole datos, ¿qué hemos hecho
nosotros? Renta mínima de inserción, un 152% de crecimiento
del período 2007-2014, 157, de 2 millones que daban ustedes a
7,5 millones. Tarjeta básica, 1.400.000 al año, subvenciones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, per favor, silenci, gràcies.

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

...a Cáritas, Deixalles y Cruz Roja. Becas comedor, 12
millones de refuerzo para parados de larga duración.

¿Sabe lo que pasa? Ayer lo dijo su secretario general: la
pobreza empezó con nosotros, más o menos dijo eso porque
dijo: “empezó a pasarlo mal la gente cuando nosotros estábamos
gobernando”. Evidentemente, y no querrán admitirlo nunca.

Incórporese al Plan de empleo que es lo que tenemos que
hacer entre todos, como se están incorporando todas las fuerzas
y a partir de ahí..

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

...construyan...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 5753/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Consell de coordinació de policies locals de les
Pitiuses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 5753/14, relativa a Consell de
Coordinació de Policies Locals de les Pitiüses, que formula el
Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, la Llei de coordinació de policies
locals aprovada l’any 2005 va crear entre altres òrgans, entre
altres organismes el Consell de Coordinació de Policies Locals,
organisme que també es consolida a la darrera versió de la llei
aprovada l’any 2013. 

Com sabem tots, a més de ser un òrgan de consulta i també
de participació del Govern de les Illes Balears té per objectiu
millorar l’organització dels cossos, millorar la seva preparació,
la seva formació i reforçar la colAlaboració entre tots ells. La
reunió periòdica i freqüent d’aquests òrgans que tenen la seva
pròpia estructura a cada illa és fonamental i és determinant per
tractar una qüestió tan important per a la ciutadania i tan
important per als nostres visitants i per als turistes com és la
seguretat. 

El darrer dia 21 de maig va tenir lloc al municipi de Sant
Josep de Sa Talaia a Eivissa la reunió del Consell de
Coordinació de Policies Locals de les Pitiüses, un espai de
treball al qual vostè personalment va decidir participar-hi,
circumstància que valoram positivament perquè creim que el
treball en conjunt amb la participació del Govern de les Illes
Balears és important per garantir que la ciutadania i els visitants
tenguin assegurada i tenguin també, com no pot ser d’altra
forma, la sensació que Balears i també les illes Pitiüses en
particular, són unes illes ben segures. 

Per això mateix, per aquesta precisa circumstància des del
Grup Parlamentari Popular li formulam la següent pregunta:
quines conclusions extreu la consellera d’Administracions
Públiques de la reunió del Consell de Coordinació de Policies
Locals de les Illes Pitiüses que va presidir recentment?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Diputat, i com vostè
deia, una de les maneres de millorar la coordinació entre les
administracions, sobretot en matèria de seguretat, bàsicament,
és mitjançant aquests consells de coordinació que estan regulats
legalment i que a més ara reunim periòdicament amb aquesta
periodicitat ordinària de cada sis mesos els vuit consells de
coordinació.

El Consell de Coordinació d’Eivissa i Formentera, que
agrupa tots els municipis, es reuneix també semestralment i el
mes de maig, com vostè ha dit bé, va fer aquesta reunió
periòdica. El que vàrem fer en aquest consell de coordinació és
fer un repàs de totes les actuacions que s’han fet durant aquest
semestre anterior, de la temporada més d’hivern, i valorar
quines actuacions podíem fer conjuntament de cara a la
temporada d’estiu, es a dir, ara, aquests mesos que vénen a
continuació.
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Quin repàs o quin contingut es va donar al Consell de
Coordinació? Idò per exemple es va fer el balanç d’aquestes
campanyes fetes els mesos passats, en concret li puc dir que
s’han fet 1.380 actuacions amb vehicles i amb persones per part
de les policies locals d’Eivissa i Formentera; hi ha hagut 34
denúncies i 138 actes obertes. I en concret els controls que han
fet són de documentació de vehicles, de sistemes de retenció
infantil en els cotxes, d’alcoholèmies i de venda ambulant
bàsicament a platges.

Després, una altra actuació que es va analitzar són les
actuacions que es faran de cara a l’estiu, és a dir, què podem fer
ara per millorar la seguretat aquesta temporada. S’ha acordat fer
controls de venda ambulant en platges, de venda ambulant
també en zones de vianants, de documentació de vehicles i
sobretot s’ha valorat la importància que podria tenir que algunes
d’actuacions es facin simultàniament, perquè moltes tenen una
actuació més preventiva i dissuasiva, per exemple els controls
d’alcoholèmia si es fan públics, que es farà un control, i si es fan
simultàniament a tots els municipis ja tens el control que no
només es fa en un municipi i la gent idò tal vegada se’n va a un
altre, d’aquesta manera queda tot més coordinat. S’ha valorat
posar unes dates concretes per a aquests controls en caps de
setmana claus d’estiu.

I després una altra actuació bastant important que es va
valorar és el fet de posar en marxa els programes SPAT a tots
els municipis d’Eivissa i Formentera. El programa SPAT és
aquest Servei Policial d’Atenció al Turista, que el que permet és
professionalitzar determinades places de plantilla a les policies
dels municipis, és a dir, que sempre aquestes places tenguin
això. Actualment està implantat a Santa Eulàlia i el que se’ns va
traslladar és la importància de fer cursos específics per a Eivissa
perquè tots els municipis estan interessats en introduir-se en
aquest sistema.

Pensam que són molt importants aquests consells de
coordinació, se posen sinèrgies en comú i s’analitzen
problemàtiques comunes i amb aquesta línia continuarem.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5757/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a enquesta de satisfacció de l'usuari del
Servei Balear de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 5757/14, relativa a enquesta de
satisfacció de l’usuari del Servei Balear de Salut que formula la
diputada Sra. Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Els últims dies hem tengut coneixement d’una excelAlent notícia,
són els resultats de l’enquesta del Servei de Salut de les Illes
Balears sobre el grau de satisfacció dels usuaris. Aquests
resultats revelen que quasi el 90% dels usuaris del nostre
sistema sanitari públic estan molt satisfets amb l’atenció rebuda
en el centre hospitalari on han estat atesos i el recomanaria a
altres persones. Exactament la puntuació és d’un 4,39 sobre 5.

A més, em satisfà especialment que el centre millor valorat
de tots hagi estat l’Hospital de Formentera. Això confirma que
els esforços realitzats per la Conselleria de Salut per millorar
l’atenció, incrementar la cartera de serveis sanitaris de
l’Hospital de Formentera, està donant els seus fruits i els
ciutadans de la pitiüsa menor així ho estan percebent.

Però també volem incidir en què l’austeritat i les mesures de
la racionalització de la despesa que l’Ibsalut ha hagut d’aplicar
per poder tapar el forat descomunal que deixaren els anteriors
gestors a la passada legislatura, no ha suposat un obstacle
insalvable per donar un servei de qualitat als pacients. L’Ibsalut
ha sabut reconduir la situació i des de l’eficiència i amb la
colAlaboració dels professionals sanitaris, està aconseguint
reduir les llistes d’espera i proporcionar una atenció sanitària
molt òptima. Així ho diuen els resultats d’aquesta enquesta, que
avalen l’esforç i la gestió de la Conselleria de Salut, i també
desqualifiquen la crítica destructiva i la demagògia que practica
l’oposició cada dia.

Sr. Conseller de Salut...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

LA SRA. PALAU I COSTA:

... el felicitam pels resultats d’aquesta enquesta i li demanam la
seva valoració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. D’ençà de
juny de l’any 2013, des del Servei de Salut i amb mitjans propis,
es va desenvolupar una enquesta de satisfacció als ciutadans que
havien estat atesos en els nostres centres hospitalaris. Incloíem
les preguntes a persones que havien estat ateses en els set
hospitals públics, en els dos hospitals inclosos dins la xarxa
hospitalària pública, que eren les dues entitats sense ànim de
lucre. Hem entrevistat prop de 4.000 persones. Aquestes 4.000
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persones, per fer una comparativa, ahir sortia en premsa
especialitzada un dossier allà on la Comunitat Valenciana havia
fet més de 2.500 entrevistes i ho presentaven com un nombre ja
considerable. Per tant, en tots aquests mesos allò que preteníem
era via correu electrònic, o via telefonada de forma aleatòria,
saber exactament la valoració contestant tot un grapat de
preguntes que des del gabinet tècnic s’havien formulat. 

Eren quatre els objectius principals, per resumir, conèixer el
grau de satisfacció de l’usuari que vostè qualificava, i així ho
vàrem presentar en un 90%; atenció rebuda pel personal
sanitari, també per l’administratiu i pel voluntariat, que varen
valorar molt el personal d’infermeria i fisioteràpia amb un 4,81
i els metges en un 4,75 i ambdós resultats eren sobre els 5 punts;
i la informació rebuda tant en proves diagnòstiques, com en
presa de medicaments, hàbits de conducta i promoció de la
salut, tots ells suposaven més de 4 punts damunt 5 quant a
valoració. També vull destacar la variabilitat entre la mitjana i
l’hospital que manco puntuació havia rebut, que era un
diferencial de 0,08 punts. 

Per tant, això demostra que els diferents hospitals estaven
puntuats dins una forquilla d’alta puntuació i amb una diferència
baixa. També és ver que si hem de destacar el tema del menjar,
on no superam els 4 punts, és de 3,78, 3,32 i 3,42 quan parlam
de quantitat, qualitat i l’elecció del menú, però sempre són
puntuacions bones. Per tant, jo el que vull és posar en
coneixement del Parlament els resultats d’aquesta enquesta que
es fa des del mes de juny de l’any 2013 fins fa poques setmanes
i amb voluntat de continuïtat de cara als pròxims mesos.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 5754/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nova regulació de la targeta bàsica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 5754/14, relativa a nova
regulació de la targeta bàsica, 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 Consejo de Gobierno
aprobó recientemente la nueva regulación de la tarjeta básica,
una prestación económica de 175 euros anuales, destinada a la
compra de productos de primera necesidad y se vino a regular
a través de un nuevo decreto.

De esta forma se sustituye la regulación anterior de la
mencionada ayuda, que se realizaba exclusivamente a través de
una convocatoria anual de subvenciones. Las personas que
pueden beneficiarse de esta prestación son aquellas que reciben
las pensiones más bajas. Estamos hablando de personas que
reciben prestaciones no contributivas, las del fondo de asistencia
social o las de la Ley de integración social de personas
minusválidas.  También son posibles beneficiarios personas
mayores de 65 años, o con un grado de discapacidad superior o
igual al 65%, con ingresos anuales inferiores a un tope que fija

anualmente la Ley de presupuestos generales del Estado para las
pensiones no contributivas. 

Estamos hablando, por tanto, de un colectivo en el que una
ayuda anual como esta, supone un apoyo económico que no se
puede desdeñar, ya que se puede utilizar en hipermercados y
cadenas de supermercados, comercios, ultramarinos,
economatos laborales y tiendas de alimentación en general, así
como en farmacias, comercios de confección textil y zapaterías.
Un apoyo económico, que es complementario a otras ayudas,
pero que no debe estar sujeto a las incertidumbres propias de si
se convoca o no una subvención o si puede depender esta
subvención de disponibilidades presupuestarias, ni de
voluntades políticas.

Por ello, Sra. Consellera, ¿qué ventajas tiene para sus
beneficiarios la nueva regulación de la tarjeta básica?

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. El
principal objetivo que persigue este Govern al regular por
decreto la tarjeta básica y incluírla como prestación garantizada
en la cartera básica de servicios sociales, es precisamente
ofrecer a sus beneficiarios la seguridad de que año tras año
contaran con esta ayuda si la necesitan. Es decir, lo que
ofrecemos es estabilidad en este sistema, a partir de ahora, la
tarjeta básica está garantizada de forma permanente. 

Sus beneficiarios o sus posibles perceptores, como ha
recordado usted misma, son personas en situación de
vulnerabilidad económica y tienen asegurada esta prestación de
175 anuales, siempre como complemento a sus pensiones y
cuando cumplan con los requisitos exigidos. Transmitir esta
seguridad, este mensaje de tranquilidad y de estabilidad es uno
de los objetivos, pero también hay otros. Al regularla mediante
decreto, también se facilita la tramitación de esta ayuda y su
procedimiento administrativo. De hecho, la gran mayoría de sus
beneficiarios la podrán renovar de forma automática cada año
siempre que mantengan las condiciones exigidas. Además, no
será necesario esperar la convocatoria de subvención anual, algo
que siempre retrasa el procedimiento por cuestiones
administrativas. Por lo tanto, los beneficiarios podrán
aprovecharla desde principios de año. 
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Concretamente este año, al ser el primer año de regulación
por decreto de la tarjeta básica, se podrá solicitar durante 30
días naturales tras su publicación en el BOIB, que recordamos
fue el paso martes día 20. Y a partir del 2015, en caso que se
tenga que solicitar, vuelvo que recordar que la renovación puede
ser automática, el plazo se fijará en el mes de marzo. Por lo
tanto, supone adelantar el plazo de solicitud y también que los
beneficiarios puedan aprovechar, como ya he dicho, mucho
antes esta prestación. En definitiva, este decreto proporciona
seguridad, tranquilidad y comodidad al beneficiario. 

Y en cuanto al presupuesto, recordar que este año continúan
asignados 1.400.000 euros para esta tarjeta básica. También
podemos destacar que respecto al año 2012, este anterior año
2013 ha habido 460 personas más beneficiarias de esta tarjeta,
han pasado de ser 7.239 en el 2012 a 7.699 personas en el año
2013. Y este es uno de los objetivos que tenía este gobierno.
Muchas gracias.

I.10) Pregunta RGE núm. 5756/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inserció del colAlectius més vulnerables.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 5756/14, relativa a inserció
dels colAlectius més vulnerables que formula la diputada Sra.
Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La setmana passada la mesa
tripartita va aprovar el Pla d’ocupació de les Illes Balears, un
pla que ha aconseguit un ample suport dels agents socials i que
ha mostrat la voluntat de consens i de diàleg d’aquest govern.
Aquest pla prioritza entre d’altres, la inserció laboral de les
persones més vulnerables de la nostra societat. No obstant això,
aquest govern du tres anys amb una estratègia clara per
l’ocupació i qui ho critica, sempre oblida les dades objectives
que duim 18 mesos reduint les llistes de l’atur i 12 mesos
generant ocupació neta, i de vegades quan parlam d’aquestes
xifres, oblidam que fa 3 anys no eren, ni de lluny, una realitat.

Darrere aquestes grans xifres hi ha persones que troben una
oportunitat que abans no tenien. També aquelles que per una o
unes altres circumstàncies, tenen més dificultats per accedir a un
lloc de feina i per això l’administració les ha d’ajudar de manera
especial per fer efectiu el dret al treball que tenim tots per igual.
Hem parlat en diverses ocasions del canvi en positiu que ha fet
el SOIB a nivell de gestió i que redunda en un millor servei per
als usuaris, més insercions, més programes de formació,
itineraris individualitzats, més ofertes de feina, més certificats
de professionalitat, bones pràctiques posades en marxa aquesta
legislatura i reconegudes a nivell estatal.

Per això volem saber quines són les actuacions que es
realitzen amb els colAlectius més febles i quins són els resultats
d’inserció sociolaboral, perquè el camí cap a la recuperació
d’aquest govern no conclourà fins que aquestes persones
tenguin també la seva oportunitat, i això no és fa amb invents,
ni amb missatges utòpics, ni amb demagògies o promeses

buides. Això es demostra amb accions concretes, fets i xifres.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, la valoració no pot ser d’altra forma que positiva,
perquè a través del SOIB vostès saben que es fan molts de
processos d’acompanyament de forma individual per a persones
precisament..., per a colAlectius vulnerables, amb una ajuda
totalment individual i personalitzada i els acompanyen a un
projecte de feina, mirant tant les capacitats de la persona
afectada, com l’oferta social i laboral que hi pugui haver.

Els colAlectius a qui han estat dirigides aquestes ajudes,
principalment han estat el colAlectiu amb discapacitat, a més de
joves, dones i altres colAlectius en perill de risc d’exclusió. De
gener a desembre de 2013 els serveis han atès 3.620 persones,
de les quals un 40,4% són dones i un 59,6% són homes. Les
edats majoritàries mitjanes són principalment joves de menys de
30 anys i grups de 31 a 44 anys. Aquests dos grups amb un 36%
d’usuaris. Quant a estudis, un 82% d’aquests usuaris tenen un
nivell d’estudis bàsics, molt pocs, el 7,3%, tenen estudis mitjans
o superiors; i un 44,4% són persones amb discapacitat.

Quant als resultats podem dir que són positius, perquè de
tots aquests sectors hi ha hagut una inserció d’un 41,13% de
persones que després de rebre l’ajuda del SOIB han tengut un
contracte de feina posterior. I per edats, de 16 a 19 anys, una
inserció d’un 18,51; de 20 a 24, d’un 40,22; de 24 a 30 anys,
d’un 44,27; de 31 a 44 anys, d’un 46,14; i majors de 45 anys,
d’un 41,6%.

Només els vull dir que els resultats de la convocatòria de
2013 són bastant millors que els de la de 2012, la qual cosa vol
dir que el SOIB continua fent feina i principalment i per sobre
de tot implicat amb tots els sectors, però sobretot amb les
persones més vulnerables. Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 5752/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d'acció 2014 en relació amb els
mercats i productes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 5752/14, relativa a Pla d’acció
2014 en relació amb els mercats i productes, que formula la
diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fins aquesta legislatura, no havia
existit una coherència en l’ús promocional de les marques, la
qual cosa va generar gran quantitat de soroll en el missatge que
desitjàvem comunicar i en la percepció del seu contingut per
part del client. Ara treballam cap a la coherència de les nostres
marques i, per tant, del missatge que volem comunicar. Això
genera des de la percepció del client confiança a les nostres
marques, és a dir, en la destinació.

D’altra banda, la confusió en els rols del sector públic i
privat pel que fa a la promoció i comercialització de la
destinació, havia generat una baixa eficiència i eficàcia dels
recursos destinats a les marques. Per això aquest govern va
decidir que s’havien d’establir els rols com a complementaris en
tots dos sectors, però delimitant les seves funcions, unint
esforços és com superam les expectatives del client, adaptant la
promoció als nous comportaments del consumidor, així com les
diferents plataformes de posicionament per atreure el turista a
les nostres illes. 

El Pla integral de turisme és el full de ruta que està seguint
el Govern per convertir les Illes Balears en una destinació
motivacional, competitiva i moderna, un lloc on el client visqui,
gaudeixi i comparteixi les seves experiències. El pla ha establert
com a plans tàctics, l’esmentada gestió de marques i
planificació anticipada d’accions de posicionament i promoció.
A través de les comissions executives insulars i en colAlaboració
i coordinació amb el sector privat, es desenvolupen accions i
propostes que es consideren importants per exercitar en
qualsevol de les línies d’acció fixades. Per aquest motiu, se’ls
demanà la seva implicació directa i participació en cada una de
les illes que executen l’exigència del turisme de les Illes
Balears.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, ens pot explicar el
desenvolupament del Pla d’acció de 2014 en relació amb
mercats i productes? 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 diversificació
d’accions promocionals ha estat molt positiva i li faré un repàs
de les que tenim previstes en el Pla d’acció de 2014. En el
mercat alemany se dirigiran 40 accions promocionals. En el
mercat italià que és especialment important per a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, seran 14 accions. El mercat
britànic tendrà 15 accions. El rus en tendrà 5. N’hi haurà10 per
al mercat nacional. I també s’han realitzat accions dirigides al
mercat belga, 4 al francès, 5 a l’holandès i especialment
rellevants són les 16 dirigides al mercat nòrdic, absolutament
emergent. I 2 accions a un altre mercat emergent i potencial a
llarg termini que és el mercat xinès.

Pel que fa a l’abast de les accions de promoció ja realitzades
aquest 2014, les accions dirigides al mercat alemany han arribat
a més de 3,5 milions de persones, les que s’han fet al mercat rus

a més de 2,5 milions de persones, les que s’han realitzat fins a
dia d’avui al mercat nacional, 600.000 persones i al mercat italià
370.000.

Pel que fa a la participació de les marques accions de
promoció, Mallorca ha participat o participarà a 50 de les
accions; Menorca a 50; Eivissa 50; Formentera 35 i la ciutat de
Palma a 20.

Pel que fa a productes, el pla dóna prioritat als productes
desestacionalitzadors, alternatius al sol i platja i ja consolidats
a Balears, com són: 24 accions dirigides al producte d’esports
amb diferents accions, 23 al producte de natura, 7 a producte
d’incentius i congressos i 10 al producte cultural i gastronòmic,
entre d’altres.

Les accions de promoció relatives a productes es completen
amb les meses estratègiques que es realitzen i amb els fòrums
que estan previstos enguany, és previst realitzar dia 25 de juny
el II Fòrum de turisme i salut. I a més, enguany se celebrarà el
Fòrum turisme i natura, un altre de turisme i art contemporani
i un altre de turisme i patrimoni. Aquest darrer es farà a l’illa
d’Eivissa. A més, s’han celebrat ja sis meses estratègiques de
producte i se’n realitzaran cinc més en el que queda d’any.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5755/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a facturació del sector
serveis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 5755/14, relativa a facturació
del sector serveis que formula la diputada Sra. María Asunción
Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Els indicadors de l’activitat del sector serveis permeten conèixer
quina és l’evolució de les empreses que formen part dels
mercats no financers. I ho fan a través de dues variables, la xifra
de negocis i el personal ocupat. El primer cas fa referència a les
quantitats facturades per la prestació de serveis i la venda de
béns, i en els treballadors afecta tant personal assalariat com no
remunerat.

La seqüència periòdica d’aquests indicadors és un dels
millors instruments de valoració de l’activitat econòmica. A les
Balears avui comptam amb 8.000 persones més que s’han
incorporat al mercat laboral en relació amb l’any passat.
Acumulam un any sencer generant ocupació i devuit mesos
consecutius reduint les llistes d’atur. Hem passat de ser líders en
la destrucció de llocs de feina a liderar la creació d’empreses,
altes d’autònoms i inversions estrangeres. 
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Són els resultats de la confiança empresarial i social que
s’ha recuperat, com ho confirma la capacitat de diàleg i
negociació del Govern, que ha estat capaç de pactar l’aprovació
del Pla d’ocupació 2014-2017 amb CAEB, PIME i Comissions
Obreres, i esperam que UGT abandoni la seva actitud, actitud
d’autoexclusió, i s’incorpori a aquest bon acord. De la mateixa
manera el Govern ha consensuat l’avantprojecte de la Llei de
comerç amb cada una de les parts del sector. 

En l’actual moment de recuperació de confiança i
enteniment del Govern amb els agents socials, volem conèixer
l’evolució dels índexs de l’activitat del sector serveis a Balears.
Per tant, Sr. Conseller, ens pot informar de quins resultats s’han
registrat a Balears amb aquests indicadors?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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, señores diputados, Sra. Diputada, es cierto,
los datos que hemos recibido para el mes de marzo vinculados
al sector servicios es un incremento de un 3% en la facturación,
más de un 3%, y a esto le añadimos que son doce meses
consecutivos incrementando la facturación en el sector. ¿Cuál
es la lectura? Que el cambio de tendencia económico se está
dando y está afectando a todos los sectores, y en especial a un
sector como es el de la pequeña y mediana empresa, que está
muy vinculado al sector servicios y al sector comercio. 

Si nos comparamos, si hablamos de 2014, el primer
trimestre hemos crecido en facturación en el sector servicios, ha
crecido en un 4% de media; si lo comparamos con el Estado, el
Estado ha crecido un 2%. Entonces estamos doblando las cifras
del resto de las comunidades. 

Datos por sectores. IBESTAT facilita que sectores como el
administrativo y servicios sociales están incrementando un 6,6%
su facturación; el sector comercio, cerca de un 2%; y el sector
de profesionales, técnicos, científicos, casi un 10%. Esto quiere
decir que toda la cadena vinculada a la empresa de servicios está
empezando a funcionar y está siendo tirada no sólo en el ámbito
turístico sino otros sectores que están restableciendo su
actividad.

Por último quiero decir que los datos de ocupación
vinculados efectivamente también han de ser positivos y están
ayudando, como usted bien ha dicho, están ayudando a la
creación de empleo. Este incremento de facturación, esta mejora
en el ámbito económico se traslada directamente a la creación
de empleo.

¿Cuales son las valoraciones? Las valoraciones son que
todos los sectores están empezando a generar empleo. Ayer
ISBA dio unos datos muy relevantes: su actuación en el mundo
de la pequeña y la mediana empresa en el último año ha
generado, se han creado más de 180 empresas y más de 1.100
empleos, y sobre todo una inversión muy vinculada..., el

incremento vinculado a la inversión y a los nuevos negocios.
Son indicadores que se van acumulando y van trasladando este
cambio de tendencia que poco a poco están sufriendo nuestras
islas y que poco a poco va a ir generando el empleo que
necesitamos.

I.13) Pregunta RGE núm. 5743/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a externalització de serveis a l'hostaleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 5743/14, relativa a externalització
dels serveis a hostaleria, que formula el diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia. Fa una setmana el Sr. President va dir que no el
preocupava ni l’ocupava la negociació del conveni d’hostaleria,
que afecta el turisme, principal activitat econòmica a la nostra
comunitat, i les condicions laborals de 124.000 ciutadans que hi
treballen. Congelació salarial, retall de la garantia d’ocupació i
l’externalització de serveis són tres de les amenaces que tenen
els treballadors. Hi ha molta preocupació al sector, a la CAEB,
i fins i tot a alts càrrecs del Partit Popular, però l’altre dia
l’escoltàvem, a vostè, que deia que no li preocupava si hi havia
una vaga.

Per això li demanam, Sr. Conseller, com valora la proposta
d’externalització que es vol introduir al conveni d’hostaleria.

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. La veritat és que no tenc detalls
concrets de la proposta d’externalització que s’està proposant a
l’àmbit de la negociació, si bé -ja ho vaig dir, a més, la setmana
passada- a la negociació colAlectiva prima l’autonomia de les
parts. A més l’article 37.1 de la Constitució garanteix el dret a
la negociació colAlectiva laboral entre els representants dels
treballadors i empresaris, i la força vinculant dels convenis, i els
convenis són el resultat de la negociació, que constitueix
l’expressió d’un acord adoptat lliurement.

De totes maneres, ja li ho dic, no tenc detalls, quins serveis,
com. Entenc que a més s’estan apropant les parts, aquesta
congelació salarial que vostè diu als mitjans de comunicació sé
que hi ha un apropament, i per tant continuu pensant que
s’arribarà a un acord abans de qualsevol tipus d’acció.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, fa un parell de mesos ja ens va dir que no
s’havia assabentat que pujaven les taxes nàutiques. Vostè hauria
de saber què està passant en aquestes negociacions, perquè li
hauria de preocupar que els treballadors tenguin salaris dignes
i unes condicions laborals pròpies d’un estat de dret. Aquí hi ha
hagut dues bones temporades turístiques, sembla que l’actual
també ho serà, i no podem anar cap a un camí de precarietat
laboral, que vostès han propiciat amb la reforma laboral.

Externalitzar plantilles vol dir que els treballadors siguin
contractats per empreses de serveis i no per la mateixa empresa
d’hostaleria; fent la mateixa feina d’aquesta manera cobren un
40% manco. Si externalitzen les plantilles s’aplicaran salaris
més baixos dels que marqui el conveni d’hostaleria, perquè se’ls
treu d’aquest i se’ls aplicarà un conveni d’empresa amb una
finalitat: pagar menys i minvar drets i garanties. Si vostès
creuen que hi ha recuperació econòmica, aquesta recuperació no
existirà realment si no hi ha redistribució de feina i si no hi ha
redistribució de renda, perquè afegim a la precarietat dels
aturats la precarietat laboral. 

Vostè sembla que decideix renunciar a una condició
d’àrbitre o moderador perquè considera que són assumptes
privats, i no és la seva preocupació ni ocupació. Malament
anam. Hi ha una amenaça important per a 124.000 treballadors.
Sr. Conseller, li ho torn demanar: pensa facilitar l’acord i
treballar perquè a l’hostaleria hi hagi salaris dignes i unes
condicions laborals pròpies d’un estat de dret?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, primer li
diré que ens preocupa i ens ocupa, i a més el president no va dir
en cap cas que no li preocupàs, sinó tot el contrari, el que va dir
és que no interferiria en les negociacions perquè hem de ser
espectadors, i si vostès pensen que han d’interferir en segons
quines negociacions on la Constitució diu que no ho hem fet,
perquè a més hi ha altres maneres després d’actuar si no s’arriba
a acords, nosaltres no ho farem.

Miri, jo el que sí li diré és que -i li ho dic- a la proposta que
es vol introduir en el conveni no conec el detall; conec en què
consisteix, lògicament; ara bé, si qualsevol proposta que arriben
a un acord les parts vol dir millora en la qualitat dels serveis del
sector turístic, lògicament hi estarem d’acord. Si a més..., vostè
diu el tema de la redistribució de feina i de renda, però què ha
passat durant aquests dos anys gràcies a la llei, gràcies als
incentius i gràcies a les inversions que s’estan produint? Passa
precisament el que vostè diu.

A altres sectors sotmesos a forta competència existeix també
l’externalització: a telecomunicacions, a energia, a transport, a
indústria..., també existeix. Jo crec que allò important aquí és la
qualitat del servei. I a més això passa per arribar a un acord de
les parts. A més si s’externalitza el servei l’empresa contractada
s’ha de subrogar els empleats de l’establiment i respectar els
seus drets salarials; per tant no modificaria en cap cas els seus
drets i la seva situació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 5751/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fira d'internet.

Catorzena pregunta, RGE 5751/14, relativa a fira d’internet,
que formula el diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
fa uns dies va ser el dia internacional d’internet, fet que va ser
aprofitat pel Govern de les Illes Balears per organitzar la
primera fira d’internet al marc del Parc Bit. Tots som conscients
de com la xarxa ha canviat els darrers anys la forma de
desenvolupar no tan sols les nostres tasques professionals sinó
també les tasques quotidianes en el dia a dia de la major part de
la ciutadania.

El dia d’internet neix amb l’objectiu de fer accessible
internet a tota la societat. És important assenyalar una dada que
a tots ens sorprendrà, a les alçades en què estam, i és que encara
hi ha a la nostra comunitat autònoma un 20% de persones de
més de 16 anys que no ha utilitzat mai internet, segons les dades
de l’Observatori balear de la societat de la informació de la
Fundació BIT. 

La primera fira d’internet ha comptat amb el suport del
Govern balear mitjançant la Fundació BIT, però també ha
comptat amb la colAlaboració i el patrocini d’entitats privades,
en una nova mostra de la colAlaboració publicoprivada, obrint
les iniciatives de l’administració a aquelles empreses que
vulguin colAlaborar i aportar la seva experiència. És per això que
avui li demanam, Sr. Conseller, quina ha estat la implicació de
la iniciativa privada en l’organització de la primera fira
d’internet. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sr. Diputado, cierto, el mundo de internet
está transformando los hábitos de las empresas, de las personas,
de las comunidades, y por tanto creo que como gobierno
tenemos que trabajar por ayudar a trasladar internet a todo el
mundo.

Es cierto que también hay un día mundial de internet en el
cual cada año veníamos realizando actividades, pero eran
actividades muy tuteladas y muy trabajadas solamente en el
ámbito público. Este año nos pusimos a trabajar en cambiar el
modelo y trasladarlo al concepto de feria dos días e incorporar
al sector privado, y que el sector privado liderara estos dos días.

La feria se dividió en varios encuentros, el primero el
viernes por la mañana; lo que se hizo es, con 120 alumnos de
formación profesional y 150 alumnos de ADE de la universidad,
se estuvo trabajando con ellos en el parque, fueron a visitar las
incubadoras, trabajaron con los emprendedores, y a partir de ahí
se les desarrolló y se les transmitió lo que significa el
emprendimiento en nuestra comunidad y la importancia del
parque tecnológico. Por la tarde los organizadores fueron a un
modelo de mesas, mesas y oratorias de personas vinculadas al
mundo de internet, que trasladaban el conocimiento a las
experiencias en redes sociales, y a partir de ahí se llevaban a
talleres de trabajo, donde pasaban de la teoría a la práctica. 

Fueron dos empresas que organizaron el proyecto y ha
habido más de cien empresarios que durante viernes y sábado
han colaborado, han puesto stand y el mundo de las tecnologías,
de las redes sociales, ha estado presente durante estos dos días.

Importante, importante la asistencia también de personas a
título individual, que no formaban parte de empresas sino que
querían conocer qué era el parque, querían conocer qué era el
emprendimiento y querían conocer las empresas que lideraban
en Baleares el ámbito de internet. 

Estos dos días no han costado recursos públicos, sólo se han
utilizado las instalaciones, y a partir de ahí el resto de
financiación ha sido en el ámbito del sector privado. Esta es la
primera feria y ya estamos pensando en el año que viene, donde
trasladaremos e intentaremos hacer prácticas específicas en
empresas. Muchas gracias.

I.15) Pregunta RGE núm. 5750/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a targeta per a l'avarada d'embarcacions
en rampa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 5750/14, relativa a targeta per a
l’avarada d’embarcacions en rampa, que formula el diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Consciente de la importancia tanto
social como económica de la actividad náutica para una
comunidad como la nuestra, el actual gobierno, a diferencia del
anterior gobierno, ha puesto en marcha un gran número de
medidas para el fomento de este importante sector productivo
propio. Se ha de destacar también el carácter reivindicativo de
este gobierno, que trabajó para que se eliminara el impuesto de
matriculación a ciertas embarcaciones, que tan importante
agravio producía; o trabajando también junto con el sector para
que se elimine el incremento de la tasa de ayuda a la
navegación.

Dentro de esta intensa actividad del gobierno en relación a
la náutica se ha de destacar la reciente reforma de la Ley de
puertos, actualmente en tramitación parlamentaria. Esta ley fue
aprobada con un gobierno del Partido Popular en 2005, una
reforma necesaria y anhelada por el sector, totalmente
consensuada y que impulsará un modelo de desarrollo
sostenible y equilibrado, con medidas que el anterior gobierno
no quiso incluir en el reglamento que elaboró in extremis, que
hubiesen solucionado problemática existente. 

Pero a pesar de ser una ley aplicada por tres diferentes
gobiernos, dos del Partido Popular y el del pacto, y ser una
reforma que el sector califica de satisfacción generalizada y
reivindicación histórica lograda, siendo una adaptación a la
reforma de nuestro estatuto, una mejora de la gestión y una
reestructuración organizativa, el Grupo Socialista ha presentado
una injustificada enmienda a la totalidad, nuevamente para
intentar dilatar su tramitación parlamentaria y generar una
crítica injustificada, provocando pública sorpresa e indignación
en el sector náutico de nuestras islas.

Además, en este continuo trabajo en relación a la náutica y
sus instalaciones, el gobierno ha puesto en marcha
recientemente una pionera iniciativa que universaliza más el
servicio náutico.

Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo, le pregunto la
siguiente cuestión: ¿puede explicar la nueva tarjeta para la
botadura de embarcaciones en rampa en los puertos de gestión
directa de la comunidad autónoma presentada recientemente?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Sra. Presidenta, Sr. Diputat, la comunitat autònoma ha creat
una targeta que permet utilitzar les quinze rampes per
embarcacions existents als ports de gestió directa autonòmica.
Aquestes quinze rampes estan ubicades als ports de la Colònia
de Sant Jordi, Es Coto, el mollet de S’Estanyol, port de Cala
Figuera, Portopetro, Portocolom, Cala Bona, Cala Rajada, Es
Barcarès, port de Pollença, port de Sóller, port d’Andratx, port
de Valldemossa, Sant Elm, Ciutadella i Fornells.
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El cost de la targeta, que permet poder utilitzar de forma
ilAlimitada totes aquestes rampes durant un any, és una tarifa
plana de 50 euros. El nou sistema conviurà amb el sistema
anterior, que consisteix a pagar per a cada de les vegades que
s’utilitza la rampa. El cost que tenia fins ara accedir amb una
embarcació a la mar depenia de les mesures de l’embarcació:
fins a 4 metres el cost era de 4,14 euros més IVA, i a partir de
4 metres de 6,91 euros més IVA.

Aquesta nova targeta servirà per aproximar l’activitat de la
nàutica d’esbarjo a la població, ja que beneficiarà els usuaris
d’embarcacions de remolc que no disposen d’un amarrament i
que per accedir amb l’embarcació a la mar han d’utilitzar
aquestes rampes. Els interessats a tenir aquesta targeta se la
poden descarregar directament a la pàgina web de Ports IB, i la
recaptació es farà servir tota per fer el control de les rampes i
mantenir-les en bon estat de conservació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 5759/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'ocupació de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 5759/14, relativa a Pla d’ocupació
de les Illes Balears, que formula la diputada Sra. Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
l’aprovació del Pla d’ocupació 2014-2017 serà en breu una
realitat després de l’acord àmpliament consensuat obtengut el
passat dia 19 de maig a la mesa social tripartida, un acord fruit
d’un procés de negociació intens, on s’han escoltat nombroses
entitats a més dels sectors empresarials i sindicals. I no només
això, sinó que s’està consensuant amb els grups parlamentaris
de forma particularitzada, una negociació que no es va dur a
terme amb l’aprovació del pla d’ocupació de l’anterior
legislatura 2009-2011, i malgrat això el Partit Popular va
mostrar el seu suport i el seu acord, va colAlaborar perquè
sempre hem apostat per donar suport a qualsevol ajuda per a la
creació de llocs de feina vengui d’on vengui, perquè la lluita
contra l’atur mereix aquest suport.

Perquè parlam de 160 accions concretes, de mesures noves
que s’han incorporat per Comissions Obreres i també per CAEB
i PIME, i perquè parlam d’un esforç pressupostari important. Es
tracta de promoure polítiques actives d’ocupació que arriben en
un moment de recuperació econòmica, i quan a Balears duim
devuit mesos consecutius reduint l’atur i dotze mesos
consecutius generant ocupació neta.

Malgrat les dures mesures preses durant la present
legislatura, i malgrat que és evident que queda molta feina a fer,
crec que la recuperació econòmica que s’ha de traduir en llocs
de treball ha de ser el gran motor de feina per a aquest govern,
i per això, per la importància d’aquest pla d’ocupació, volem,
Sr. Conseller, conèixer la seva valoració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Sra. Presidenta, señores diputados, Sra. Diputada, el Plan de
empleo que aprobamos el pasado día 19 en la mesa social
tripartita es el resultado de muchos meses de trabajo, muchos
colectivos con los que nos hemos sentado, como usted dice,
grupos parlamentarios, representación de las empresas,
representación de los trabajadores, agentes sociales, todos ellos
durante estos meses han ido incluyendo aportaciones, las cuales
evidentemente están recogidas mayoritariamente en el Plan de
empleo, porque así es demostrable.

El borrador que el Gobierno presentó tenía cinco colectivos
prioritarios en los cuales queríamos centrar la atención del Plan
de empleo, que era el colectivo de jóvenes, colectivo de parados
de larga duración, colectivo de mujeres, personas con
discapacidad y personas en riesgo de exclusión. Durante estos
meses se han ido incorporando actuaciones las cuales hacen
sentir que el Plan de empleo no solamente forma parte del
Gobierno, que presentó el borrador, sino que es un plan de
empleo de todas las partes que han participado, hayan dado su
voto en la Mesa social tripartita o no lo hayan dado.

El paso siguiente es, como gobierno teníamos claro que
teníamos que centralizar también nuestras actuaciones, y por un
lado hemos creado una comisión interdepartamental de empleo,
que va a centralizar todas actuaciones de todas las consellerias
que van a estar vinculadas directamente también con la
comisión de nueva creación que ha creado este Plan de empleo,
que es una comisión que, por primera vez, va a garantizar que
un plan de empleo es vivo, que se van a revisar entre todas las
partes las actuaciones; que estas actuaciones se va a ver su
beneficio y a partir de ahí se va a ir mejorando, incorporando
todo aquello que a lo largo de estos años que el Plan de empleo
necesite y de alguna forma, todas aquellas actuaciones y
recursos que se puedan ir incorporando a este plan de empleo.
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Es un éxito de todos, es un éxito de todas las partes que han
querido estar vinculadas a este proyecto y por tanto es un éxito
del colectivo de nuestra comunidad y, de alguna forma, es un
gran acierto por parte de nuestro presidente que, en un momento
determinado, después de dos años de trabajo para la creación de
empleo, decidió definir actuaciones concretar para el futuro,
para incoporar todas las personas al mercado de trabajo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 5760/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reunió amb la comunitat educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 5760/14, relativa a reunió
amb la comunitat educativa que formula el diputat Sr. Gabriel
Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, en el pitjor conflicte
educatiu en el curs escolar més complicat que hi ha hagut vostè,
com a president, no s’ha reunit ni una sola vegada amb la
comunitat educativa. La setmana passada milers de ciutadans i
ciutadanes en el carrer li ho tornaven demanar per enèsima
vegada. Un professor d’institut en vaga de fam li demana.

Sr. Bauzá, pensa reunir-se d’una vegada per totes amb la
comunitat educativa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern, per respondre. Sr.
President.

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 vostè sap, el Govern no ha deixat de reunir-se
amb diferents sectors de la comunitat educativa i no ha deixat
d’escoltar propostes ni d’intentar arribar a acords, precisament,
que beneficiïn els alumnes, els quals són els protagonistes del
sistema educatiu.

Des del mes de setembre no sé si vostè sap la quantitat de
reunions que ha tengut la conselleria, set reunions en concret
amb la Mesa sectorial educativa i tres reunions simplement, per
exemple, amb la Mesa tècnica. I s’ha arribat a acord, li diré un
exemple: s’ha arribat a un acord en funció de les bases de la
convocatòria de la selecció del personal interí docent.

Per tant, Sr. Barceló, el Govern continua reunint-se amb la
comunitat educativa.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. Bauzá, és vostè qui s’ha d’implicar en el pitjor conflicte,
la Sra. Camps ja ho sabem que ha fet pseudoreunions, amb pocs
acords, la veritat, i és vostè qui fa deixadesa de les seves
funcions, no sabem si per autoritarisme; no sabem si perquè el
seu fanatisme ideològic li ho impedeix, Sr. Bauzá. Però actituds
com aquesta és la que han fet que tengui el rècord vostè, com a
president del Partit Popular a les Illes Balears, dels pitjors
resultats electorals com va tenir el seu partit diumenge, aquest
és el seu rècord, actituds com la seva.

Sr. Bauzá, vostè s’ha reunit fa poc amb ASAJA, no crec que
això hagi desautoritzat el Sr. Company; vostè s’ha reunit, fa
poc, Sr. Bauzá, amb la Federació de Persones Majors, no crec
que això hagi significat desautoritzar la Sra. Sandra Fernández.
Sr. Bauzá, vostè ha tengut temps per anar a l’acte de llançament
de la xarxa 4G d’Orange; ha tengut temps per anar al vintè
aniversari d’Alcampo; ha tengut temps per visitar la fragata
HMCS Toronto; ha tengut temps per rebre els joves xilens de
l’Estadio Español de las Condes; ha tengut temps per rebre el
matrimoni Clebers, però no ha tengut temps per reunir-se amb
la comunitat educativa. S’ha reunit amb grupuscles
absolutament minoritaris i radicals d’aquesta terra, però no ha
tengut temps per rebre els professors i mestres, Sr. Bauzá.

Sr. Bauzá, vostè ha dit que determinats professionals dels
serveis públics d’aquesta comunitat autònoma mereixen el
nostre respecte i la nostra admiració, cosa que compartim, però
no ho ha dit ni una sola vegada dels professors i mestres, Sr.
Bauzá.

Sr. Bauzá, canviï aquest autoritarisme o aquest fanatisme
ideològic perquè no té altra explicació. La Sra. Camps ha
demostrat la seva ineficàcia absoluta per resoldre el conflicte
educatiu, vostè té aquesta responsabilitat perquè és el president
de tots i totes els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs, i per descomptat també de la comunitat
educativa. Vostè té la responsabilitat de resoldre allò que ha
espenyat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. President del Govern. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, tots sabem que
a vostè no li agrada el trilingüisme i vostè no ha de confondre
els seus desitjos que continuï una immersió lingüística en català
amb que tot vagi malament.
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Miri, Sr. Barceló, ha d’assumir que hi ha hagut un canvi en
el sistema educatiu, que volem un sistema amb un compromís
que ens vàrem proposar i que vàrem proposar a la societat, que
es basa simplement en el trilingüisme. I precisament la
consellera, set reunions..., vostè diu pseudoreunions, s’acaba
d’inventar una paraula; però si pseudoreunions són més de
setanta reunions amb equips directius, doncs seran
pseudoreunions. Si per a vostè pseudoreunions significa arribar
a acords amb la comunitat educativa, com són els casos dels
nous currículums del pròxim any, seran pseudoreunions. Si per
a vostè són pseudoreunions aprovar l’ordre del decret de
desenvolupament del Tractament Integrat de Llengües, seran
pseudoreunions.

A més, li vull dir que també vàrem incorporar les propostes
que va fer el Consell Consultiu abans que es publicàs en el
Butlletí Oficial de la Comunitat.

Per tant, Sr. Barceló, la realitat és aquesta, no s’engani a
vostè mateix ni engani la resta de la comunitat. Sr. Barceló,
vostè vol un model lingüístic que és la immersió lingüística,
nosaltres no ho compartim, però ho respectam, a diferència de
vostès, que no comparteixen però tampoc no respecten el model
que ha proposat aquest partit polític que dóna suport al Govern,
un model trilingüe, un model amb llibertat, simplement el que
pensam que sigui el millor model, el millor per als nostres
ciutadans.

Per tant, Sr. Barceló, vostè no vol diàleg, vostè el que vol és
una immersió i no un trilingüisme, el contrari dels ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.18) Pregunta RGE núm. 5746/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recuperació econòmica
(II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 5746/14, relativa a
recuperació econòmica, que formula la diputada Sra. Francesca
Lluch Armengol i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ara fa tres anys vostè
es va presentar a les eleccions dient que la seva prioritat seria
lluitar contra l’atur, que la feina seria de qualitat, que es
garantirien els drets socials, fins i tot ens va dir que seria la
legislatura de les autopistes de l’educació, és evident que va
enganar tothom. Igual que ho fa ara.

Des de fa uns mesos repeteixen una i una altra vegada que
la recuperació econòmica ha arribat, que les coses van bé i que
fins i tot hi ha molta alegria pel carrer.

Sr. President, de veritat vostè creu que es pot parlar de
recuperació econòmica amb més de 64.000 persones aturades
que no reben cap prestació?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia,
Sra. Armengol, miri, que falti molta feina per fer i moltes xifres
per recuperar no significa que aquest govern no hagi fet res, tot
el contrari, jo sé personalment que queda molta feina per fer, no
m’ho ha de dir ningú ni m’ho ha dir vostè. I jo sé perfectament
que queda molt de camí per recórrer, no m’ho ha de dir ningú i
molt menys vostè, però això no significa que les coses estiguin
millorant, poc a poc, progressivament, però millorant.

No és mentir dir que duim divuit mesos baixant les xifres
d’atur, no és mentir, simplement vostè no ho podia dir. No és
mentir dir que duim dotze mesos, un any generant ocupació
neta, és la veritat, vostè no ho podia dir.

Sra. Armengol, vostè negava la crisi quan hi era i ara nega
la recuperació quan existeix. Sra. Armengol, vostè el que vol és
que la realitat ajusti’s als seus objectius polítics, jo li suggereix
que vostè, la realitat que vostè, el seu discurs s’adapti a la
realitat, ens anirà millor a tots, fins i tot a vostè.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, només 363 dies
perquè vostè surti del Consolat, ...

(Algunes rialles i remor de veus)

... la realitat és que les seves polítiques consoliden una societat
amb moltes més desigualtats, els que eren rics ho són més, la
classe mitjana desapareix i els que eren pobres es troben en una
situació realment esfereïdora.

Sr. President, vostè creu que una societat es recupera quan
hi ha 152.000 persones que cerquen feina? Jo no.

Vostè creu que es recupera amb una taxa d’atur juvenil del
53% i engegant els joves fora d’aquí perquè no hi ha esperança
de futur? Jo no.
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Sr. President, vostè creu que es recupera rescatant els bancs
amb doblers públics i votant aquí en contra de rescatar els
ciutadans que pateixen un desnonament? Jo no.

Vostè creu que es recupera una societat quan s’obliga als
treballadors a treballar més hores i a cobrar menys salari? Jo no.

Vostè creu que es recupera inflant a imposts a les petites i
mitjanes empreses? Nosaltres creim que no.

O si de cas es recupera acomiadant els professors, els metges
i les infermeres, que és la decisió que ha pres vostè?

O, Sr. President, creu que vostè que és ètic que digui que es
recupera la nostra societat quan hi ha més de 60.000 persones
que no cobren res a les Illes Balears? Nosaltres creim que no,
Sr. President.

Sr. President, els socialistes diem fort i clar que no es pot
recuperar una societat a costa de la salut dels seus ciutadans, a
costa de l’educació dels seus joves, a costa de l’explotació dels
seus treballadors, a costa de deixar a la cuneta les persones
aturades, a costa de deixar a la cuneta les persones que no tenen
cap prestació econòmica, a costa de crear desigualtats
insuportables, Sr. President, aquesta és la realitat. Nosaltres
creim que així no anam bé, així no, Sr. President.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies. Sra. Armengol, nosaltres vàrem dir des del
primer dia que el nostre objectiu és aconseguir la recuperació
econòmica i aconseguir que es generin llocs de feina a les Illes
Balears. El curiós és que vostè em diu tot això i vostè qüestiona:
pot haver recuperació econòmica amb la creació de més 50.000
llocs de no feina, que és el que varen fer vostès? Amb vostès
varen passar 50.000 persones a l’atur, no crec que sigui un
exemple i vostè no pot donar lliçons.

Vostè creu que es pot generar recuperació no pagant les
empreses? Vostè creu que es pot generar confiança i recuperació
no pagant les entitats socials? Tot això que vostè fa és pura
demagògia, i aquest govern i aquest partit no farà demagògia
amb els més febles, precisament perquè vostè va demostrar tot
el contrari.

Li posaré un exemple de com es pot fer feina: incorporin-se
a aquest Pla d’ocupació, un Pla d’ocupació que duem a terme,
un Pla d’ocupació que negocia el conseller, un Pla d’ocupació
que fins i tot incorpora propostes, ...

(Remor de veus)

... com per exemple les de Comissions Obreres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

... que precisament el que diu és que s’incrementa la renta
d’inserció laboral en més de 12 milions d’euros.

Sra. Armengol, vostè qüestiona i li preocupen els menors de
25 anys; ara hi ha menys menors de 25 anys a l’atur, amb aquest
govern. Però això no significa triomfalisme, significa realisme.

El que no farem és demagògia i el que no farem és fer el que
fa vostè, enganyar la gent, no pagar i dir tot el contrari. Aquest
govern passarà per dificultats, no hi ha cap problema, però
afrontarà la realitat com és, no ajustarà un discurs a la realitat
com fa vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 9826/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
aeroportuària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 9826/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
aeroportuària.

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Permeti’m, Sr. Conseller, que
l’interpelAli sobre una qüestió que per més vegades que vostè i
el seu director general ho neguin, no deixarà de ser un problema
i greu, ho pensa la immensa majoria de la gent, amb
coneixement de causa, la causa que genera haver de volar per
una raó imprevista o imperativa i no poder-ho fer, o haver de
pagar una doblerada; a qui no li hagi passat, qui no conegui
ningú que no hagi patit que digui amb veu alta que aquest
parlament és un circ.
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Vostè justificarà els seus esforços frustrats per combatre
l’estacionalitat amb estadístiques elaborades amb la Thermomix
del Sr. Deudero, però no podrà negar que sense millorar la
connectivitat amb rutes, capacitat, freqüències i preu no podrem
allargar la temporada. Vivim en el dilema de l’ou i la gallina i
mentre debatem què és primer la gallina no pon quan ha de
pondre, per falta d’avions. I deia vostè, i ho puc compartir, que
una política de subvencions sostinguda a la llarga és perjudicial,
però de qualque manera hem de trencar el cercle viciós i així ho
fan tot estimulant temporalment la demanda tots els nostres
competidors d’èxit que depenen de l’avió, dels que no tenen (...)
ja se n’ocupa generosament la Sra. Pastor amb les seves
polítiques fora de l’AVE.

Què pensa fer per millorar la connectivitat turística en
temporada mitjana i baixa? Està d’acord amb arribar a acords
circumstancials amb companyies? No han de menester ser per
força subvencions, conseller, o estam bé com estam. Parlam,
conseller, de millorar la competitivitat de les empreses,
d’impulsar l’economia i parlam de la redistribució social de la
riquesa que genera el turisme, perquè cada vegada tenim pitjors
contractes i més precaris, condicions laborals i socials cada
vegada més injustes, i d’açò en tenen la culpa, supòs que ha vist
l’últim estudi de la Universitat, la golafreria empresarial i la
reforma laboral de Rajoy, però també l’accentualització de
l’estacionalitat.

Em dirà que tenim els tres comitès de rutes, el Comitè de
Coordinació i els tres comitès tècnics, no són molts tants de
comitès per a tan poc companatge, per a tan poca capacitat de
decisió?

Demanava açò el Govern dia 24 de gener del 2012, quan
reclamava una autoridad aeroportuaria de Baleares con
personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente del
Estado y con plena capacidad de obrar? Ni Esquerra
Republicana, conseller, s’atreveix a tant. Diria que no hi han fet
gaire a prop d’açò, no és cert? Es veu que vostè encara és més
mal caçador que el Sr. Delgado.

Mirin què deien també vostès: “Baleares defiende la
titularidad pública de sus principales aeropuertos por tratarse
de infraestructuras absolutamente estratégicas para los
intereses económicos y sociales”. Però açò sí, els nostres ports
els podem privatitzar sense problemes, que aquí hi ha molta tela
per tallar, es veu que els ports, per exemple, d’Alcúdia,
Ciutadella o Sant Antoni no són infraestructuras absolutamente
estratégicas para los intereses económicos y sociales. Com
s’ho fa conseller, per defensar amb convicció i arguments el
caràcter públic dels aeroports mentre rifa els ports al millor
postor?

On queda la seva autoridad aeroportuaria independiente
del Estado amb la privatització d’AENA?

Han estudiat els efectes de la privatització sobre
l’economia? Han fet nombres sobre les conseqüències directes
i també les indirectes que tindrà sobre el comerç, el transport i
la distribució?

Com ens afectarà una política de taxes aeroportuàries
marcada per la gestió privada i la necessitat legítima de guany?

El model de privatització que proposa Rajoy és el pitjor dels
possibles, perquè privatitza tots els aeroports en un paquet, els
enormes beneficis econòmics de Palma i Eivissa, més de 30
milions d’euros l’any passat, hauran d’anar a eixugar el dèficit
brutal de Barajas i de tants d’aeroports, gairebé sense avions,
que s’hauran de quedar sí o sí els inversors, i bé que hi voldran
guanyar si hi arrisquen gairebé 20.000 milions d’euros.

On quedaran les inversions en manteniment i seguretat?
Com quedaran les rebaixes de taxes? Per cert, l’anunciada
congelació de taxes que vostè ha aplaudit fa un moment ha
deixat absolutament freds a companyies i a usuaris, no els ha
servit ni de consol.

I encara més, ha analitzat les repercussions de la
privatització per la feina del milenar llarg de treballadors
d’AENA a Balears? I per a la de milers i milers de treballadors
de tantes empreses subsidiàries dels aeroports que encara seran
més espremudes, i ja és dir, per la necessitat de maximitzar els
beneficis dels inversors? S’ho mirarà tot açò el Govern com fa
amb el Conveni d’hostaleria impasible el ademán?

Dia 12 de novembre vaig demanar al Sr. Delgado si la
privatització del 60% d’AENA ens convenia. Em va contestar
sortint amb un ciri trencat sobre el caràcter estratègic dels
aeroports. Pot ampliar la seva resposta amb dades i arguments
o hem de continuar navegant a cops de tòpic? Tenim qualque
argument a mà?

Les cambres de comerç han fet estudis i propostes, amb
arguments i xifres, i els sindicats i la CAEB, què han fet vostès?
Pensen continuar tirant amb l’excusa de l’herència?

I pot tornar justificar la inoperància amb l’herència, si vol,
pot aprofitar el Reial Decret 13/2010, de 13 de desembre, del
Govern Zapatero, que possibilitava l’entrada de capital privat a
AENA, tot i que a diferència d’ara només era una privatització
parcial amb majoria pública. Ara, a l’inventari de l’herència hi
trobarà també l’informe que dia 10 de desembre, set dies
després, set, de sortir el reial decret, va aprovar el Consell de
Govern, presidit pel Sr. Antich, en contra de les intencions del
Sr. Zapatero.

Han fet aprovar res vostè i el Sr. Bauzá durant els set mesos,
més de set mesos que ja dura el procés de privatització?

Hem pogut llegir últimament que tot i la connectivitat no és
un problema, sí que troben vostès que s’han de vigilar i
controlar les pujades de preus per Setmana Santa, Nadal i els
ponts festius, com ho faran per vigilar els preus? Fixaran un
mussol? Perquè fins ara han bravejat de l’Observatori de Preus
que el ministeri va posar en marxa el gener de l’any passat per
controlar les tarifes, i ara, més de setze mesos després, ens
venen amb què han de vigilar.

Miri, que li deia dia 26 de març la secretària general de
Transports, Sra. Carmen Librero a la presidenta del Parlament:
“En cuanto a la información sobre la evolución de tarifas
aéreas en el conjunto del archipiélago y la conectividad de los
aeropuertos de Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca, no
disponemos todavía de los datos cerrados del año 2013". Dia
26 de març, tres mesos passats, amb tanta eficiència és millor
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certament que contractin un mussol. O és que el ministeri no ens
vol donar les dades, què és que ens les amaga, conseller?

Com controlaran els preus? Quins instruments legals empren
emprar per intervenir les tarifes? On queda la Comissió
Nacional de la Competència que tant els agrada citar quan
qüestionen segons quines subvencions a companyies? A quin
versicle de la bíblia neoliberal ens parla d’afectar el lliure
mercat?

Parlem un poc més de preus, quina valoració fa de les
propostes que el consell de Menorca va aprovar per unanimitat
dia 7 d’abril?, pujar transitòriament el descompte de resident per
a Menorca i Eivissa fins al 75% fins que no s’aconsegueixi una
tarifa única per als vols entre illes.

Quan vostè es va reunir amb el president Tadeo dia 30, què
li va dir? Va ridiculitzar la seva proposta de tarifa única com
havia fet el seu director general sis dies abans? També pensa
vostè que la proposta és ilAlegal i contraproduent, absurda o
pensa vostè com el Sr. Delgado? “Delgado pide un billete
único para los vuelos interinsulas”, Diario de Mallorca, 25 de
gener de 2012, què en pensa vostè? M’agradaria que em
contestàs amb claredat, que em donés la seva posició política
clara, sense embuts.

Un poc més de Menorca, el Govern Rajoy ha modificat la
declaració de servei públic amb Madrid, els horaris han millorat,
és cert, però amb l’excusa d’adequar les freqüències a les
necessitats de mercat les han reduït prop d’un 40%, en canvi
han mantingut la tarifa mitjana de 130 euros i la subvenció a la
companyia de fins a un milió dos-cents per a cada vuit mesos,
quina valoració fa de les modificacions?, i, està d’acord que
unes obligacions de servei públic s’hagin d’adequar al mercat?,
quan s’obliga no és precisament perquè el mercat no funciona,
conseller?, o aquí hi ha marro, què no era dret la connectivitat?
Contesti, per favor.

En la ponència de transport aeri vàrem demanar els estudis
econòmics i de demanda que avalen les condicions de la
declaració dels vols amb Madrid. La resposta del PP és que hem
obstruït la feina de la ponència per demanar al ministeri
documents que diuen que sabem que no existeixen, és a dir, no
hi ha estudis, el ministeri fa un bunyol de declaració sense
estudis previs i fent nombres, el Govern i el consell li donen el
vistiplau i la culpa és nostra perquè obstruïm.

Anem a Eivissa, quina valoració fa de la demanda d’una
millor connectivitat aèria manifestada pels presidents del
Foment de Turisme, de la federació hotelera, de la PIMEM i
fins i tot pel president del consell?, es queixen ells també, tots
ells, de vici? “La patronal corrige al Govern y dice que el
transporte aéreo sí es un problema grave”, qui va contra
direcció, totes les patronals?, ha canviat d’opinió el Govern?
“Nueva declaración de servicio público para los vuelos a Ibiza.
Delgado asegura que estaría circunscrita la temporada baja,
se trata de las conexiones con Madrid, Barcelona y Valencia”.
El Mundo, 1 del 12 de 2011, què en pensa, de la declaració
d’obligació de servei públic en hivern per als vols d’Eivissa
amb la península?, convendria?, si és que sí, com, en quines
condicions?, o no convé, encara haurem d’enyorar, conseller, el
Sr. Delgado, ja ho veurem.

Anem a l’aeroport de Palma, assetjat com està pels taxistes
perquè l’ajuntament no controla res i endemés el Sr. Company
ha fet una llei de transports que els taxistes saben que o resol res
ni (...) ni cap altra cosa. Vostè va dir dimarts passat, avui ho ha
repetit, que hi havia un excés d’oferta de places aèries, que
Mallorca no ha perdut connectivitat, ni rutes, ni freqüències ni
capacitat, sinó que l’oferta s’ha ajustat a la demanda, a quina
demanda s’estava referint? Mallorca ha perdut rutes directes
amb destinacions secundàries, però vitals per al turisme de
ciutat, d’esports, de salut i per tant, d’altres. 

Aquest hivern quasi totes les companyies han llevat avions,
han llevat vols, s’han perdut freqüències amb els principals
destinacions i les tarifes han pujat un no dir mentre l’AVE
continua d’oferta permanent. En els primers quatre mesos
d’enguany, l’arribada de turistes -vostè em demanava dades-,
l’arribada de turistes ha caigut a Balears un 6,8%, l’abril ha
millorat una mica, però al conjunt dels quatre mesos hem anat
avall mentre Espanya ha pujat un 9,2%, Canàries un 13,1 i
Catalunya un 10,4 i els que han vingut han gastat un 1,3 manco
-notícia d’avui mateix-, mentre la resta ha pujat un 1,8 la
despesa. Segons la portaveu del Govern la culpa del retrocés del
primer trimestre és de la Setmana Santa, que enguany ha caigut
el maig, es veu que Lanzarote i Salou fa les processons el mes
de febrer.

Està bé Mallorca, conseller, o convé que ens ho facem
mirar? Escoltam els hotelers, els comerciants, les patronals i els
sindicats o continuam amb les cucales neoliberals posades? No
és fàcil, ho sabem. El seu problema no és el fracàs, sinó la
renúncia. Vostè i el president han desistit d’intentar resoldre els
problemes de connectivitat. Dia 24 de gener de 2011, de 2012
perdó, el seu antecessor, de 2011, el seu antecessor va entregar
aquest document a la ministra... supòs que vostè el coneix, era
un bon punt de partida, en reneguen vostès ara?, ho sembla, si
més no el Sr. Deudero l’ha negat tres vegades i açò que encara
falta un any perquè canti el gall.

El problema no és només que no hagin aconseguit salvar cap
ni un dels punts que fa dos anys plantejaven com a estratègics,
sinó que fa dos anys que no reclamen res, que no reivindiquen
res, que callen i sotgen, que atorguen submisos com escolars de
mena o vaig errat i resulta que els resultats obtinguts sobre les
qüestions plantejades al document, que he de creure que coneix,
es poden considerar satisfactoris i els hem de felicitar? Si és
així, m’agradaria també que m’ho digués, els tords, Sr.
Conseller, volen amunt...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Borràs.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

...però el vol de la seva política aeroportuària, de la seva gestió
dels problemes de transport aeri és un vol gallinaci, conseller.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per part del Govern té la paraula el
conseller de Turisme per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Diputat, a mi el que
m’agradaria deixar clar és que per a aquest govern la
connectivitat és estratègica, ja ho hem dit -ja ho hem dit- i ho
torn repetir. El que es pugui... i a més, el director general a la
ponència, però no utilitzaré la ponència per a aquesta
interpelAlació, el director general també ho va repetir unes
quantes vegades, quan parlava de problemes puntuals també
parlava que la connectivitat era estratègica per a aquestes illes
i ho vull deixar clar. A més, crec que hem de ser conscients tots
d’aquests problemes puntuals i analitzar-los per poder
resoldre’ls.

De totes maneres, parlant de la gestió o de la injecció de
capital privat a AENA, li record que aquest meló el va encetar,
es va encetar a la passada legislatura, és a dir, no l’hem encetat
nosaltres, sinó que es va encetar a la darrera legislatura. En
aquests moments, el Govern estatal està fent feina per revalorar
AENA i ha aplicat fins ara també una política d’austeritat i
reducció de despeses que només el 2012 va comportar un estalvi
de 200 milions d’euros i en aquests moments l’organisme públic
disposa de 600 milions d’euros a la caixa.

Pels aeroports d’AENA viatgen 200 milions de passatgers
i el Govern vol incrementar la competitivitat dels aeroports que
també és el que necessitam als nostres. El Ministeri de Fomenta
està concretant el procés d’entrada de capital privat, però no ha
parlat mai -no ha parlat mai- de privatitzar el 60% dels
aeroports, com s’ha publicat en diferents mitjans de
comunicació, sí que s’ha parlat d’injecció de capital privat.

En aquest moment, simplement es disposa d’un dictamen del
Consell Consultiu de privatitzacions, que és una entitat
independent, l’informe del qual és preceptiu, però no vinculant,
per la qual cosa encara no hi ha res decidit.

Segons va manifestar el secretari d’Estat d’Infraestructures,
Transports i Habitatge fa poc temps, s’està fent feina a cercar un
model econòmic perquè AENA generi valor, per això s’estan
estudiant diferents alternatives com sortida a borsa, un sistema
mixt o l’entrada d’inversors institucionals, però no hi ha cap
decisió presa respecte d’això. Entenc que s’ha caminat cap a un
objectiu bastant més controlable per part sobretot de les Illes
que no el que es plantejava inicialment.

El secretari d’Estat també va manifestar que la gestió pot
estar en mans privades per generar més eficiència, però va
incidir en el fet que el procés ha d’anar acompanyat d’una
regulació específica que garanteixi que l’increment de taxes no
sigui un handicap pel creixement econòmic ni per la qualitat
dels serveis i que s’asseguri que les Illes estiguin connectades
amb la península. Aquí nosaltres parlant de la cogestió
aeroportuària que sí hem reclamat des del principi, entenem que
aquesta cogestió aeroportuària hauria d’anar lligada a aquest
control de taxes per part de les administracions també d’aquí i
que aquelles inversions, per aquella rendibilitat que es pugui
produir, es puguin decidir també aquí. El Ministeri de Foment
no es marca terminis per l’entrada de capital privat i serà
finalment el Consell de Ministres el que decidirà sobre això.

No tenim més dades obre aquest tema..., de totes maneres
als darrers mesos ens hem reunit dues vegades amb la ministra
i tenc una reunió amb el secretari d’Estat i per tant, totes
aquestes solAlicituds que vostè, a més em diu que es varen fer
l’any passat i això, hi estam a damunt i a més s’han traduït a,
realment, decisions que l’any passat i enguany es prenen.

En resum, en relació amb el procés d’entrada del capital
privat d’AENA és una qüestió de la qual no hi ha res
definitivament decidit, ja que es tracta de qüestions publicades
als mitjans sense que fins a la data el ministeri ens hagi tramès
tampoc quin procés té previst desenvolupar i en quin termini.

En tot cas, sí que ens varen traslladar que seríem els primers
a conèixer si hi havia noves decisions respecte d’això.

Dit això, com sabeu també, tal com varen manifestar
diferents membres d’aquest govern, defensam la titularitat
pública dels nostres aeroports per tractar-se d’infraestructures
absolutament estratègiques per als interessos econòmics i
socials de la nostra comunitat i així s’ha fet saber al ministeri en
distintes reunions, com les dues darreres que hem tengut, entre
elles la que es va tenir el gener passat i l’abril passat, que a més
es varen plasmar en un document que vostès..., que eren
similars aquestes reivindicacions, al document que vostè m’ha
mostrat aquí i que lògicament hem tornat posar damunt la taula.

A més de defensar la titularitat pública, defensam també la
descentralització del sistema de gestió aeroportuària per
desenvolupar estratègiques aeroportuàries pròpies més
adequades a les necessitats i particularitats de cada aeroport i a
la realitat insular.

La fórmula que hem defensat per això ha estat la creació,
com li he dit abans, d’una autoritat aeroportuària de Balears que
és una figura anàloga a l’autoritat portuària, salvant les
diferències i les diferents necessitats que té una i altra. Sota el
seu paraigües hi hauria els aeroports de Palma, de Menorca,
d’Eivissa i Son Bonet que són instalAlacions aeroportuàries
d’interès general. Aquesta fórmula permetria posar en
funcionament els pilars bàsics del sistema, implicació de les
institucions de les Balears i dels agents socioeconòmics en la
presa de decisions, posada en funcionament de polítiques de
taxes pròpies que tenguin en compte el fet insular, les dobles
insularitats, l’estacionalitat i la flexibilització de la política de
tarifes i de preus que permetria millorar competitivitat,
incentivar noves rutes i mercats i fer feina per la
desestacionalització del producte turístic.
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S’ha fet un pas important en aquest sentit. Vostè parla de
l’existència de molts d’òrgans, però vostè en una proposició no
de llei en demanava la creació d’algun més, no sé per què
perquè els comitès de ruta no els varen convocar en el seu
moment. Nosaltres pensam que són eines molt bones i que
donen resultats i a més el Consell de Ministres gràcies al que
també vàrem solAlicitar des d’aquí va aprovar el passat 20 de
setembre el Reial Decret 697/2003, pel qual es creava el Comitè
de Coordinació Aeroportuària, la seva composició, organització
i funcionament. 

La valoració d’aquesta decisió és molt positiva perquè per
primera vegada en la història la comunitat autònoma por
participar en la gestió aeroportuària ja que el decret garanteix la
participació de comunitats autònomes, administracions locals i
les organitzacions empresarials i socials més representatives en
la gestió. Les funcions d’aquests comitès són de naturalesa
consultiva en diferents àmbits com ara la qualitat dels serveis
aeroportuaris i l’activitat dels aeroports. La definició de
l’estratègia s’ha de desenvolupar en relació amb els aeroports o
el coneixement de les propostes en matèria de serveis
aeronàutics i acústics. Aquest comitè està presidit per la
secretària general de Transports del Ministeri de Foment i a més
deu vocals en representació del Govern, de les entitats locals i
del sector privat, social i empresarial. El passat 27 de gener es
va constituir aquí aquest comitè i és el tercer que es constitueix
després de Madrid i Astúries. 

Per tant, la posició del Govern és clara, els aeroports de les
Illes Balears han de ser exceptuats del procés de privatització
d’AENA.

M’ha fet una sèrie de comentaris, que aprofitaré també per
contestar, però... m’ha demanat què pensam fer per millorar la
temporada mitja i baixa, acords en línies aèries o majoristes de
viatge, és que realment el Comitè de Rutes - precisament ahir es
va reunir el Consell General del Comitè de Rutes de Palma i
avui en aquests moments s’està reunint el de Menorca-
precisament serveix per a això, serveix per donar, per donar a
més, una imatge conjunta de totes les administracions i del
sector empresarial a les línies aèries, perquè a més és el que
necessiten, el que no necessiten són missatges diferents que fins
ara, perquè no s’havien convocat aquests comitès i no s’havia
fet feina amb AENA, no funcionaven.

Gràcies a això, només a l’any 2013, AENA ha bonificat fins
a 13 milions d’euros a companyies aèries per noves rutes o per
modificació o ampliació de les freqüències i horaris de rutes
existents. Per tant, això demostra que sí ha donat els seus fruits
i que les bonificacions anunciades l’any passat estan donant els
seus fruits, perquè fins a 13 milions d’euros s’han destinat a
bonificar i consolidar aquestes rutes.

Per millorar la temporada mitja i baixa, i a més hi estam
absolutament d’acord, quan parlam que hi ha un excés d’oferta
respecte de la demanda, estam dient que el Pla integral de
turisme és el que planteja, és a dir, hem d’intentar modelar
aquesta oferta i aquesta demanda perquè en els mesos de
temporada alta no tenguem aquesta sobresaturació
d’infraestructures i segurament és en aquells mesos on aquesta
oferta sobretot queda no ocupada i per tant, és el Pla integral de
turisme el que fa i el que intenta modelar tot el tema de la
millora de la temporada mitjana baixa que vostè comenta.

No em pot comparar el tema de..., que vostè ha comentat, el
tema de privatització de ports, primer perquè no és una
privatització de port, vostè sap perfectament que existeixen dels
43 ports autonòmics, només n’hi ha 13 que són de gestió
directa, tots els altres... i vostès, els varen gestionar així,
directament o indirectament, i l’únic que cercam és millorar la
nostra imatge, millorar els serveis de l’usuari on a més en
aquestes privatitzacions quedarà fora del procés de gestió
indirecta els pescadors, el sector productiu i les barques de
petita eslora. Per tant, està assegurada el que és la protecció de
tot això i no és comparable una cosa amb l’altra perquè
nosaltres continuarem, a més al plec de condicions està així,
controlant també el que són les tarifes i les taxes perquè en els
vaixells de menys de 8 metres estaran congelades i altres... i
altres... altres aspectes inclosos al plec de condicions que el que
fan és que tenguem, el departament de gestió indirecta també de
ports, el control de tot això.

Jo el que sí li demanaria és que, vist que a més és un tema
absolutament estratègic, que facin feina amb nosaltres, però és
que vostès han sortit de la ponència o diuen que surten de la
ponència; és a dir, és allà on realment podem conèixer dades,
podem conèixer l’opinió dels experts i es poden posar propostes
a més que es puguin desenvolupar, sabent -i vostès mateixos ho
han dit- el poc nivell de decisió que pot tenir el govern
autonòmic en certs aspectes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de contrarèplica, té la paraula
l’autor de la interpelAlació, el Sr. Damià Pons. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Damià Pons va ser un gran
diputat d’aquesta casa, per tant, m’honora moltíssim que m’hi
compari.

(Remor de veus)

Tant si és el Sr. Damià Ferrà Pons com el Sr. Damià Pons i
Pons...
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EL SR. PRESIDENT:

 Perdoni, perdoni...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, no m’he sentit ofès...

EL SR. PRESIDENT:

...l’havia fet conegut meu.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No m’he sentit ofès, sinó reconegut, no es preocupi. 

Comencem per la ponència, Sr. Conseller, si li sembla bé.
Primer, m’ha dit abans que el Sr. Deudero havia vingut
voluntàriament, home, només faltaria que no vingués a una
compareixença d’una ponència un director general del Govern
voluntàriament, o li hem d’enviar un parell d’uixers o la
Guàrdia Civil a cercar-lo perquè vengui a comparèixer, faltaria
més!, té l’obligació de venir. I la ponència hagués servit si a part
del Sr. Deudero, director general, també haguessin  vingut
voluntàriament -voluntàriament també- el director general
d’Aviació Civil del ministeri i el president d’AENA i els (...)
responsables de les companyies que operen amb Balears perquè
expliquessin com veuen el problema, per això hagués servit la
ponència, però per escoltar el Sr. Deudero, amb tots els
respectes, dutxant-nos de xifres durant tres dies i dient-nos que
no hi ha problema, perquè és el que va dir i repetir, que no hi ha
problema, francament per açò no val la pena fer gastar temps i
recursos a aquest parlament.

Vostè ha tornar dir que tot era estratègic, però no m’ha
contestat pràcticament a res. Miri, privatització de ports, dos
problemes a la privatització de ports, òbviament, el port de
Ciutadella, el port de Sant Antoni, el port, per exemple,
d’Alcúdia són ports molt importants per a aquesta... i vostè em
diu que els pescadors no hi entraran, que tot açò ho salvarem...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...però en aquest moment vostè..., sí, Sr. Veramendi, però no es
pot parlar de no privatitzar AENA si estam per privatitzar
simultàniament els ports i estan privatitzant dues coses de ports:
una, la gestió dels ports i la segona, el dret a decidir com
s’amplien, quan s’amplien i de quina manera s’amplien els
ports, això també ho estan privatitzant a través de la llei i no és
casualitat que els dos processos siguin simultanis, no és cap
casualitat, eh?, per una banda privatitzen la gestió i per altra
banda...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... traspassen als que gestionaran la privatització com volen
créixer els ports i, d’açò, evidentment, n’haurem de parlar i en
parlarem molt en aquest parlament.

No m’ha parlat de les declaracions de servei públic, si veu
bé declaracions de servei públic en els vols a la península o no
amb Eivissa i Menorca. Abans les defensava el Govern, ho
demanava fa dos anys, ho continuen defensant? Vols amb
Madrid, l’OSP de Madrid, no m’ha comentat res. 

Miri, li faré quatre nombres ja que vostès demana dades,
nombres, tal, amb la nova declaració hem suprimit el 40% de
vols, per tant, quedarà en 648 vols. Segons diu el ministeri en la
seva nota, 450 vols aniran amb 60 passatgers de mitjana, avions
de 100 places perdran 60 passatgers, 296 vols amb 48 passatgers
de mitjana, per tant, 296 vols amb 48 passatgers, total 41.328
passatgers. Ingressos de la companyia, 6.572.640, és a dir,
5.372.640 de bitllets més 1.200.000 de subvenció del ministeri.
Per tant, mitjana per vol, 8.787.000 euros de mitjana per vol
ingressats a la companyia. Cost calculat pel consell insular
d’aquell vol, 6.200 euros. Per tant, els meravellosos estudis del
ministeri donen uns beneficis a la companyia de 2.587 vol preu
euros per cada vol, 2.587 euros per cada vol. 

Vostè em dirà, no, és que la tarifa mitjana és de 72 euros,
que s’ha pagat fins ara, és cert, fins ara s’han pagat 72 euros,
però miri, amb aquests nombres que li he fet si la tarifa mitjana
és de 72 euros la companyia adjudicatària perdrà 617 euros per
vol. No crec que vulgui jugar a perdre 617 euros per vol, Sr.
Conseller. Digui’m què pensa d’açò que vostè li ha donat el
vistiplau.

Vostè m’ha dit que anaven fent amb els tres apunts, quins?,
la reducció del 25% dels preus dels bitllets?, fixació de preu
únic als bitllets?, el codi compartit entre illes?, la declaració de
servei públic dels vols, que ara m’agradaria saber si hi està
d’acord o no?, les solAlicituds del control de la competència
ruïnosa?, continuam tenint competència ruïnosa, cogestió
aeroportuària a la xarxa d’aeroports?, comitès, però no cogestió,
colAlaboració amb cinquena llibertat, tenim cinquena llibertat?,
no; negociació de legislació per a l’excepció del pagament
d’equipatge a materials esportius?, no; desclassificació de Son
Bonet?, no; transferències d’instalAlacions aeroportuàries no
d’interès general, i li pos (...)?, no; solAlicitud dels problemes de
retard a l’estiu a tots els aeroports?, bé, s’ha millorat, li ho he de
reconèixer; ampliació de les infraestructures de camp de vol
d’aeroports de Palma per a  increment de la capacitat?, no;
preocupació pel compliment dels serveis a la torre de l’Aeroport
d’Eivissa?, açò també ho han fet. O sigui, un 1,5 de 13, anam
bé, després de dos anys, èxit. Vostè em diu que han fet molta
cosa, perfecte. 

Li he demanat si podien fer coses a les companyies, si es
podien... jo li he dit que hi havia altres formes de subvencions,
hi havia moltes altres coses. Miri, comunicat de premsa d’ahir
de la Comunitat de Madrid, gens sospitosa d’intervencionista,
no? “La comunidad e Iberia promocionan Madrid y su región
entre más de 21 millones de pasajeros”. Comunitat de Madrid
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i la companyia Ibèria, no podria arribar a qualque acord
d’aquest tipus?, no podria fer un esforç per arribar a acords?
Perquè, evidentment gratis no serà açò, segur, gratis no serà,
amb feina o amb doblers, però la comunitat hi participarà,
podem fer alguna cosa en aquest sentit o no la podem fer?

Diu que la privatització no afectarà les taxes, és a dir, uns
inversors privats, el ministeri diu que pensa recaptar entre
17.000 i 20.000 milions d’euros, 17.000 i 20.000 milions
d’euros, poca broma, vol dir que els inversors privats pagaran
20.000 milions d’euros i no voldran controlar les taxes?, serà el
Govern de les Illes Balears que controlarà les taxes dels nostres
vols, dels nostres aeroports?, i vol dir que els 30 milions de
beneficis que tenen els aeroports de Mallorca i d’Eivissa
quedaran aquí i no aniran a compensar els problemes que
tendran altres aeroports, tots els que són deficitaris que són
pràcticament tots els de la xarxa?, perquè tenim dos dels
poquíssims aeroports rendibles de tota la xarxa AENA.

En tot cas, Sr. Conseller, m’agradaria que també em digués
si està d’acord que el ministeri, ni tan sols, es digni a trametre
al Govern del qual vostè forma part...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, acabi.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, acab, presidenta. ...si ni tan sols està d’acord que ni tan
sols els remet les actes de les comissions, de totes aquestes
comissions mixtes, que vostès van fent i en la qual es prenen
acords com la declaració amb Madrid, perquè amb la declaració
amb Madrid, segons m’ha contestat vostè, no els lliuren actes,
és a dir, vostès allà voten, aproven coses i després no hi ha
constància escrita enlloc, o és que nosaltres no ho podem saber?
M’agradaria que em contestés algunes d’aquestes coses, no he
tengut temps de reformular-li totes les preguntes de la meva
primera intervenció, però em conformaria que me’n contestés
alguna.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica. Té la paraula el conseller de Turisme,
Sr. Jaume Martínez, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, intentaré resumir-li i
contestar-li qualque pregunta. De totes maneres, li vull tornar a
dir que nosaltres no hem dit en cap moment que pugin o baixin
les taxes en una hipotètica privatització, nosaltres reclamam que
hi hagi una cogestió aeroportuària que es pugui i tengui poder
de decisió el Govern en el tema de tarifes aeroportuàries, això
és el que he dit i això és el que defensarem. Qualsevol tipus de
procés de privatització ha de passar per tenir un tractament

específic, això ja li he dit, a més, hem d’estar absolutament
diferenciats amb els territoris peninsulars. 

Per a les Illes Balears la cogestió aeroportuària és un tema
absolutament estratègic, i ho vull tornar a deixar clar, del qual
ja hem traslladat el nostre punt de vista al ministeri. Com
sabem, el 90% dels turistes que vénen a les nostres illes és per
via aèria, cosa que fa que els aeroports siguin, a més, la porta de
connexió dels residents respecte de la nostra connectivitat amb
el continent, també la nostra porta d’entrada del primer sector
econòmic de les Illes. Per tant, el valor estratègic -tornam a
repetir- se li ha de donar.

Creim que, a més, hem de participar en la gestió dels
aeroports a través d’una autoritat aeroportuària similar a l’ens
que gestiona els ports de l’Estat, en el consell d’administració
del qual tenen cabuda representants locals, concretament del
govern regional, dels ens municipals del sector privat i sense
dubte de l’ens estatal, que no en perd mai la titularitat. Es tracta
que l’ens aeroportuari disposi en la seva gestió dels actors locals
per a les decisions que afecten les Illes. 

Si la titularitat aeroportuària continua sent de l’Estat, com és
desitjable, l’ideal seria crear una estratègia pròpia alineada amb
les Illes que es desenvolupi conjuntament amb els agents
econòmics i les administracions públiques. 

Vostè em parla d’una llista de reclamacions que hem fet i
que continuam fent i crec que hem aconseguit molt més que
mai, perquè vostès no en tenien de llista, vostès no tenien llista
o no varen aconseguir res de la llista que la devien tenir
amagada. 

Lògicament, estam d’acord amb les declaracions d’interès
públic que es puguin donar tant a l’illa de Menorca com l’illa
d’Eivissa i així, a més, ho reclamam. I li faré un poc una relació
del que hem aconseguit en matèria en transport aeri a pesar de
la situació difícil, de la situació econòmica que hi havia i que no
ha costat ni un euro als ciutadans de les Illes Balears, cosa, cosa
que els convenis i els acords que vostès prenien amb línies
aèries i amb majoristes de viatges varen costar 18 milions
d’euros i varen reportar zero, zero turistes a les nostres illes.

Nosaltres hem aconseguit la declaració d’OSP de Menorca
a Madrid, i li record que les dues que tenim han estat declarades
governant el Partit Popular. A petició d’aquest govern s’ha creat
i constituït el Comitè de Coordinació Aeroportuari que, a més,
és un ens, no és un òrgan executiu, però sí que és consultiu.
S’han posat en funcionament els comitès de rutes dels tres
aeroports que han aprovat els plans bianuals, altres aeroports del
grup i d’AENA, com ara València i Alacant, volen copiar el
nostre sistema de funcionament, són de vital importància perquè
suposen un important treball de colAlaboració
interadministrativa i amb el sector privat. S’ha aconseguit la
bonificació de taxes aeroportuàries d’un 20% en temporada
baixa i altres importants bonificacions per als passatgers en
connexió, continuarem lluitant i així ho hem reclamat perquè
sigui un 30% per a l’Aeroport de Palma i un 50% per a les illes
de Menorca i Eivissa. S’ha universalitzat el descompte de
residents per als residents no comunitaris. I s’ha creat
l’Observatori de Preus a petició d’aquest govern.
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Dit això, davant la decisió que varen prendre vostès de la
privatització d’AENA a la passada legislatura varen quedar amb
els braços creuats i la reacció davant Madrid va ser zero, no es
va convocar tampoc cap comitè de rutes malgrat els avanços
que hi havia sobre aquest procés. A més, en quatre anys no es va
convocar mai el Comitè Regional de Cogestió Aeroportuària, no
els preocupava en aquells moments la privatització?, no els
preocupava gens, els preocupa ara que pareix que està aturada.

La titularitat pública dels aeroports és un tema estratègic per
a nosaltres i així ho hem fet saber a l’Estat a les reunions que
hem mantingut a tots els nivells, tant el president com jo mateix,
com l’anterior conseller i el director general. A vostès en canvi
no els ha interessat la connectivitat, la utilitzen per fer
demagògia, i així ho han demostrat abandonat la ponència del
transport aeri. No els interessa l’opinió dels experts, no els
interessa escoltar ni dades oficials ni dades que són de
l’Observatori de Preus i que no se’n pot fer ús. Només volen fer
ús polític d’aquest tema que per a nosaltres sí que és estratègic.

Si volen tractar com es mereix la connectivitat de les nostres
illes mentre nosaltres continuam aconseguint el que vostès ni
intentaven en el seu moment, si ho volen fer, ens trobaran per
fer feina d’una manera constructiva.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 5526/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a política sanitària
hospitalària, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 2508/14.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 5526/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a política sanitària
hospitalària, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
2508/14. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar
la moció. 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. Avui debatem
aquesta moció que es deriva de la interpelAlació de fa quinze
dies sobre política hospitalària. Vàrem resumir, des del Grup
MÉS, vàrem intentar resumir tot el debat que es va produir en
la interpelAlació, amb sis punts, però he de reconèixer que no
vaig posar cap tema referent a l’Hospital d’Inca perquè pensava
que era un tema que estava solucionat. 

El conseller va venir a una compareixença i ens va garantir
que tendria les mateixes qualitats que els altres serveis
d’urgències de pediatria, que era el tema més conflictiu de tot el
tema d’urgències i de l’Hospital d’Inca, del que coneixíem, va
sortir dos dies abans en els mitjans de comunicació que s’havia
reunit amb els pediatres i que havia arribat a un acord, però el
cas és que des de la interpelAlació s’ha deteriorat encara més el
Servei d’Urgència de Pediatria d’Inca. Encara que no estigui a
cap dels punts, almanco que consti a l’acta o al llibre del
Parlament o... al Diari de Sessions del Parlament que es parla
d’aquest tema i que es demana al conseller que ho arregli. 

El 12 de març els pediatres posen una denúncia al Servei
d’Urgències, hi havia cinc pediatres, en data d’avui només
tenim dos pediatres que fan urgències, han hagut d’anar
ràpidament a agafar un MIR que no té l’especialitat acabada, un
pediatre d’un centre de salut, no d’urgències, mentrestant ha
estat atès el Servei de Pediatria per una metgessa especialista en
familia, que és metge de capçalera, és metge comunitari, que pot
ser molt bona en aquesta especialitat, però no és pediatre, ha
atès nadons, ha atès atenció d’urgències. I això ha de constar i
això ho ha d’arreglar, perquè rompen amb el principi de
territorialitat, les persones que van a pediatria a Manacor tenen
millor atenció en aquests moments que les d’Inca, romp
l’equitat i romp la qualitat. I això ho ha d’arreglar.

Ja li vàrem fer una compareixença explícita per això perquè
ens pareix molt greu al Grup Parlamentari MÉS que tenguem un
tema d’aquestes característiques amb aquestes condicions. I no
hi és a la moció i em sap greu, tal vegada hauríem de fer amb
tots els grups parlamentaris in voce una moció referida
explícitament al tema de l’Hospital d’Inca, perquè això vostè ho
ha d’arreglar. Té un problema allà, ho ha de reconèixer, cinc
pediatres a data d’avui, dos pediatres, un de baixa i dos que han
renunciat, amb una previsió de quinze dies, i el gerent de
l’Hospital d’Inca en lloc de gestionar aquest conflicte el que fa
és expulsar-los. Això no es forma de gestionar els conflictes...
no, no, sí, sí és així i vostè ho sap, i si no surti aquí i ho
debatrem, que vostè pot demanar un torn incidental i ho
debatrem. Això és informació que nosaltres tenim i no és errada.

Parlant d’aquest tema, i entrant en el punt de la moció, hi té
a veure el punt 4, el punt 4 de la moció té a veure amb aquest
tema, nosaltres feim una proposta molt concreta: “donat que des
que governa el Partit Popular del Sr. Bauzá hi ha hagut més de
1.200 professionals de la sanitat pública que han estat
acomiadats, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes a no realitzar concurs de servei públic per derivar
pacients de la sanitat pública a les clíniques privades, que els
possibles futurs pressuposts dirigits a aquesta finalitat es
destinin a la contractació pública de treballadors sanitaris”. I pot
començar per Pediatria d’Inca que l’hauria d’arreglar abans, de
fet. 
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No podem tenir 1.200 persones formades la majoria a la
xarxa universitària pública de la nostra comunitat autònoma no,
perquè no en tenim, de l’Estat espanyol, ben formats, alguns sí,
perquè Infermeria i Fisioteràpia també, que hem invertit doblers
públics en aquesta formació, que són un patrimoni de la nostra
comunitat autònoma en temes de formació, els traguem al carrer
i siguem capaços de trobar doblers per concertar amb la clínica
privada. Vostè des que ha fet aquest concert ha derivat, vostè?,
el Servei Sanitari, el Sistema Sanitari, ha derivat més de 400
pacients, segons les darreres informacions, a intervencions
quirúrgiques, mentre tenim llits tancats, una mitjana de 55 llits
tancats i una mitjana de 7 quiròfans tancats. Tenim tot això
tancat, pagam encara les obres i durant molts d’anys haurem de
pagar les obres de Son Espases, i en canvi tenim concertada. Ja
no em referesc a la del conveni singular, em referesc a la
privada, descarti allò del concert singular, em referesc a la
privada, concurs. Com és possible que tenguem doblers per
concertar amb la privada, per salvar clíniques privades, i no
tenguem doblers per contractar els treballadors públics de la
nostra comunitat autònoma? Això és un model que vostès trien,
el Parlament avui ha de votar a veure si volen el model públic
o aquest model que comença a ser privat.

El primer punt és tornar les targetes sanitàries, tornin les
targetes sanitàries, no tenen cap argument, ho hem debatut en
plenari, ho hem debatut en comissió, ho hem demanat amb
preguntes, no té cap argument. No té cap argument per dir-nos
que aquí amb un mateix estatut que tenim com Andalusia, com
Galícia, com Catalunya, com Cantàbria, com el País Basc, amb
dues sentències o dues interlocutòries del Tribunal
Constitucional és possible donar targetes a tots els residents
empadronats a una comunitat autònoma, i aquí no es vulgui fer,
no es vulgui fer. Segons pregunta parlamentària, més de 300
persones l’any 2013, fora infants, adultes, fora també dones
embarassades, varen haver d’anar a serveis d’urgència o de
quiròfans de la nostra comunitat autònoma, a la xarxa pública,
sense haver passat per primària la majoria, sense tenir una
història clínica com correspon tenir una història clínica en el
segle XXI en un procés normal d’assistència sanitària, si no és
d’urgències que t’atropellen, progressiu, passar per Atenció
Primària, especialitzada i després anar als hospitals. 

No ho tenim perquè no li dóna la gana al Partit Popular i no
serà amb el nostre silenci, hi insistirem cada vegada més, perquè
quan això sigui una vergonya d’aquí un parell d’anys, esperem
que no siguin molts, que quedi molt clar que el Grup
Parlamentari MÉS mai no va donar suport a aquesta mesura,
que és una mesura jo crec que amb un component bastant
xenòfob pel que afecta un colAlectiu determinat de persones. 

El segon punt és que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern, en virtut de les competències que les té atribuïdes en
sanitat, a publicar un decret de garanties que determini el màxim
de resposta a l’atenció sanitària especialitzada. Fixin-se que no
he posat cap data concreta, cap nombre de dies concret, pens
que ho podem negociar avui, però que sigui per a tot tipus
d’operacions, no per a quatre operacions. Un ciutadà ha de tenir
garanties que serà operat en 180 dies, 150, 200, pactem avui
quins, però que ho sàpiga, no només per a quatre tipus
d’operacions que és el que té l’Estat i l’Estat considera que és
el mínim de garantia de qualitat que ha de tenir tot el territori de
l’Estat espanyol. Nosaltres en teníem un que ens donava
garanties a tots els ciutadans i ciutadanes de 180 dies

d’intervenció quirúrgica i 60 d’especialitzada o interterapèutica,
idò, pactem què podem oferir, però pactem per a tot tipus
d’intervenció quirúrgica i per a l’especialitzada i per a la
terapèutica. No ens conformem amb allò que diu l’Estat que ha
de ser un mínim a tot el territori, perquè és un mínim. Per tant,
vegem si avui el Parlament també valora aquesta possibilitat.

El tercer punt és que el Parlament de les Illes Balears
manifesta la seva satisfacció per un nou servei de Radioteràpia
de l’Hospital Can Misses i el que s’instalAlarà a Menorca, que
estam tots molt contents, que quedi clar que també nosaltres
estam contents, però demanam que el Govern desisteixi en la
voluntat de privatitzar aquest servei i que aquesta prestació
sanitària es realitzi a través del servei públic, com a la resta
d’hospitals de la xarxa pública de la comunitat autònoma,
almanco a Mallorca, vostè també té la intenció de fer-ho a
Menorca, ho fan a Mallorca. No sé què pensaran els
parlamentaris d’Eivissa i de Menorca, a Eivissa hi haurà un
servei privatitzat i a Mallorca el mateix servei no estarà
privatitzat. Els ciutadans de Menorca i Eivissa, a través dels
seus impostos beneficiaran una empresa. L’empresa obtendrà
beneficis arran de la intervenció que faci en el servei de
radioteràpia. Una empresa obtenint beneficis de la seva salut,
perquè aquesta empresa no ho fa gratuïtament, aquesta empresa
no és una ONG, aquesta empresa dels doblers que li doni el
Govern de les Illes Balears per donar el servei de radioteràpia,
obtendrà uns beneficis. Idò els impostos que paguen a Menorca
i Eivissa els ciutadans de Menorca i Eivissa, l’empresa obtindrà
un benefici, en lloc de repercutir en la xarxa pública sanitària.
Per què si hi ha 17 milions en set anys crec, no se pot contractar
un servei de radioteràpia? Això romp l’equitat territorial. A
Mallorca ho tenim públic.

L’altre punt, perquè veig que s’acaba el temps, és el tema de
Son Espases. El Parlament ha de saber i ha de prendre una
decisió. A Son Espases hi ha una escoleta allà on van 40 infants
de dilluns a divendres i no està legalitzada, no està autoritzada.
I al costat hi ha un helicòpter que dos o tres pics per setmana
surt i entra, i no està legalitzada! No està autoritzada! I el
conseller ho sap. Li ho hem demanat en preguntes, no ens ha
pogut contestar, li ho hem demanat en plenari, no ho ha pogut
contestar. Per tant, avui li hem de dir que faci tot el possible ja
per autoritzar aquesta escoleta.

I finalment, que ens digui si no hi ha cap dada..., i si n’hi ha
també l’hem de conèixer, en un termini de deu dies, quin és el
nombre de persones que estan en llista d’espera quirúrgica més
de 180 dies, quin és el nombre de persones que estan en llista
d’espera per a prova diagnòstica terapèutica més de 60 dies i
quin és el nombre de persones que estan en llista d’espera per a
primeres consultes externes especialitzades més de 60 dies.
Això és un indicador de qualitat, perquè vostè ha presumit avui
d’aquesta enquesta, jo estic absolutament convençuda Sr.
Conseller, que quan una persona va i és atesa pels especialistes,
pels professionals de la salut, surt encantada. Faci vostè aquesta
enquesta als que estan esperant, que duen més d’un any esperant
per a una prova diagnòstica, que duen més d’un any esperant
una intervenció, a veure si els resultats seran tan bons. A aquests
vostès no els fa enquestes, només els les fa quan arriben a
l’hospital i clar que tenen una bona atenció sanitària allà. Però
ho faci als que estan esperant...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, acabi per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Tot d’una. Per tant, Sr. Conseller, esper que avui el
Parlament aprovi aquests sis punts que són de prou sentit comú.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, per defensar
les esmenes RGE núm. 5940 i 5941/14 té la paraula el Sr.
Vicenç Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Som aquí per debatre aquesta proposició
no de llei del Grup MÉS, nosaltres li donarem suport i ara
comentarem unes esmenes que nosaltres hi hem presentat.

El primer punt, com vostès saben, parla que totes les
persones que resideixen a la nostra comunitat autònoma puguin
tenir un document per rebre atenció sanitària normalitzada,
qüestió que ja hauria d’estar feta perquè el nostre Estatut
d’Autonomia així ho encomana. El Partit Popular fa més de dos
anys que va decidir canviar les condicions del nostre model
d’atenció sanitària i, per tant, això ja no és un dret universal.
Diverses comunitats autònomes han donat solució a aquest
problema, perquè les persones puguin ser ateses i evitar
problemes de salut pública com el que vàrem tenir a la nostra
comunitat autònoma amb la mort d’Alpha Pam. Vostès podrien
fer el que ha fet Andalusia o Astúries, fer unes instruccions
perquè aquestes persones siguin ateses exactament igual que
qualsevol ciutadà. Ells ho han fet, a pesar del reial decret llei.
Vostès fins ara no han tengut aquesta voluntat. Fa un mes en
aquest parlament a una iniciativa del Grup Parlamentari
Socialista, ja hi varen votar en contra. Són vostès els que volen
excloure.

El segon punt al qual nosaltres hem presentat una esmena,
simplement és reconèixer que fa també dos anys que vostès han
deixat als ciutadans de les Illes Balears sense drets ni garanties.
Li vaig fer la pregunta la setmana passada i no la va ni
contestar. Els ciutadans de les Illes Balears no tenen drets ni
garanties. Abans en tenien, ara només tenen 180 dies per cinc
procediments, totes les altres intervencions quirúrgiques, totes
les consultes externes, totes les proves complementàries no
tenen cap compromís ni cap garantia. Ningú no sap quan entra
i ningú no sap quan serà atès. Ningú no té cap possibilitat de
cercar solució a un centre diferent del públic que vostès
ofereixen.

La situació és dramàtica, més de 125.000 persones en llistes
d’espera. S’ha passat de 51 dies a 114 per a intervenció
quirúrgica i s’ha passat de 30 dies per a una consulta externa a
99 dies. Això, efectivament, és el que vostès han fet, però
sobretot el que han fet és vulnerar també l’Estatut d’Autonomia
i la Llei de salut, que obliga que ciutadans tenguin el seu dret a
conèixer els terminis. Vostès també ho vulneren. Nosaltres hem
presentat una esmena de modificació perquè consti que la

garantia a una intervenció quirúrgica sigui de 180 dies, d’una
consulta externa, de 60 dies i una prova complementària de 60
dies. El mateix que va dir el Partit Popular l’any 2006 i que a
l’anterior legislatura es va mantenir.

El tercer punt parla de radioteràpia a Menorca i a Eivissa, la
primera privatització d’atenció sanitària a les Illes Balears.
Nosaltres no hi estam d’acord, això hauria de ser una prestació
sanitària pública, exactament igual, i en el futur veurem com
l’equitat d’accés no serà la mateixa per a un ciutadà privat que
per a un usuari de la sanitat pública, perquè des de Son Espases
poden estar segurs que ningú no controlarà el que fa una
empresa privada amb els seus professionals i amb els seus
aparells.

El quart punt demana que no es facin més concursos públics
per prestar assistència sanitària, entre altres coses perquè vostès
han fet coses tan extraordinàries com dos convenis singulars,
amb Creu Roja i Sant Joan de Déu, però és que, a més, pel seu
desgavell dins el Servei de Salut, sis secretaris generals varen
treure un concurs que no havien d’haver tret mai i que al
conjunt de ciutadans ens costa 6 milions d’euros, que és el de la
Policlínica, amb una qualitat assistencial de què ja parlarem un
altre dia.

Vostès, a més, han pres decisions molt importants, varen
acomiadar 1.200 treballadors. Vostès, vostè que ara hem vist
com s’ha posat de moda fer preguntes d’autocomplaença, vostè
va poc dies va, entre altres coses, dir: “Son Espases ha fet
19.717 intervencions quirúrgiques”. Saben vostès el vell
Hospital Son Dureta quantes en va fer l’any 2010? 19.698, sap
restar? 19 intervencions menys, dades oficials, però amb una
gran diferència, Son Dureta tenia 17 quiròfans i Son Espases en
té 26, i d’això en parlam si vol, de la poca activitat assistencial
que varen fer l’any 2012.

La Sra. Santiago ja ha comentat el tema d’Inca. Ens va dir
“el servei de pediatria no té una situació que es pugui definir
com a preocupant. L’assistència sanitària a pediatria a Inca està
assegurada amb un nivell de qualitat. No hi ha motius reals per
aquesta polèmica que vostès s’inventen”. El Sr. Rotger segur
que no comparteix l’opinió del conseller amb aquest tema. Hi
ha un problema, la Sra. Santiago ens ha convidat a fer una
esmena in voce, i jo la faig molt gustosament: “El Parlament de
les Illes Balears constata la problemàtica assistencial a l’àrea de
pediatria de l’Hospital Comarcal d’Inca i insta a una solució
efectiva a la mancança de pediatres a l’Hospital Comarcal
d’Inca”. 



6084 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 129 / 27 de maig del 2014 

 

Posteriorment tenim un punt, nosaltres hem fet aquesta
esmena d’addició al punt 4, que a més de per contractar,
serveixi per assegurar que hi ha un augment d’activitat
assistencial, perquè si no augmenta l’activitat assistencial, les
llistes d’espera no aniran bé. 

Hi ha un punt cinquè que parla de l’escoleta de Son Espases,
una escoleta de Son Espases l’actual ubicació de la qual va ser
decisió de la concessionària i que en el canvi... -no, faci així, no
faci així-, en el canvi de papers els varen dir “expedientes
sancionadores a la concesionaria Hospital Son Dureta, ¿por
qué?, por la no entrega de proyecto de guardería y que se
había abierto un expediente sancionador”. Això és del mes de
maig de 2011. Li hem demanat les còpies per saber vostès què
han fet, com no podia ser d’una altra manera, el conseller no ens
ha facilitat la documentació. I també els vàrem dir l’any 2011
que aquesta guarderia no tenia llicència d’obres i que l’Ibsalut
no havia rebut ni supervisat el projecte de construcció d’aquesta
guarderia i que va ser la concessionària que va canviar
unilateralment el lloc d’ubicació. Jo li agrairia que ens enviàs
les còpies de l’expedient sancionador i a veure què han fet
vostès amb aquest expedient sancionador.

Evidentment estam d’acord amb el darrer punt que demana
que es doni informació sobre quanta gent hi ha per damunt de
180 dies en intervencions quirúrgiques, de 60 dies en proves
complementàries i de 60 dies en consultes externes. Per què
demana la Sra. Santiago i el Grup MÉS aquesta iniciativa?,
perquè l’opacitat és absoluta, absoluta. Jo no sé com vostè pot
consentir, consentir no, segurament han donat una ordre,
l’empresa pública més important pública de les Illes Balears,
amb més de 14.000 treballadors, no ha fet memòria de l’any
2011, no ha fet memòria de l’any 2012, no ha fet memòria del
2013. Per tant, les fonts d’informació vostès les amaguen.
Podríem parlar de la petició mensual que fa aquest diputat dels
quadres de comandaments, saber què fa la Conselleria de Salut.
No n’ha donat ni un, ni un! Quadres de comandament cap ni un,
opacitat absoluta. Aquesta és la política d’aquesta conselleria.

Per tant, nosaltres reiteram que hem presentat aquesta
esmena de modificació al punt 2, perquè surtin els 180 dies, 60
en consultes externes i 60 en proves terapèutiques, que és el
mateix que es feia des de l’any 2006. Hem presentat aquesta
esmena d’addició al punt número per afegir “i augmentar
l’activitat assistencial”. I hem presentat aquesta esmena in voce
que fa referència a l’Hospital d’Inca perquè el Parlament
constati que existeix una problemàtica assistencial a l’àrea de
pediatria i que insta a cercar una solució efectiva a la mancança
de pediatres a l’Hospital Comarcal d’Inca, perquè evidentment
l’atenció que s’està donant en aquests moments i des de fa un
cert temps, és francament millorable per dir-ho d’una manera
suau i no ferir determinades sensibilitats. Després, si passen
coses, la responsabilitat és de qualcú. Vostè va negar en el
Parlament l’existència del problema, va parlar de ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... “polèmiques creades pels partits de l’oposició. No hi ha
motius reals per aquesta polèmica. L’assistència està assegurada
en un nivell de qualitat i no hi ha una situació que es pugui
definir com a preocupant”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per fixar la
posició, té la paraula la Sra. Catalina Palau per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també vull començar pel
tema de pediatria de l’Hospital d’Inca. En aquests moments la
Conselleria de Salut ho té resolt, que demà reinicia el servei
amb la reprogramació de 60 consultes aquesta setmana i la que
ve, perquè els dos pediatres que han partit se substitueixen ja. I
també feim una proposta in voce d’esmena, a la qual deim que
instam el Govern a garantir l’assistència pediàtrica a Inca i a
continuar prestant el servei tant d’urgències com de consultes
externes.

I passant als punts que sí estaven inclosos a la moció, el
primer punt, universalització de la sanitat, cal dir un dia més que
el Govern del Partit Popular es va veure obligat a emprendre
una reforma sanitària materialitzada en el Reial Decret 16/2012,
perquè quan assumí la responsabilitat de governar, es trobà un
sistema nacional de salut absolutament inviable, perquè el deute
superior a 16.000 milions d’euros que arrossegava, l’abocava
sense remei al precipici. Per això s’actuà amb celeritat i
responsabilitat aplicant mesures que han garantit la sostenibilitat
del sistema. Vostès diuen que això del deute és una invenció del
Partit Popular per poder canviar el model sanitari, però resulta
que el Govern francès després de dos anys a la deriva, el govern
socialista, ha optat finalment per una reforma similar a
l’espanyola, per poder salvar un país i un sistema sanitari que
també anaven directes a l’abisme. Per tant, el seu discurs,
marcat per la demagògia i la utopia, està cada dia més allunyat
de la realitat, del sentit comú i de la possibilitat d’aportar
solucions.

El 5 d’agost de 2012 entrà en vigor el Reial Decret
1192/2012, que regula la condició d’assegurat i de beneficiari,
a efectes d’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec de fons
públics i a través del sistema nacional de salut, una normativa
que ha aclarit qui té dret a ser assegurat i beneficiari, impedint
que es continuïn produint forats com el dels 100.000 milions,
derivats del turisme sanitari, reclamats el seu dia pel Tribunal de
Comptes; i també que ha aconseguit que el sistema sigui
universal, públic i gratuït per als residents a Espanya i també
totalment accessible per part dels grups vulnerables. Aquesta
reforma ha posat ordre i ha posat límit als abusos, ja ho hem
explicat moltes vegades, que ningú no queda desatès a la nostra
comunitat autònoma i quan un pacient va a urgències, nosaltres
pensam que rep una atenció de tan bona qualitat com quan passa
per primària.
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Quant al segon punt, ens demanen un nou decret de
garanties. Nosaltres tenim un Govern que lamenta
profundament que hi hagi llistes d’espera i és molt conscient
que s’ha de millorar i per això treballa intensament per
aconseguir-ho. Però també és molt lamentable haver heretat una
comunitat endeutada fins a les celles que ens ha posat a tots les
coses molt difícils. Vostès no en volen sentir parlar, d’això, se
senten més a gust entre la demagògia i l’alarmisme, fent crònica
negra de tot i falsejant la realitat. El deute és clar que els
incomoda, però la trista realitat és que aquest forat superior als
830 milions d’euros que deixaren a l’ib-salut ho ha condicionat
tot i també les llistes d’espera. Ja saben que el tema del temps
de demora a Balears ara es regeix pel Reial Decret 1039/2011,
que va aprovar la Sra. Pajín i que estableix un termini màxim de
180 dies per a determinades intervencions. Balears compleix
aquesta normativa, no solament la compleix, sinó que la millora.
L’any 2013 la mitjana del temps de demora se situa aquí en
114,7 dies. Actualment hi ha un grup de feina a nivell nacional
que treballa per actualitzar aquesta norma i aprovar-ne una nova
d’àmbit nacional. Per això el Govern es manté a l’espera que
surti aquesta nova regulació del Ministeri de Sanitat.

Quant al tercer punt, la privatització del servei de
radioteràpia a Can Misses, mirin, nosaltres pensam que els
grups de l’oposició no poden consentir aquest mèrit d’un govern
del Partit Popular, que serà el primer govern que portarà el
servei de radioteràpia a les illes de Menorca i d’Eivissa. Vostès
van conformar durant quatre anys un govern absolutament
insensible amb aquesta necessitat de les persones Balears que no
vivim a Mallorca, perquè deixar un espai de 200 metres
quadrats damunt un plànol, no significa habilitar un servei de
radioteràpia. I ara no saben com embrutar la cosa i no aturen
d’enviar missatges negatius i poc ajustats a la realitat sobre la
privatització d’aquest servei, com si això fos terrible i fos inèdit
a la nostra comunitat. Evidentment no és terrible perquè serà un
servei gratuït per als ciutadans, serà un servei equipat amb alta
tecnologia, serà un servei amb la mateixa cartera de serveis que
el de Son Espases i estarà sotmès al control i a la supervisió
absoluta del servei d’oncologia de Son Espases, que garantirà en
tot moment els mateixos paràmetres de qualitat de l’hospital de
referència. Tampoc no és inèdit que s’externalitzi un servei
sanitari i basta mirin quin model de contractació van triar vostès
quan governaren per construir Son Espases i Can Misses, tots
dos amb colAlaboració públicoprivada.

Quant a les clíniques privades, jo crec que ja podríem fer
una pelAlícula de gènere surrealista titulada “MÉS i el fantasma
de la privatització”, una privatització, on vostès només hi veuen
bruixes quan governa el Partit Popular, perquè quan vostès
tenen el poder, ja la cosa canvia molt. Aquest govern ha
optimitzat com mai no s’havia fet, els recursos de la sanitat
pública, l’any 2013 rècord d’intervencions quirúrgiques en els
hospitals públics, rècord de consultes externes, rècord de proves
diagnòstiques; el nombre de professionals sanitaris s’ha ajustat
a la disponibilitat econòmica, ningú no vol un lloc de feina si no
pot cobrar i per poder contractar personal i pagar les nòmines ha
d’haver-hi sous, cosa difícil després d’aquest forat descomunal
que vostès van deixar a les arques de l’Ibsalut. La realitat és que
s’ha incrementat la productivitat hospitalària i també d’atenció
primària, optimització de recursos, eficiència, colAlaboració total
dels professionals i potenciació de la sanitat pública al màxim.
Aquesta és la fórmula d’aquest govern. I recordam quant a

derivacions a la privada, any 2010, despesa 37 milions d’euros;
any 2013, despesa 29 milions d’euros.

El mateix conseller de Salut de l’anterior govern ho
explicava molt bé en una entrevista que li feien a un diari
digital. Li preguntaven, “¿porqué concierta con la sanidad
privada si es usted defensor de la sanidad pública a
ultranza?”, i ell responia: “los conciertos con la sanidad
privada continuarán como elemento complementario de la
sanidad pública cuando sea necesario”. I així va ser, venien les
eleccions, les llistes d’espera s’havien disparat i per a vostès va
ser necessari incrementar la despesa en contractació privada.
Això és l’únic que saben fer, pagar les clíniques privades i pagar
peonades. Vostès van ser els campions de l’externalització a la
sanitat privada. Per tant, aquest mantra que reiteren cada dia no
té ni cap ni peus i tampoc no crec que jugui a favor de la seva
credibilitat.

L’escoleta de Son Espases. L’Hospital de Son Espases és el
segon hospital de les Illes que compta amb un servei d’escoleta
per als seus treballadors que també s’ofereix als familiars dels
pacients ingressats. Com ja va aclarir el conseller aquí dins,
correspon a la concessionària tramitar davant l’ajuntament les
llicències d’aquesta escoleta i així ho va fer en data 18 d’abril
de 2010 i la ubicació d’aquesta escoleta va ser planificada pel
govern del pacte. No sé si sap que allà mateix també s’hi troba
la ludoteca, que òbviament també és per a infants. Idò la
ludoteca de Son Espases començà a funcionar dia 20 de
desembre de 2010, exactament 70 dies després d’haver-se obert
l’hospital i no governava el Partit Popular. L’heliport va ser
construït per traslladar malalts urgents per via aèria, i el procés
de regularització d’aquesta instalAlació es va iniciar el setembre
del 2010, dos mesos abans d’obrir l’hospital. Per tant, parlam
d’una instalAlació construïda i en funcionament des de desembre
de 2010. Vostès saben perfectament qui seia a les cadires del
govern i no era el Sr. Sansaloni. Pensam que si li preocupava
tant aquest tema, vostè el que havia d’haver fet, que també seia
a una cadira del Govern, era tractar-ho en el seu moment amb
el responsable de la cartera de Salut, que no era el Sr. Sansaloni.

Publicació dades de les llistes d’espera, punt 6. El Govern
publica les llistes d’espera cada sis mesos i així ho farà quan
pertoqui, com sempre donant la cara al ciutadà i amb absoluta
transparència. La passada legislatura no vam tenir precisament
una Conselleria de Salut caracteritzada per donar informació.
Paraules de l’exconseller publicades en el Diari de Sessions del
Parlament, “tenemos que ir muy alerta en la difusión que se
puede hacer de determinados datos, porque en general se
puede crear confusión, se puede crear inquietud a la población
o se puede crear pérdida de confianza en el sistema sanitario”,
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anterior conseller de Salut del pacte dixit. Vostès optaren per
una gestió de les llistes d’espera basada en l’endeutament de
l’Ibsalut. Ara el model s’ha transformat completament i
s’aborda des de l’eficiència i la colAlaboració màxima amb els
professionals sanitaris. I, com hem vist, els resultats són òptims.
L’any 2013 s’han obtingut els millors resultats quant a nombre
d’intervencions quirúrgiques i consultes programades, perquè
es va aconseguir un millor rendiment dels quiròfans, un millor
aprofitament de la jornada laboral i un major compromís dels
professionals. I per això, s’ha pogut reduir un 20,34% el nombre
de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica, 3.610
pacients menys que el 2012.

Volem destacar també, ho hem vist avui, que el 90% dels
usuaris de la sanitat pública balear afirmen estar molt satisfets
amb l’atenció rebuda i que la puntuen amb un 4,39 sobre 5. Tot
això són dades que ens indiquen que aquesta visió catastrofista
que vostès volen vendre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, ha d’acabar.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...del sistema sanitari públic -ja acab- cada dia és més ficció i no
té res a veure amb la percepció dels usuaris. 

Òbviament per tot l’exposat, votarem en contra dels punts de
la seva moció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup proposant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Sra. Santiago, cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Donam les gràcies al Grup Parlamentari Socialista per al
primer punt, per tot el seu suport a tots els punts. Acceptam la
proposta del 180-60-60, jo estava disposada a negociar un poc
més si era necessari, però que tothom tengués dret a saber quan
tendria dret a ser operat, no ho podrà saber. Acceptam les dues
esmenes i gràcies als grups parlamentaris per les dues esmenes
d’Inca, que crec que eren necessàries, en tot cas, nosaltres
acceptam la del Grup Parlamentari Socialista perquè insta d’una
forma més urgent el Govern.

Sra. Palau, si vostè considera que la privatització de la
radioteràpia d’Eivissa és tan excelAlent, tan bona i no té cap
problema, jo deman al Partit Popular que en el pròxim programa
electoral digui els serveis que privatitzarà, perquè els d’Eivissa,
els de Menorca o els de Mallorca ho sàpiguen. Diguin-ho,
diguin “nosaltres estam disposats a privatitzar tots els serveis
nous que posem en marxa o a privatitzar aquells que ara no hi
estan”. Si és tan bo, si és tan excelAlent, posin-ho en el programa
electoral, ara que ho han defensat tant, ara que és tan bo
defensar que la radioteràpia es pot privatitzar, que no passa res,
diguin-ho, diguin-ho en el proper programa electoral, quins
serveis sanitaris volen privatitzar i així la gent ho sabrà i a veure
què votarà. Què posaran una altra vegada? Créixer en
prestacions sanitàries? Diguin com? Perquè ara ja sabem que
vostè si és a la gestió pública o a la gestió privada és el mateix,

idò ara qualifiquin-ho. “El fantasma de la privatització de la
salut”, digui-ho a la marea blanca, digui-ho vostè a la marea
blanca, que varen mobilitzar, mobilitzar i mobilitzar. Digui-los-
ho vostè, parli-los de fantasmes. 

No està legalitzada, no està autoritzada i avui aquest
parlament hauria de dir al Sr. Conseller que qui n’és
responsable, s’espavili, i vostès acoten el cap. Si hi ha una
desgràcia hi haurà responsabilitats penals i a vostès els és igual.
Vostès no votaren ni aquest punt de Son Espases, que és
ilAlegal? I efectivament que l’heliport funcionava i sap què posa
en els documents de l’heliport? Que no hi ha cap obstacle, ni a
l’aterratge ni a l’enlairament, no hi ha cap obstacle, crec que
l’animalari que està bastant més enfora. I després apareix
l’escoleta, després, després de l’heliport, després de
l’autorització de l’heliport perquè no hi havia cap obstacle. Per
tant, tal vegada no es pot autoritzar l’escoleta on és, que la hi va
posar aquest govern i la va inaugurar el Sr. President amb el Sr.
Conseller, sí senyor!, la va autoritzar aquest govern, durant
aquest govern, és que tal vegada no tenim autoritzat ni
l’heliport, perquè l’escoleta és a no res. I aquest parlament avui
no instarà el conseller, el Govern que això ho faci de pressa i ja?
Per no instar el seu govern, no demanarem el Parlament
seriosament que no s’autoritzi aquesta escoleta? Si hi ha una
desgràcia, algú tendrà responsabilitats penals, ni aquest punt es
pot aprovar, instar el Govern que..., tots acoten el cap, mirin
com tots els consellers acoten el cap, sí, perquè no saben què
dir, no saben mirar a la cara, demanam autoritzar una escoleta,
on hi van 40 nins cada dia, i avui no serem capaços com a
Parlament d’instar el Govern a això? Per favor! Ni això? Els
deman que s’ho repensin, els deman que es repensin aquest punt
com a mínim.

No volen publicar dades de quines són les persones que
esperen més de 180 dies. Quan aquestes dades es publicaven
cada sis mesos, independentment d’allò que va dir el conseller
en el seu moment. Cada sis mesos es publicaven aquestes dades,
o cada tres, idò cada tres mesos es publicaven aquestes dades,
i ara no es publiquen, independentment del que s’hagués dit, idò
ara no es publiquen. I això és un indicador de qualitat. Això sí
que és un indicador de qualitat, l’espera que tenen les persones
per ser operades o per ser ateses. I aquest no el volen fer
públics, perquè se’ls desmunta tot el discurs d’autocomplaença
que tenen en el tema sanitari. Vostès exclouen persones del
sistema sanitari normalitzat i els sembla normal. Clar que han
de ser ateses, faltaria més que en el segle XXI una persona
tengués una urgència i li diguessin, espera, no, no, no pot ser.
No, però des de la normalitat com la té vostè i com la tenc jo,
amb una targeta sanitària que vagi des d’atenció primària,
hospitalària, passant per tot el procés. Hi ha hagut dues morts en
tema d’urgències, una va ser la d’Alpha Pam i l’altra ara no
record a quina comunitat autònoma, una alAlota que també va
esperar més de quatre hores a un servei d’urgències. Casualment
les dues no tenien targeta sanitària. No és casualitat això,
casualment les dues no tenien targeta sanitària. Les coses no
passen per casualitat, passen perquè hi ha polítics que prenen
decisions. I nosaltres no estam d’acord ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’acabar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...amb les decisions que prenen. Moltes gràcies, Sra. Presidenta
per la seva generositat amb els segons. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem a la votació. Començam a votar.

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 25 a favor.

IV. Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la
Moció RGE núm. 3534/13, relativa a política en formació
professional (escrit RGE núm. 4993/14, del Grup
Parlamentari Socialista).

Passam ara al quart 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 moció
RGE núm. 3534/13, relativa a política en formació professional,
escrit RGE núm. 4993/14, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Dia 16
d’abril de 2013, fa una mica més d’un any, vàrem presentar una
moció de política general en matèria de formació professional,
que va ser aprovada per unanimitat per aquesta cambra. I passat
aquest temps i enfilant ja la recta final d’aquesta legislatura,
avui som aquí per analitzar el grau de compliment d’aquella
moció i saber què se n’ha fet durant aquest temps.

En el seu moment la vàrem presentar conscients de la
importància que la formació professional té per a la nostra
societat i de les necessitats de respostes en aquest camp per part
del nostre sistema educatiu. Una bona oferta d’FP resulta del tot
bàsica per poder formar professionals competents, i aquest
factor constitueix un element important per al present i futur de
la nostra economia i del funcionament en general de la nostra
societat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor, senyors diputats!

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

...si podem demanar una mica de silenci...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho estic fent, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, en el seu moment tots els presents en aquesta cambra ho
vam compartir. L’aleshores conseller d’Educació, Sr. Rafel
Bosch, deia i així consta en el Diari de Sessions que l’FP és part
de la solució a la crisi econòmica. La frase crec que va estar
molt ben dita en el seu moment: “la formació professional és
part de la solució a la crisi econòmica”. I després el
vicepresident econòmic del Govern ho reblava amb aquesta
consideració: “la base per al bon funcionament d’una societat és
comptar amb bons professionals”. Tots, per tant, en el seu
moment varen reconèixer la importància de la formació
professional i la necessitat de donar les respostes més adequades
a les necessitats en aquest camp. 

Però una cosa són les paraules i una altra els fets. Un govern
no es pot conformar amb les paraules, no n’hi ha prou, no
serveixen per a res les paraules si no van acompanyades de fets.
Personalment crec que nosaltres hem fet la nostra feina
d’oposició, d’oposició constructiva i proactiva, sobretot crec
que hem estat prou proactius: hem presentat proposicions no de
llei, hem portat el tema moltes vegades a la Comissió
d’Educació, vàrem presentar la interpelAlació, aquesta moció i
ara el compliment també d’aquesta moció. Per tant, què ha
passat, però, a l’hora de traduir les bones intencions en pràctica?
Què se n’ha fet de les bones paraules a favor de la formació
professional, tenint en compte que l’atur juvenil es troba al
voltant del 53%? Pens que no era cosa de prendre’s la qüestió
a la lleugera.

Comencem pel primer punt que feia referència al mapa de
l’oferta de formació professional que el Govern té el compromís
d’elaborar. De moment encara no el tenim, som a punt
d’implantar l’FP bàsica, fins ara que no hi hagués mapa
senzillament volia dir que no havíem anat endavant. Però,
consellera, ara implica que anam endarrere, per què?,
senzillament perquè la implantació de l’FP bàsica hauria pogut
servir per compensar la manca de planificació en FP als capricis
previs que ja teníem instaurats. Si s’hagués comptat amb la
implantació amb el mapa, la implantació de l’FP no s’hauria fet
en base a allò que ara tenen els centres. Per tant, com acab de
dir, no només no hi ha hagut cap millora en aquest sentit, sinó
que es consoliden els errors que arrossegam fins ara i que
s’haurien pogut esmenar amb un mínim de planificació. Tot
això demostra que des de la conselleria no es pensa en els
alumnes, perquè si hi pensessin haurien fet que hi hagués més
oferta, que aquesta estigués més repartida i l’haurien
racionalitzat, i per fer-ho haurien complit el seu compromís de
realitzar el mapa de l’oferta d’FP a les Balears. No val dir que
pensam amb els alumnes, com ha dit també el president avui en
el torn de preguntes, sinó demostrar-ho.
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Vegin a més la resposta, la resposta kafkiana que ens va
donar la consellera a la pregunta “en quin estat es troba la
realització del mapa que ha de planificar l’oferta educativa de
formació professional a les Illes Balears?”, la Sra. Camps ens va
respondre en el seu moment dient: “la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats està treballant en la implantació de la
formació professional bàsica per al curs 2014-2015, d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries”. Aquesta resposta em
recorda aquell humorista que es feia dir doctor Soler, que a la
pregunta “quin vestit em pos avui?”, el marit interrogat havia de
respondre “avui fa sol”, si fa no fa, com la consellera
d’Educació em respon les preguntes que li fan al volant del tema
de formació professional. 

A les qüestions que venien a continuació proposàvem
treballar per a tota l’FP, avançant la implantació de l’FP dual,
tot tenint en compte les dificultats, i instàvem a flexibilitzar els
estudis de formació professional, per adaptar-los més a les
necessitats de formació existents a la nostra societat. Què s’ha
fet en aquest camp? La flexibilització anava lligada al fet de
revisar el marc legal actual per tal d’eixamplar el període de
pràctiques necessàries a les empreses pròpies de la formació en
centres de treball, les FCT, i en d’altres, per tal d’evitar la
sobredemanda de les empreses i així mateix instàvem a fer els
canvis legals necessaris perquè l’alumnat amb títols tècnics en
un cicle de grau mitjà poguessin accedir a les famílies de grau
superior afins per tal de no limitar-los a una mateixa família i a
una demanda que a vegades no existia en totes les illes. Per tant,
ens agradaria saber en aquest punt què s’ha fet al llarg de l’any,
quins són els canvis legislatius que s’han portat a terme per fer
possibles aquestes millores.

Pel que fa a l’FP dual, a la seva implantació, vàrem alertar
en el seu moment també en comissió de les dificultats que hi
hauria perquè s’ha de tenir en compte la realitat empresarial de
cada lloc quan es vol implantar aquesta modalitat de formació
professional, tot apuntava que seria una implantació difícil i la
demostració ha estat així, que no ha anat gaire bé, ha anat a llocs
tan malament, com a Eivissa i a Formentera, que no s’ha
aconseguit implantar en cap de les formacions que hi ha... de
l’oferta formativa ni a Eivissa ni a Formentera, però bé, en
termes generals voldria saber si s’ha fet cap anàlisi sobre les
dificultats i, per tant, com esmenar-les, si hi ha cap idea de com
desencallar aquesta situació.

També volem saber quins mecanismes s’han articulat en
relació a l’FP dual per combatre la picaresca, per evitar que els
estudiants es converteixen en mers treballadors a baix cost.

El Govern en el seu moment es va comprometre a ser l’agent
dinamitzador per fer de l’FP dual..., però finalment i pens que
ho va deixar limitat en aquell conveni que es va signar amb la
Cambra de Comerç, però varen dir que amb això no n’hi havia
prou, que havia de ser el Govern qui havia de prendre la
iniciativa, qui havia de fer d’element catalitzador en aquest tema
de desenvolupament de l’FP dual. 

Pel que fa a la creació de centres integrats d’FP, també en
vàrem parlar a bastament, són importants, perquè permet
concentrar-se exclusivament en la formació professional, tota,
la reglada, l’ocupacional, la contínua, la formació a distància,
tot, contribueix a donar prestigi a la formació professional, té
més llibertat per organitzar-se els estudis, es poden oferir

nocturns, es poden fer cursos, es pot ampliar tota l’oferta del
SOIB de la qual tantes vegades ens parla la consellera, però tot
això s’insereix més directament amb la societat i s’adequa més
a les seves necessitats i també permet que l’empresa hi
inverteixi, per tant, solucionaria en part les deficiències
d’aquesta formació professional obsoleta que mantenim.

Consellera, vostè va dir que la conjunció de formació
professional reglada i SOIB amb certificat de professionalitat,
que d’aquesta manera el SOIB entraria als centres educatius, hi
estam d’acord, però estan preparats els centres educatius de
secundària per compartir espais i recursos amb persones adultes
en situació d’atur? Per això eren importants els centres integrats,
per això són imprescindibles, per estalviar-nos els possibles
problemes que hi pugui haver en aquest camp. 

En el seu moment el conseller Bosch va prometre posar en
marxa el centre de Can Marines amb família professional
agrària i fer-ne d’altres, la crua realitat a hores d’ara és que ni
s’ha posar en marxa Can Marines. També s’havia de posar en
marxa el centre integrat d’hoteleria, però de moment, que ens
consti, no s’ha fet cap gestió en aquest sentit.

També, fa una mica més d’un any, el conseller Bosch es
comprometia a fer l’impossible, ho va repetir, diu “jo faré, el
Govern farà l’impossible perquè els alumnes a distància de
formació professional de Formentera puguin comptar amb el
professor tutor”, l’impossible, no sé què vol dir aquesta paraula
per a aquest govern. Què s’ha fet d’aquell compromís?, encara
estam igual, encara l’estam reivindicant.

Es varen comprometre també a fer campanyes de divulgació
i promoció dels estudis de formació professional entre tots els
possibles candidats i estudiants, però bé, o bé les campanyes ens
han passat tan desapercebudes que les podem considerar talment
com a secretes o bé no n’hi ha hagut, però és clar, també ens
hem de preguntar quina campanya es pot fer quan no s’amplien
places, quan no s’ofereix una oferta adequada, quan no s’amplia
aquesta oferta.

També es varen comprometre a mantenir obert el diàleg amb
els diferents sectors vinculats amb els estudis de formació
professional, si per diàleg s’entén venir a Eivissa fa devers
quinze dies i entrevistar-se amb una sèrie de centres, haurien de
canviar òbviament també la paraula “diàleg” en el diccionari
perquè no s’entén què vol dir.

Pensem per exemple en la implantació dels nous estudis
d’FP bàsica, a hores d’ara en relació amb aquests estudis encara
hi ha molts de centres que no saben quina FP bàsica faran, si
hauran de fer cap reforma, com hauran de condicionar les
instalAlacions, etc. A més a més, el fet que fins ara l’oferta en
aquests nous estudis encara no estigui clarament organitzada
crea un perjudici més que evident en els alumnes que la
seguiran...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, ha d’acabar.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Vaig acabant. Com se’ls pot orientar si l’oferta encara no
està clara?, com poden fer, escollir, si no saben què s’oferirà?

Consellera, són moltes les preguntes, tenim la sensació i
tenim, més que la sensació, la comprovació que no s’ha fet la
feina que tocava tampoc en el camp de la formació professional.
Estam esperant a veure quines respostes durà en aquest camp i
sí que li agrairia que em fes també, si pot, referència a aquella
xifra, de quina és la inversió que té prevista l’Estat per a la
implantació de l’FP bàsica i que havíem de saber en aquest mes
de maig.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció 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, Sra. Diputada, si una
moció es pot dir que s’està complint, Sra. Marí, totalment, és
aquesta. Compartesc el que va dir el Sr. Bosch, que vostè també
compartia, he vist fa un minut que la formació professional
sense cap dubte és una solució, una part de la solució de la crisi
econòmica, coincidim, i així ho he dit moltes vegades. També
li diré que el que té aquest govern són fets, no paraules, i açò és
al carrer i ara li diré i es podrà constatar i li ho demostraré.
Ningú no fa les coses a la lleugera, sinó que es fan amb molta
feina i molt pensades. 

Miri, punt per punt, els que em va dir, el mapa de la
formació professional a Balears està pràcticament fet i, com
s’ha fet?, molt fàcil, amb reunions constants, primer, el SOIB té
estudis de demanda constant de les professions més demandades
pel sector empresarial. Ens reunim, millor dit, ja li dic i li avanç
que tenim tancat tot Menorca, tot Eivissa i Formentera -i
m’estranya que vostè no ho sàpiga- i que dijous quedarà tancat
tot Mallorca. Com ho feim?, amb reunions amb batlles, amb
directors i equips directius de tots i cadascun dels centres de
formació professional, perquè açò veig que no ho diu, i vostè ha
de saber perfectament, que ja no és que jo me n’anàs
personalment a reunir-me amb certs instituts, sinó que la
directora general d’Innovació i la directora del SOIB, elles
personalment amb els tècnics, personalment, es reuneixen amb
cadascun dels directors i els equips directius de tots els instituts
de totes les Illes Balears i s’està tancant el mapa com mai no
s’havia fet, no reunions de tècnics, no, reunions de tècnics i
directors personalment.

Quins criteris? Evidentment, com li dic, tenim els estudis de
demanda del SOIB, que són els més verídics i els més fiables
d’aquesta comunitat autònoma, tenim les opinions de molts de
batlles i tenim les opinions dels mateixos directors i equips
directius dels centres de formació professional que ens diuen el
que es demanda i el que fa falta i, sobretot, es mira de seguir, les

famílies evidentment, quan un institut o un centre dóna una
família determinada, miram d’afavorir des de la formació
professional bàsica, que abans no hi era, miram d’afavorir totes
les famílies, passam pel grau mitjà i el grup superior. Açò és el
que s’està fent en aquests moments, que pràcticament està fet.
No digui que disminueixen perquè no em pot que disminueixen
les coses si vostè no sap el resultat. Quan sàpiga el resultat de la
formació professional, de la conversió del PQPI després em
podrà dir si disminueix o augmenta, però ara, si diu que no ho
sap, com em pot dir que disminueix.

A veure, que vostè no ho sàpiga, que vostè concretament,
persona física, no ho sàpiga no vol dir que no es faci. A mi em
sembla, Sra. Marí, que sempre identifica aquestes dues coses, jo
no ho sé, llavors el Govern no ho fa. No, que vostè no ho sàpiga
no vol dir que no es faci i quan estigui llest es farà públic.

Vostè coneix molts de directors, vostè és docent i coneix
molts de centres, per tant, sap perfectament que tenen lloc
aquestes reunions i bé s’ha guardat, Sra. Marí, de dir de res en
aquesta cambra. 

Veig que també s’ha oblidat de dir..., el segon punt, se l’ha
saltat, què és que no interessa dir que s’han augmentat
precisament en aquests anys en què governa el Partit Popular,
s’han augmentat les formacions professionals?, un dels punts
era precisament l’augment de PQPI, el segon punt, no me’n
ralla, perquè li diré que els PQPI s’han augmentat enguany un
19,13%, els graus mitjans, un 19,56%, i els graus superiors, un
19,91%. Açò és complir la moció. Açò són realitats del que
passa.

Tampoc... veig que em ralla del tercer punt, per què no em
ralla de la integració?, de la integració, per què és que no me’n
ralla?, perquè evidentment és un dels objectius d’aquest govern.
Vostè sap perfectament que des del principi hem dit que anam
a integrar totalment certificats de professionalitat amb formació
professional reglada, açò no és un invent d’una moció, el
Govern fa feina ben de bo per aconseguir precisament açò.

Per què creu vostè que la directora del SOIB personalment
se’n va amb els seus tècnics, però ella personalment, centre per
centre ha anat a tots els de Menorca, s’ha reunit amb tots els
directors de Menorca, amb tots els d’Eivissa, amb els de
Formentera, amb els de Mallorca, quasi tots, que acaba aquest
dijous?, per què ho fa?, precisament per aconseguir una
formació professional integrada, aconseguir que el SOIB entri
amb els seus certificats de professionalitat a cadascun dels
centres propis que té la comunitat autònoma.

Quant a la flexibilització, vostè sap perfectament que el
Govern també fa feina per la flexibilització i d’aquí la
temporalitat especial. Vostè sap que les pràctiques, moltes
vegades, es fan en horaris que precisament ajudin a flexibilitzar
i que hi hagi molt més alumnes, igual que en la formació
professional dual. No em digui que no s’ha incrementat
moltíssim en un any, de deu alumnes que hi havia al curs 2012-
2013 i vuit contractes d’aquest tipus han passat a 127 alumnes
i 82 contractes, és un augment molt considerable. 
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Que té raó, que a Eivissa i Formentera estam analitzant què
passa, sí que és veritat. A Eivissa i Formentera hem de mirar
què passa amb el teixit empresarial i hem de mirar com ho
podem fomentar, però el que és obvi és que a nivell de les Illes
Balears s’ha augmentat a Mallorca i a Menorca, no neguem la
realitat, no diguem que no s’ha fet feina, digui’m que a Eivissa
i Formentera hi ha el fenomen que no sabem què passa, però a
la resta d’illes sí, i hi hem de fer feina, ningú no diu que no hem
de fer feina, però generalitzi el que passa a Eivissa a Mallorca
i Menorca.

Al punt sisè, quant a la inspecció laboral, sap que és un tema
d’inspecció de treball i efectivament crec que mai per inspecció
de treball i li ho diu la que era directora de Treball, no s’havien
fet tantes batudes a hotels i tantes... i tantes intervencions
precisament per evitar açò, que la gent es pugui aprofitar dels
becaris o dels becaris o dels contractes precisament en formació.
Per tant, colAlaboració, tota.

Quant a la divulgació, també li dic que no em digui que no
divulgam, quina millor divulgació que reunir-nos centre per
centre d’aquestes illes perquè es transmeti als pares i als
alumnes? Quin millor diàleg que se’n vagin els directors
generals, personalment, a rallar amb tothom, que es ralli de les
necessitats que té cada centre, que s’intercanviï, que el SOIB es
reuneixi amb empreses, que es miri el que demanden?,
totalment.

Centres integrats, li ho he dit, el punt 8, s’estan augmentant,
quina major integració que posar tot el SOIB, a tots els directors
que vulguin acollir el SOIB?, no obligarem ningú, però li diré
una altra cosa, si estam preparats, només li diré un detall, a tots
els equips directius de quasi tots els instituts els encanta la idea
de la integració total dels certificats de professionalitat en la
formació professional reglada, i així ens ho diuen, els agrada.
No em posi problemes de si estan preparats o no estan preparats,
perquè es tracta de posar pedres a les rodes, es tracta d’açò. Li
dic que tots estan molt ilAlusionats, és una sortida molt important
per als alAlots que feien PQPI i a més, vostè sap que el PQPI no
era formació professional reglada i sí ho són els certificats de
professionalitat, que atorgaran per homologació un títol oficial.

Quant a Can Marines, sàpiga que hi feim feina i a contra
rellotge i a més li diré més, feim feina a pesar de i solucionant
un problema d’infraestructures que varen generar vostès fent un
edifici que no reunia les característiques pertinents, i podem
cridar tot el que vulguin, aquesta és la realitat, eh?, fent un
edifici, gastant una milionada, no reunint les condicions que
s’exigien per unes determinades formacions professionals i ara,
actualment, el consell ho està solucionant i aquest govern ho
està solucionant.

Quant a la formació professional d’Eivissa i Formentera, els
he de dir que precisament amb aquestes reunions analitzam
moltíssimes coses. Per exemple, vostès demanaven cuina i
restauració, idò sàpiga que l’IES Balàfia tindrà els tallers de
cuina i restauració, a l’IES Sant Isidor de Macabich tenen els
tallers de cuina i restauració, a l’IES Sa Serra s’està estudiant
també si posam cuina i restauració, i a Formentera -a
Formentera-, presencial, s’estan estudiant en aquests moments
les infraestructures necessàries per també poder posar cuina i
restauració, com mai no havia passat. Per tant, rallem de
realitats i no deim les coses per dir-les.

Per tant, no em digui que no està res previst, sabem
exactament el que volem, sabem cap on caminam, ho feim amb
el consens tant del sector empresarial com, precisament, amb les
capacitats i amb els equips directius de tots els centres de
formació professional o sigui els instituts de les Illes Balears i
no tenim cap dubte que arribarem a bon port i que és una de les
grans apostes precisament d’aquest govern, el foment de la
formació professional.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn de rèplica i té la
paraula la Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, en
primer lloc, consellera, com allò que diu no mati el missatger,
aquesta diputada transmet un cert descontent o una certa
incertesa que som, no ja finals de legislatura, però sí que som a
finals de curs i que és cert que crear una pressió més amb una
implantació d’una nova legislació quan ja han hagut d’assumir
totes les noves innovacions dins el món educatiu, com a mínim
reconegui’m - i li ho diré amb un terme molt suau- que ha estat
molt agosarat.

Crec que s’haurien pogut fer les coses amb una mica més de
tranquilAlitat i una vegada que la comunitat educativa ha hagut
d’assumir tota una sèrie d’innovacions, haver estat més modests
i haver ajornat un nou canvi que també afectava tota l’FP, crec
que hauria estat de sentit comú, crec que hauria estat de gent
intelAligent i crec que hauria estat beneficiós per a tothom.

Dit això, li llegiré un petit fragment d’una carta, que vostè
deu tenir perquè és seva, d’un claustre de professors d’Eivissa
que diu: “El proper curs deixarem d’oferir FP bàsica, és a dir,
no l’oferirem antic PQPI atès que no podem assumir la seva
implantació per no tenir l’espai necessari ni les màquines. Ja
hem parlat més d’una vegada i realitzat els escrits pertinents per
tal que ens dotessin d’un taller i ampliessin l’existent. Ha estat
infructuós a causa que en l’oferta educativa 1415 publicada
recentment” etc., etc. Això és un escrit d’un claustre, no és que
aquesta diputada vengui aquí a contar pelAlícules, i és una carta
que té vostè. 
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Per tant, no tothom, no tothom, no tothom té les coses tan
ben solucionades. Li he dit -i li ho he dit de veritat- que els
centres a aquestes alçades de curs, quan estan encaminant des
dels departaments d’orientació tot un alumnat cap als seus
estudis posteriors, que és tot una mica tard, perquè estam a
finals de maig i tot això s’ha de fer abans que acabi el curs i el
curs acaba i estan amb les avaluacions finals. Si no vol saber
això, si no vol reconèixer tots aquests impediments..., no ho sé,
jo ja no li puc dir ni més per activa ni més per passiva. Pens que
dins la seva conselleria, dins la Direcció General de Formació
Professional hi ha desgavell o hi ha inactivitat, no ho sé, triï,
però va o bé cap a un desgavell continu o bé...

(Alguns aplaudiments)

... no s’està fent res, però una de dues, vostè triï i posi ordre i
torn, pels punts, l’FP dual no ha funcionat -i li repetesc i a poc
a poc les paraules, perquè no em malinterpreti-, no ha funcionat
segons les expectatives que s’havien posat en aquesta modalitat.
Vostè no hi era, però la resta sí que hi érem, havia de ser la
nineta dels ulls de l’FP, que al seu torn havia de ser la nineta
dels ulls de la conselleria, que volia fer transitar... era l’època en
què parlàvem de les autopistes, però que realment sembla més
aviat que ha caigut dins aigües pantanoses i que d’aquí no ens
n’hem sortit, però segons les expectatives que s’havien creat en
aquest mateix parlament i en aquest govern, no segons el criteri
d’aquesta diputada. 

Se’ls va advertir en el seu moment de les dificultats
d’implantació de l’FP dual, de la necessitat que la conselleria
lideràs aquesta implantació. Els demanàvem això, perquè
deixar-ho només en mans d’un empresariat que no està
acostumat a fer aquesta formació sabíem que costaria, per això
vàrem dir que la conselleria havia de liderar aquest procés. I no
interpreti, una vegada més, les meves paraules d’allò que dic i
deix de dir.

No tenim encara el mapa de l’oferta de formació
professional, però ens ha dit que hi treballen, que hi fan molta
feina, fa exactament tres anys que n’està dient el mateix, per
això jo li vaig demanant, però bé, li tornarem a demanar ara
quan tornem a començar el mes de setembre a veure com està
el tema.

No s’ha produït cap ampliació de l’oferta d’FP tal i com
s’havia compromès el Govern i com resulta del tot necessari per
a la societat de les Balears i per al seu teixit productiu, quan dic
ampliació vull dir ampliació de les famílies i més oferta de les
famílies professionals.

No s’ha produït la necessària modernització d’instalAlacions
de maquinàries que a molts centres d’aquest país són
completament obsoletes, tot el contrari, se’ls va deixar dos anys
sense pagar en detriment encara d’aquestes instalAlacions. Ja sé
que ara els han pagat, però durant dos anys va anar en detriment
de les seves pròpies instalAlacions.

S’ha fet una gestió dolenta en la implantació de l’FP bàsica,
i li repeteix, no hi ha hagut informació rellevant i una manca
total d’orientació i d’informació per a les famílies com per als
futurs alumnes d’aquesta modalitat.

Manca d’inversió que no tothom pugui tenir FP bàsica i es
reduirà l’oferta de formació professional. No s’ha realitzat al
llarg de tot aquest any cap campanya de divulgació de la
formació professional, malgrat la necessitat de combatre aquest
atur juvenil que tenim.

El centre integrat de Can Marines missing, hi fan feina, fa
tres anys que hi fan feina.

L’FP nàutica, res; el centre integrat d’Hostaleria, res. Això
sí, vostès havien de fer l’impossible perquè els estudiants d’FP,
a instància de Formentera, comptassin amb un professor tutor.

I consellera, el cicle de cuina ja el tenen, en el que tenen ara
problemes és per l’FP bàsica de cuina, a veure si també es situa.

Ja acab. Que diem que el balanç de l’acció realitzada durant
aquest any que vostè porta al capdavant de la conselleria no pot
ser més decebedor. No entraré en qualificacions, però crec que
hauria de fer com els alumnes quan arribam a aquesta època,
s’hauria de fer una autoanàlisi, qualificar-se vostè mateixa i
veure quina nota es posaria en aquests moments; crec que
diumenge passat la varen començar a qualificar i pens que
segurament continuaran amb aquesta mateixa tònica.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per al torn de contrarèplica i per tancar
aquest debat, té la paraula la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Diputada. Jo no vull
matar cap missatger, es mata tot sol. Vostè no gosa, no vol que
li diguin les coses com semblen. Miri, jo he procurat fer-li una
contestació bastant tècnica, cosa que vostè no ha acabat amb
una contestació tècnica.

(Remor de veus)

Jo comprenc que necessita aquí sempre anar..., tothom
necessita, fins i tot vostè, que és prou moderada, sempre s’ha
d’anar a ferir, sí, i li diré per què.

M’és ben igual si em dóna una bona nota, si m’han de
qualificar les persones que em van qualificar anam apanyats,
anam apanyats...
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(Remor de veus)

... perquè el primer que ...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

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

... el primer que haurien de fer és qualificar el que han donat a
la formació professional i a l’escola de Balears tots aquests
anys.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A mi em qualificaven a l’escola i treia les notes que treia i
no necessit que vostè em qualifiqui ni ningú em qualifiqui fora
de les aules.

(Remor de veus i petita cridòria)

Entrant en el tema personal que vostè hi ha entrat primer...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... i jo ara em permet contestar-li, anem a la part tècnica.

(Remor de veus)

Vostè sap perfectament que la LOMCE, no em digui, no em
digui, perquè jurídicament ho ha de saber, no em digui, aquest
govern pot haver allargat el tema de la formació professional
bàsica, no em digui açò perquè és una ignorància jurídica
supina, la LOMCE és una llei que s’ha de complir a tot l’Estat
espanyol, el Govern no pot retardar unilateralment la formació
professional bàsica, per tant les lleis són d’obligat compliment
per a tothom i s’han d’acomplir.

Miri vostè, el Govern està organitzadíssim i ha fet una feina
molt...

(Remor de veus)

Sí, ha fet una feina excelAlent, pensi vostè que ni tan sols han
sortit en aquests moments els currículums de la formació
professional bàsica per part de l’Estat i nosaltres ja tenim
organitzada tota la formació professional bàsica de les Illes. Per
tant, miri vostè si el Govern fa feina de forma avançada.

No em llegeixi una carta d’un claustre, per favor, sigui més
precisa, em digui tipus de família que hi manca, tipus de
formació professional, data, data...,

(Remor de veus)

..., -no m’ho ha dit-, data de la carta perquè jo ho pugui
comprovar, perquè vostè sap que aquesta setmana passada
s’havien reunit amb Eivissa. De quan és? D’ahir, de divendres,
perquè vostè que els directors generals la setmana passada s’hi
van reunir. Per favor, sigui precisa, perquè tal vegada no li
interessa, què passa que no li interessa donar ni famílies, ni
perquè no es fan o tal vegada a vostè el que no li interessa dir,
és que no ho sé, perquè no sé d’on em ralla, que tal vegada en
aquell institut han dit ens interessa més cuina que no
manteniment, per exemple, perquè vostè no em precisa res.
Amb una carta que em llegeix, açò és tota la formació
professional de les Illes Balears, bona comparació!

A més, no em digui, no em ralli d’orientació de l’alumnat,
som a final de curs, l’orientació de l’alumnat es fa en aquests
moments, cap on han d’anar dirigits.

Que vostè també em diu que la formació professional dual
la desencantada. Bé, són opinions, jo li dic que de 10 alumnes
passam a 127. Quina quantitat seria bona per a vostè? Doncs tot
depèn de cada un, tot és respectuós, jo no vull dir que no
s’esperés vostè que hi hagués més quantitat, tal vegada altres
persones també ho esperéssim, però no em digui, perquè tal
vegada jo li diria mil alumnes i també seria decebedor. Anem a
establir uns criteris un poc objectius.

Li he dit que el mapa està pràcticament fet, jo és que no sé
si m’ha escoltat i per açò li vull rallar molt clar; li he dit
Menorca està tancada; Eivissa i Formentera estan tancades i
Mallorca, que està pràcticament tancada, perquè ahir, avui es
reuneixen els directors, quedarà tancada dijous. El mapa està
totalment tancat, com mai no hi havia estat a aquestes alçades.

Que em ralla de modernització de maquinària, evidentment,
tant de bo tenguéssim mils i mils i mils de milions d’euros per
posar maquinària als tallers, però sap per què no els tenim? Sap
per què no els tenim?

(Remor de veus)

Perquè aquests dos anys ens ha vingut just cada final de mes
pagar les nòmines del personal d’aquesta comunitat autònoma.
Per açò no els tenim.

I em ralla de deutes. Vostè, jo me l’he llegida la
interpelAlació que va fer vostè al Sr. Bosch i la moció, en aquell
moment rallava, efectivament, que es devien molts de doblers
de manteniment de colAlegis; no ha dit aquí vostè que el
desembre es va posar tot al dia? I que ara, sí, després diu bé, ara,
m’ha vist a mi que li he alçat els ulls, i diu, bé, ara s’ha posat al
dia; clar que sí, ara s’ha posat al dia. Per tant, es farà tot el que
es pugui fer i s’invertirà tot el que es pugui fer.

(Remor de veus)

A Can Marines, li he repetit, no és que estiguem missing,
fem feina per Can Marines, perquè vostès van fer un projecte
que no es van ni assessorar de si reunia els requisits
infraestructurals per posar la formació professional que volien
posar. I açò se soluciona.
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I no em digui que ja tenia Formentera el curs de restauració,
perquè vostè ha de saber perfectament que la formació
professional bàsica, si anam per aquí, restauració i cuina són dos
títols diferents, eren dos títols i ara és un. I què passa? Que hi ha
deficiències, perquè hi ha colAlegis que en tenen un i resulta que
n’han de posar un altre i necessiten obres d’infraestructura. I açò
és el que es fa, però vostè tampoc no ho diu aquí, no li interessa
dir-ho açò! Ja ho té, ja ho té Formentera, no, no ho té i val
doblers al Govern balear posar-ho perquè ha de fer obres
d’infraestructura.

Per tant, Sra. Marí, i en positiu, a colAlaborar en el que faci
falta, a colAlaborar tècnicament en el que faci falta, però si una
moció té un grau de compliment molt elevat precisament és
aquesta, perquè aquest govern creu en la formació professional.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

V. Compareixença de la consellera de Família i Serveis
Socials, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 7871/12, relativa a
manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios
dels equips multiprofessionals (escrit RGE núm. 4994/14,
del Grup Parlamentari Socialista).

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença de la consellera de Família i Serveis Socials per
tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 7871/12, relativa a manteniment de la qualitat dels
serveis socials i de les ràtios dels equips multiprofessionals,
escrit RGE núm. 4944/14, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
diputada Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, aquesta
proposició que avui debatem i el grau de compliment d’aquesta
proposició es va plantejar a final de ...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... es va plantejar a l’any 2012, a finals del 2012, arran d’una
informació que es va publicar en els mitjans de comunicació,
que es referia que a un centre de dia dependent de la Fundació
de la Dependència, hi havia hagut familiars d’usuaris d’aquest
centre que havien protestat per la manca de personal, perquè
s’havia llevat personal i les persones que eren allà no tenien el
servei i les prestacions que s’oferien fins a aquells moments, i
per això varen comunicar als mitjans de comunicació aquesta
situació i el nostre grup va agafar, va prendre aquesta

reclamació, aquesta reivindicació i la va transformar en una
proposició no de llei.

Aquesta proposició no de llei deia que “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a oferir un servei de qualitat en les
prestacions i serveis que ofereixen els serveis socials a les
persones usuàries del sistema.” I en segon lloc, deia: “El
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a mantenir les
ràtios establertes reglamentàriament per als equips
multiprofessionals que actuen dins l’àmbit de serveis socials,
amb l’objectiu de garantir un tracte digne a les persones
destinatàries.”

Per tant, aquest va ser l’objecte de debat dins la comissió i
el portaveu del Grup Popular va manifestar que donaria suport
a aquesta proposició, va dir que votaria afirmativament a instar
el Govern a oferir un servei de qualitat en les prestacions, en els
serveis que ofereix als usuaris del sistema de serveis socials; i
va dir: “li votaré a favor, ja que el compromís d’aquest govern
és continuar donant un servei de qualitat, malgrat que la situació
que ens hem trobat no ens ho ha posat fàcil”. És una intervenció
que no deixa lloc a dubtes de quines són les intencions dels
diputats d’aquella comissió i dels diputats d’aquesta cambra
quan instaren el Govern a oferir uns serveis de qualitat, uns
serveis socials de qualitat i a mantenir les ràtios professionals.

Bé, quinze mesos després d’aquesta aprovació en comissió,
d’aquest compromís per millorar precisament la qualitat dels
serveis socials, debatem avui si s’ha complert o no s’ha
complert per part del Govern aquest compromís.

Pensam que quan parlam de qualitat de serveis socials,
parlam de millorar l’efectivitat i l’eficiència en l’atenció a la
ciutadania, parlam de millorar els processos de
corresponsabilització en les decisions i també millorar l’equitat
i l’avaluació i la millora permanent, també la sistematització de
les actuacions i també parlam de conèixer millor l’opinió de les
persones usuàries dels serveis públics, també de les entitats que
hi treballen i també de millorar les dotacions pressupostàries
allà on es necessitin per fer front a les demandes.

Altres elements que incideixen en un major
desenvolupament dels serveis socials són, d’una banda, ja ho
hem dit, una organització i una gestió eficients, en què la
participació i la implicació de les entitats locals insulars siguin
un element clau. I en segon lloc, també, un altre component
fonamental és la projecció estratègica, la coherència i la
continuïtat en les polítiques autonòmiques, insulars i locals que
afecten els serveis socials i les prestacions que reben els usuaris.
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En els moments actuals, a les Illes Balears, ja ho hem
comentat avui de matí a dues preguntes que hem presentat, la
situació de l’índex de pobresa ha crescut 5 punts en el darrer
any, per tant les demandes de serveis socials s’han disparat en
els serveis socials bàsics i per tant és absolutament prioritari que
el Govern destini més recursos, millori el funcionament dels
serveis socials, faci un bon ús d’aquests i que gestioni també
amb la major transparència els serveis que ofereix a la
ciutadania. En aquesta línia, les Illes Balears disposàvem d’una
llei de serveis socials i d’un catàleg de serveis socials que va
desplegar, però que també una de les primeres decisions
d’aquest govern va ser la seva congelació.

Nosaltres pensàvem que el pressupost del 2014 de la seva
consellera per al programa de planificació i ordenació de la
Direcció General de Benestar Social, que és el que incorpora,
entre d’altres, les prestacions bàsiques i el programa de renta
mínima d’inserció i les transferències que reben les entitats no
lucratives per donar atenció als usuaris que necessiten dels
serveis socials, aquest programa, com he dit, ha baixat quasi
800.000 euros en relació amb el pressupost del 2013.

També el pressupost de la Fundació d’Atenció a la
Dependència, en el capítol de personal, podem dir que puja un
poc, però no recupera el nombre de treballadors que estaven
consignats en el 2011, que estaven consignats a un moment que
es va plantejar donar atenció, la màxima atenció a la demanda
que es generava en aquells moments.

Nosaltres pensam que, com a excusa de la crisi econòmica,
el Partit Popular propicia un canvi de model d’Estat del
benestar; el Pla de prestacions bàsiques, que són les
transferències que rebem de l’Estat, ha baixat...

(Remor de veus)

... ha baixat un 65% les aportacions de l’Estat que fan a les
comunitats autònomes. Les Illes Balears ha baixat d’1,5 milions
a 500.000 euros. Són dotacions destinades directament als
ajuntaments per desenvolupar els seus serveis socials.

Això, ja ho he dit, a un moment en què les demandes de les
famílies que viuen en una situació de pobresa dels serveis
socials s’han disparat.

També pensam que l’extinció del Pla de prestacions
bàsiques entronca directament amb la reforma de
l’administració local, la qual significarà que les Illes Balears
perdin, els serveis socials de les Illes Balears perdin el 87% dels
serveis socials que es desenvolupen des dels ajuntaments, i que
aquesta és la política, la resposta als serveis socials que ha
assumit el Partit Popular.

La reforma de l’administració local, Sra. Consellera,
significarà la privatització dels serveis, perquè aquest govern,
quan assumeixi les competències, no tendrà dotació
pressupostària per posar la part que posen en aquests moments
els ajuntaments. Per tant, la privatització dels serveis socials
significarà la rebaixa en la qualitat i en l’atenció que rebran els
usuaris.

Avui el Govern no pot defensar que hagi millorat la qualitat
assistencial a la qual es va comprometre quan va aprovar la
proposició no de llei a què he fet referència i que és objecte de
debat avui; no es pot dir que s’hagi millorat la qualitat
assistencial perquè el Govern qüestiona sistemàticament les
dades de pobresa que marquen els indicadors del tercer sector.
I si rebutgen aquests indicadors i els posen en qüestió és
impossible que reconegui quina és la situació real de la
demanda de les persones que necessiten precisament dels
serveis socials.

No és possible millorar la qualitat assistencial quan no s’ha
creat ni una sola estructura bàsica ni s’han augmentat les places
concertades; quan la decisió que prengueren per rebaixar les
ràtios dels professionals que atenen les persones amb
dependència, avui continua per sota dels nivells del 2011, com
li he dit abans; quan en el 2014 no s’ha augmentat la dotació de
la renta mínima ni del Pla de prestacions bàsiques ni de la
targeta bàsica; quan els professionals denuncien la paràlisi dels
serveis socials per manca de recursos econòmics, vostès
mateixos ho reconeixen a la gestió, a l’informe de gestió de la
renta mínima diuen que descendeix el nombre de persones
titulars perquè els serveis socials municipals fan una feina de
contenció de les noves demandes i en molts casos també es
limita el temps de la prestació, i això ha significat ajustar les
persones titulars al pressupost disponible. Això no és qualitat,
no significa una qualitat en el sistema de protecció social de les
persones.

Vostès no utilitzen totes les eines de coordinació que es
varen crear per conèixer, precisament, aquesta realitat i per
actuar ràpidament per donar una resposta suficient, immediata,
a les persones que tenen necessitat.

El Consell de Coordinació de Benestar Social s’hauria
d’utilitzar com a una eina, com a un recurs sistemàtic mensual
per conèixer aquesta realitat, perquè totes les entitats i totes les
persones que formen part d’aquest consell de coordinació li
puguin transmetre a vostè quina és la situació real.

També pensam que és importantíssim que aquesta
coordinació s’impulsi des del Govern cap als consells insulars
i cap als ajuntaments. Els plans socials municipals estan
totalment aturats, no s’impulsen, no es creen aquests plans
socials municipals i per tant també els equips professionals que
fan feina als ajuntaments pateixen aquesta falta de coordinació
que hi ha, i també la manca de pressupost que reben a través
dels plans i de les transferències fa que s’hagin eliminat molts
programes i que les ajudes, com he dit, també es contenguin.

Per tant, pensam que vostè tenia...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Obrador.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant. Pensam que vostè tenia el mandat d’aquest
parlament de millorar realment, d’una manera clara i concreta,
la qualitat dels serveis socials que reben els usuaris d’aquests
serveis socials i ni les dotacions pressupostàries que ha previst
en el 2014 no han estat suficients, ni les eines de coordinació no
han estat suficients, ni la Llei de serveis socials, que és la que
hauria de tenir vostè ben present, i la cartera de serveis socials
també ben present, no ha servit perquè aquesta millora arribi a
les persones usuàries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Torn de contrarèplica, té la paraula
la consellera de Família i Serveis Socials.

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

Muchas gracias. Sra. Diputada, usted dice que no podemos
decir que hemos dado cumplimiento a este acuerdo del
Parlament, pero lo dice usted, yo le puedo decir que
consideramos, desde este gobierno, que sí que hemos dado
cumplimiento, pero, evidentemente, vamos a seguir dando
cumplimiento a este acuerdo porque es algo que debemos seguir
realizando en el tiempo.

El acuerdo exacto que se aprobó, el primer punto de esta
propuesta que presentaron ustedes, era ofrecer unos servicios de
calidad en las prestaciones y los servicios que ofrecen los
servicios sociales a las personas usuarias del sistema. A mi me
gustaría decirle, y con hechos concretos, cómo consideramos
nosotros que hemos mejorado la gestión que repercute en la
calidad de los servicios y también cómo se han impulsado
nuevos servicios y programas.

En primer lugar, es evidente que contar con un presupuesto
adecuado es la partida básica de la que tenemos que hacer
referencia, un 8,7% de presupuesto de 2014 más que en el 2013.

Respecto a la Dirección General de Menores y Familia, le
podemos decir que la Fundació S’Estel ha obtenido el
certificado en 2013 de calidad de Aenor.

También le podemos decir que se ha impulsado un plan de
formación para profesionales, tanto a nivel interno, para los
profesionales de la Fundació S’Estel, como también para otros
profesionales de atención primaria de los municipios.

Se ha puesto en marcha una auditoría de procesos de gestión
y de protección de datos en el Servicio de Menores. Se ha
ampliado el abanico de recurso en las medidas de medio abierto.
Se han ampliado las plazas de internamiento para menores con
medidas judiciales. Se ha eliminado la lista de espera de
ingresos a estos centros. Se han impulsado programas
específicos para menores con estas medidas judiciales, tanto
programas de emancipación como programas específicos, por
ejemplo, como el que hemos puesto en marcha con la firma de

un convenio con Projecte Jove para menores con unos
especiales problemas de drogadicción.

Se ha reforzado el equipo terapéutico de la Unidad de apoyo
y atención a la familia con cuatro nuevos profesionales.

Se está poniendo en marcha un nuevo centro de menores en
Son Tous.

Se ha potenciado la mediación que, por primera vez, llega de
forma gratuita a cada una de las islas de nuestra comunidad
autónoma.

Se ha mejorado el Punt de Trobada en cuanto a sus
instalaciones.

Ayer ya informamos que se han publicado los nuevos
pliegos de vigilancia para el centro d’Es Fusteret i d’Es Pinaret
que resuelve los problemas de los que ya hemos hablado en
alguna ocasión en este Parlament.

Se ha creado el Observatorio de la Infancia y de la
Adolescencia.

La Oficina de Defensa del Menor ha aumentado su
actuación más de un 40%.

Esto son algunos ejemplos de la Dirección General de
Menores y de Familia.

Respecto a la Dirección General de Servicios Sociales,
podemos decirle que la lista de espera para las evaluaciones de
discapacidad que nos encontramos ha pasado de entre 8 y 9 a 3
y 2 meses a día de hoy.

Se ha puesto en marcha el teléfono de cita previa de la
dirección general.

Se ha reducido la lista de espera de dependencia un 39% el
último año.

Se va a abrir una nueva residencia en Ibiza a finales de este
año y se van a completar las plazas de Can Raspalls.

Se han creado nuevos servicios de dependencia como es el
Servicio de ayuda de..., perdón el SALT de Alta Intensidad, y
también se pondrá en marcha este mismo año el Servicio de
Teleasistencia.

Se ha eximido a la Fundación de Dependencia de las
limitaciones para la sustitución de personal en nuestras
residencias de centros de día.

Se ha aumentado la financiación a los consells para que
incrementen las plazas de discapacidad en un 24%. A través de
la Ley de financiación se ha traspasado ya directamente toda la
gestión de la discapacidad a los consells insulares, como así
pedía el sector, precisamente, para darle más agilidad al sistema.
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Se ha aumentado el Servicio de atención temprana más de
un 18% concertando nuevas sesiones con las entidades.

Se ha convertido, como hemos explicado hoy, la tarjeta
básica en una prestación más de la cartera de servicios sociales,
dándole estabilidad y garantías a esta prestación.

Se convoca en estas semanas una única convocatoria de
inclusión social y de integración, que va a recoger todas las
subvenciones que se daban anteriormente en una única
convocatoria, facilitando así a las entidades que tengan que
hacer una sola tramitación y que además aumenta su
presupuesto un 20% respecto al año anterior. Con las entidades,
evidentemente, tenemos un contacto permanente y cualquier
iniciativa que se impulsa de esta conselleria se hace con el
acuerdo y con el consenso de las entidades. Una de ellas
precisamente, es el impulso que se dio desde este govern, a
través del grupo parlamentario, de la modificación de la Ley de
servicios sociales que permite, cuando tengamos aprobado el
reglamento, que saldrá a exposición pública, también en las
próximas semanas, la concertación de determinados servicios
sociales para dar estabilidad a aquellos servicios con un
componente de arraigo.

Usted hablaba de la Fundación de la Dependencia, que le
puedo decir que el personal, que ya no es necesario para hacer
las valoraciones, porque evidentemente las solicitudes de
dependencia han disminuido desde que se puso en marcha el
sistema, se van a dedicar a impulsar un nuevo programa de
promoción y de prevención de la autonomía personal.

Respecto al Plan de prestaciones básicas, usted solamente
habla de la reducción que se ha producido a nivel estatal, pero
diga que este gobierno, a través del cumplimiento también de un
acuerdo de este pleno, aumentó en el 2013 el Plan de
prestaciones básicas un 142%, la renta mínima de inserción un
152% y ha mantenido este compromiso en el 2014, aumentando,
como ya he dicho, las partidas para entidades que trabajan en la
inclusión y la integración social más de un 20%.

Respecto al Institut Balear de la Dona le podemos decir que
se ha reanudado el Servicio de Teletraducción; se han
aumentado las plazas de acogida; el centro de información ha
aumentado su atención un 85% el último año; se ha aumentado
un 126% la elaboración de informes de impacto de género, con
una especial incidencia en aquellos informes que se tienen que
hacer en la normativa municipal que han aumentado un 500%.
Eso es un ejemplo de la coordinación entre administraciones.

Se ha aumentado un 34% la participación en las actividades
del Casal de Dones. Este año llegarán por primera vez las
ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género
que otorga el ministerio a todas y cada una de las mujeres de las
islas que sufran violencia de género.

Se ha elaborado el diagnóstico de igualdad. Podemos decir
que también estamos aprobando y elaborando normativa
autonómica para adaptarla a las necesidades actuales y también
para adaptarlas a la normativa estatal. Estamos elaborando,
como saben, la Estrategia de inclusión social y de la infancia y
adolescencia que desarrollarán los Planes de inclusión nacional
y los Planes de infancia y adolescencia, también a nivel
nacional. 

Estamos elaborando el Plan integral de apoyo a la familia y
también el Plan de igualdad.

Puedo decir que, como saben, también se ha vuelto a activar
el Consejo de Servicios Sociales. También se vuele a activar el
Consejo Asesor de Bienestar Social, que tendrá reunión la
próxima semana, precisamente para impulsar la coordinación
entre las diferentes áreas del Govern y las diferentes
administraciones que están allí representadas.

Respecto a cuál será la aplicación de la Ley de racionalidad
y sostenibilidad de la administración local, como saben, hemos
creado una comisión en la que están representados los cuatro
consells insulares, están representados ayuntamientos,
nombrados por la FELIB, el Ayuntamiento de Palma,
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de menos de 20.000
habitantes, representantes de ayuntamientos de Ibiza y
representantes de ayuntamientos de Menorca, precisamente para
todos juntos estudiar cuál será la aplicación y cuál será el mejor
sistema de servicios sociales para nuestra comunidad autónoma.

Así que nosotros creemos que todavía queda muchísimo
camino por hacer, que vamos a seguir trabajando desde esta
conselleria, con el apoyo de todo el Gobierno, porque no
solamente esta conselleria trabaja para los colectivos más
vulnerables, sino también desde otras áreas, como pueden ser
las de Educación, como pueden ser las de Trabajo, y,
precisamente, destacar que el Plan de trabajo tiene uno de sus
pilares básicos en los colectivos vulnerables, como así se ha
dicho.

Y vuelvo a repetir, este gobierno cree que ha cumplido con
el acuerdo que se tomó en este pleno, pero evidentemente no
nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir
intentando mejorar nuestra gestión día a día, porque creemos
que así llegaremos a más ciudadanos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en uns
moments en què el sector li diu a vostè que la demanda de
serveis socials ha augmentat un cent per cent, un cent per cent,
i quan vostè té l’obligació de donar compliment a la proposició
que es va aprovar en comissió, ve a dir que ha millorat, a la
vegada que ve a dir que s’ha mantengut la dotació
pressupostària de la renda mínima, del Pla de prestacions
bàsiques, de la targeta bàsica de l’any passat. Això no és
millorar les prestacions que reben els ciutadans, això no
significa cap esforç pressupostari en millorar la dotació que ja
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va pujar en el 2012, és cert, però és que davant un augment del
cent per cent de la demanda de prestació en relació amb les
famílies que tenen menors que viuen en situació de pobresa
vostè no augmenta ni un sol euro la renda mínima, Pla de
prestacions bàsiques, targeta bàsica, que no es va convocar l’any
passat, que enguany no sabem..., que no es va gastar el
pressupost de l’any passat, 1.400.000 euros, no es va destinar a
la targeta bàsica.

Ara vostès converteixen aquesta subvenció, el dret a
subvenció a un dret reconegut i nosaltres felicitam, estam
contents, ho reconeixem, aquí sí que hi ha hagut un canvi
substancial que millorarà l’accés a la targeta bàsica, però en el
pressupost del Pla de prestacions bàsiques i renda mínima no hi
ha hagut ni un augment.

Miri, la nostra comunitat és una de les pitjors valorades en
aplicació de la dependència. Vostès no gestionen les places
buides que hi ha de residències públiques, que hi ha llocs i gent
esperant, més de mil persones esperant accedir a una plaça de
residència pública. No han dut ni un euro per crear ni una sola
plaça, ni un euro per concertar una sola plaça d’atenció a la
dependència en persones que necessiten una plaça residencial.
Per tant, pensam que això no significa millorar ni assumir el
compromís i el mandat d’aquest parlament en relació amb
millorar aquestes infraestructures; ja no parlam d’eines
d’organització, parlam de com reben els ciutadans en aquests
moments els serveis que desplega el Govern balear a través dels
consells i a través dels ajuntaments.

Miri, avui en dia una persona amb necessitats que va a un
ajuntament a demanar hora per poder ser atesa pels serveis
socials ha d’esperar dos mesos. Vostè ho sap perquè és regidora
de l’Ajuntament de Palma, una persona demana hora, una cita
per a una ajuda urgent i ha d’esperar dos mesos. Una mare amb
dos fills a càrrec que demana ajuda ha d’esperar dos mesos o
tres mesos la renda mínima. Com rep la prestació? Amb quina
qualitat es gestionen aquestes ajudes? Quines garanties tenen
aquestes persones?

Vostès diuen que la renda mínima es gestiona amb
transparència; no es gestiona amb transparència, no sabem
quantes persones queden fora de ser ateses quan demanen
aquesta renda mínima per telèfon, perquè si vostè demana per
telèfon, li diuen: telefoni d’aquí quinze dies, telefoni d’aquí vint
dies, telefoni d’aquí trenta dies. I aquestes persones no entren
dins la llista de les persones que esperen poder accedir a una
prestació. Per tant, no gestionen ni amb transparència ni
s’adapten a les circumstàncies de la demanda de les persones ni
són suficients els pressuposts que es doten per a aquests tipus de
serveis els quals a nosaltres són els que més ens preocupen: les
persones que viuen en una situació de pobresa que no tenen
accés a les prestacions i que no tenen informació de com està la
solAlicitud perquè no se’ls dóna.

Els serveis socials estan desbordats en aquests moments,
estan desbordats i envien la gent a les entitats socials, ciutadans
que estan en procés de risc d’exclusió, perquè ja no saben què
han de fer amb aquests. I vostè això ho hauria de saber, perquè
vostè, ja ho he dit, és regidora de Serveis Socials d’un
ajuntament que condensa la major densitat de població
d’aquestes illes.

Per tant, vostè viu de les rendes, de l’esforç que ha fet en
modificar la Llei de serveis socials a la qual nosaltres vàrem
donar suport, hi vàrem fer aportacions i estam molt contents,
però no pot viure d’aquesta renda, no pot viure de la renda del
Servei d’ajuda a domicili d’alta intensitat que no significa que
hi hagi més usuaris en aquests moments que poden tenir accés
a aquestes ajudes, ni significa que hagin contractat més
professionals per poder donar els serveis d’ajuda a domicili.

Per tant, vostè ha nomenat i ha citat l’Observatori de la
Infància, el qual, en el seu primer informe no ens va aclarir
quina és la situació...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, ha d’anar acabant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant. L’Observatori de la Infància no va aclarir, no
va donar dades objectives, reals, que ens poguessin donar
informació de quina és la situació real de la infància i oblida
sistemàticament el que es diu a la Ponència de la infància, que
a Balears hi ha molts nins que pateixen moltes mancances en
aquests moments.

Per tant, creim que vivim una circumstància d’emergència
social, que vostè té la possibilitat de poder fer, de donar resposta
a aquesta emergència social i no ho fa, malgrat que té el mandat
d’aquest parlament perquè sí ho faci. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica de la consellera de Família i
Serveis Socials, Sra. Sandra Fernández, per un temps de cinc
minuts.

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

Muchas gracias. Sra. Diputada, en primer lugar aclararle que
el presupuesto de la tarjeta básica de 2013 sí que se gastó y que
las tarjetas han llegado a los ciudadanos que a la que así tenían
derecho, es cierto que con retraso, lo reconocemos aquí, y fue
precisamente una de las situaciones que nos convenció de que
debíamos cambiar el formato de esta tarjeta, pasarla a
prestación, y no tener que hacer toda esta tramitación de
subvenciones, pero le puedo asegurar que el presupuesto de esta
tarjeta bàsica del 2013 sí que se gastó y las tarjetas han llegado
a los ciudadanos que tenían derecho a ella.
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El presupuesto de inclusión social de esta conselleria para
2014 ha aumentado un 14,81%. Hay muchas formas, y eso son
datos que los puede mirar en el presupuesto, no es que me los
esté inventando ni muchísimo menos, porque además, en un
ejercicio de transparencia, puede entrar perfectamente en la
página de la conselleria, caib.es, y si va a la página de
conselleria están los presupuestos ahí colgados para que los
pueda utilizar cualquier persona que quiera acceder a ellos
permanentemente durante todo este año 2014. Le vuelo a decir,
el presupuesto de inclusión social aumenta un 14,81%; el Plan
de prestaciones básicas y la renta mínima de inserción se hizo
un esfuerzo muy importante en el 2013 que se ha mantenido,
pero sí que le puedo decir que respecto al plan de prestaciones
básicas, igual que en el 2013 había una parte de este plan que
estaba destinado a poner en marcha por parte de los
ayuntamientos el SALT de alta intensidad de 1,7 millones, esta
parte de 1,7 millones ya no está condicionada, eso con lo cual
sí que va directamente a inclusión social, así que podemos decir
que este presupuesto ha aumentado en 1,7 millones de euros.

Respecto a la renta mínima de inserción, puedo estar de
acuerdo con usted que es evidente que una renta que la regula
un decreto que tiene ya bastantes años no se ajusta a la realidad
que estamos viviendo hoy en día, y por eso ya hemos iniciado,
conjuntamente con los consells insulares, una revisión de esta
normativa, de este decreto, para adaptar los perfiles a las
necesidades actuales y a los perfiles que hay hoy en día, y
también mejorar la tramitación de esta renta mínima de
inserción para que los ciudadanos puedan acceder a ella mucho
más fácilmente.

Así que creemos que también estamos en eso. No le he
hecho referencia porque es una de las normativas que, como le
he dicho, estamos regulando para adaptar a las necesidades
actuales, pero bueno, si quiere más información, cuando
tengamos el borrador presentado, evidentemente podemos
consensuarlo con los dos partidos de la oposición, porque
evidentemente queremos que sea un decreto que perdure en el
tiempo.

Respecto a la Ley de dependencia, es cierto que nuestra
comunidad autónoma en muchos de los informes siempre
salimos a la cola, pero también los datos y las estadísticas se
pueden mirar como uno quiera y se pueden interpretar, porque,
por ejemplo, no dice que en el último año Baleares es la
comunidad autónoma que en porcentaje ha sido la que más
personas ha entrado dentro del sistema de la dependencia por
encima de todas y cada una de las comunidades autónomas. Es
decir, la gestión en dependencia se está haciendo mejor de lo
que se hacía antes; que todavía queda muchísimo..., porque le
vuelvo a repetir, mientras haya cualquier persona en lista de
espera, este gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados.

Respecto a que no se han creado plazas de residencia;
bueno, si le parece que el abrir una residencia entera, en este
caso en el municipio de Ibiza, no es crear plazas de residencia,
pues yo sinceramente no sé qué es para usted crear plazas de
residencia. Usted me habla que hay plazas vacías de residencias
públicas; a mi me gustaría que me dijese dónde tenemos plazas
vacías de residencias públicas. Ojalá las tuviésemos, pero por
desgracia, no las tenemos.

Es cierto que el observatorio..., usted dice que hizo un
informe; el observatorio no hizo ningún informe, ha hecho un
primer planteamiento de los indicadores que se cree que son
necesarios, precisamente para tener estos datos estadísticos. El
Observatorio de infancia y adolescencia es el que se está
encargando de elaborar esta estrategia de infancia y
adolescencia.

Y usted que me critica que este gobierno, o yo
personalmente no creo en los indicadores que dan las entidades;
yo nunca he dicho eso, pero sí que es cierto que le he dicho, y
en conversaciones privadas, y lo puedo decir públicamente, y
así estamos trabajando, que se deben mejorar muchísimo los
indicadores para que realmente reflejen cuál es la actualidad y
cuáles son las necesidades reales. Y en esto estamos trabajando
y estamos trabajando también con las entidades.

Y en los indicadores de infancia y adolescencia estamos
trabajando con la entidad más representativa de la infancia en
este sentido que es UNICEF, y lo vamos a hacer siempre de la
mano de las entidades. Pero usted que siempre habla de
indicadores, me ha llamado la atención que hoy, que
precisamente se publica la encuesta de condiciones de vida
respecto al año 2013, no diga que Baleares ha pasado de un
índice de pobreza del 24,2% que tenía en el 2012 a un 19,8%
que aparece este año 2013.

No me mire así porque los datos están aquí, los puede
encontrar en la web que hoy ha publicado la encuesta de
condiciones de vida. Usted utiliza los indicadores cuando
quiere.

Evidentemente tener un índice de pobreza del 19,8% este
gobierno lo considera muy alto y vamos a seguir trabajando
para disminuirlo. Pero tal vez, como usted decía, las políticas
del Partido Popular sí que están teniendo incidencia porque
vemos la bajada respecto al año pasado. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

VI. Proposició no de llei RGE núm. 729/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a simplificació
administrativa i eliminació de duplicitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon al debat
de la proposició no de llei RGE núm. 729/14, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a simplificació
administrativa i eliminació de duplicitats.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Debatem avui aquesta proposició no de llei del meu
grup parlamentari, relativa a simplificació de l’administració
pública i a l’eliminació de duplicitats, dues qüestions importants
que el Partit Popular va introduir en el seu programa electoral,
les quals es varen començar a posar en marxa des del
començament de la legislatura.

Cal tenir present que tant el Partit Popular com el Govern de
les Illes Balears han tengut com a prioritat la necessitat de
redimensionar l’administració pública per tal que aquesta
s’ajusti més i millor a les necessitats actuals, per això ha estat
imprescindible la racionalització de l’estructura orgànica del
Govern de les Illes Balears, i així, d’aquesta manera es va
començar a l’inici de la legislatura per la reducció del nombre
de conselleries del Govern i del nombre d’alts càrrecs. Així,
mentre que el 2007 hi havia 14 conselleries, es va passar a 7 el
2011 i a 9 el 2013, com a conseqüència del canvi de Govern
amb la creació de la Conselleria d’Afers Socials i el
desdoblament de la Conselleria d’Economia i Competitivitat i
la d’Hisenda. D’aquesta manera vàrem passar també de 71
direccions generals el 2007 a 36 direccions generals el 2013, i
el nombre d’alts càrrec varen passar de 100 el 207 a 61 el 2013.

Per tant, s’ha produït una importantíssima reducció de
l’estructura orgànica del Govern de les Illes Balears, tot d’una
va començar a governar el Partit Popular a l’inici d’aquesta
legislatura. La despesa en alts càrrecs ha passat d’11,8 milions
d’euros, entre 2007 i 2009, a 7,6 milions, entre 2011 i 2013; és
a dir, de moment un estalvi de 4,1 milions d’euros.

Podem afirmar, amb aquestes polítiques de reestructuració
de l’administració pública s’han adoptat importants mesures
d’austeritat que es tradueixen en un estalvi fins ara de 228,8
milions d’euros, dels quals 128,8 s’han estalviat en nòmines i
100.000 en ampliació de la jornada laboral a 37,5 hores.

Així mateix, cal també recordar que entre 2011 i 13 l’estalvi
en mesures que han afectat els serveis generals de
l’administració, ha estat de quasi 10 milions d’euros; les
mesures de personal estatutari de sanitat ha suposat un estalvi de
34 milions d’euros. I les mesures que han afectat el personal
educatiu ha suposat un estalvi de 20,7 milions d’euros.

També cal recordar l’estalvi com a conseqüència de la
reducció del sector públic instrumental, d’empreses públiques,
el qual són fins ara uns 30 milions d’euros; s’ha produït una
reducció de 2.891 treballadors públics, entre 2011 i 2013, la
qual ha anat acompanyada de mesures de redistribució del
personal amb l’objectiu d’optimitzar recursos i de guanyar
eficiència.

També cal destacar l’informe de la comissió virtual per a la
reforma de les administracions públiques, la CORA, creada per
acord del Consell de Ministres de 26 d’octubre del 2013,
elaborat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
en el qual es contenen les polítiques necessàries per a la
reducció de l’administració pública i per aconseguir que aquesta
sigui més eficient i més austera, mitjançant la racionalització de
procediments i d’estructures.

Cal recordar també que a la darrera conferència de
presidents de les comunitats autònomes es va acordar
l’elaboració d’un programa de racionalització administrativa per
eliminar traves burocràtiques, simplificar normativa i
procediments i per tal d’evitar duplicitats.

CORA redueix un conjunt, o recull, millor dit, un conjunt de
221 mesures de les quals 140 afecten l’Estat i les comunitats
autònomes i 81 únicament l’administració general de l’Estat. En
el si de l’esmentada comissió es varen crear sotscomissions
segons la matèria, la de duplicitats administratives la qual té per
objecte identificar i eliminar duplicitats i reforçar les que es
produeixen entre l’administració de l’Estat, les comunitats
autònomes i l’administració local; la de simplificació
administrativa en la qual es pretén l’eliminació de traves
burocràtiques i les simplificacions de procediments en benefici
dels ciutadans. La sotscomissió de gestió i de serveis comuns,
la qual es preocupa de la identificació de les activitats de gestió
que, per ser similars, poden ser desenvolupades de manera
centralitzada o de manera coordinada, d’aquesta manera
s’aprofiten millor els recursos. I la sotscomissió de
l’administració institucional.

Cal esmentar que s’han establert 11 mesures de caràcter
general i 210 dividides en sotscomissions amb un total de 221
mesures proposades, tot això de moment.

Quant a la comunitat autònoma, una vegada analitzades des
de les diferents conselleries, les mesures concretes a realitzar
són 9 mesures a realitzar per la CAIB d’11 proposades per
l’administració general de l’Estat, de caràcter general, la qual
cosa suposa fins al dia d’avui un 82% de percentatge
d’aplicació. També 71 mesures de 87 proposades per
l’administració general de l’Estat a aplicar per la CAIB, amb un
percentatge de compliment del 82% i 30 de 30 extrapolables a
l’administració general de l’Estat o a altres comunitats
autònomes i pròpies de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb la qual cosa fa un total de 110 mesures a realitzar
per la comunitat autònoma de les 128 proposades per
l’administració general de l’Estat.

Concretament, i en relació amb la comunitat autònoma de
les Illes Balears, l’Estat ha determinat que ens afecten 87
mesures que es reparteixen entre les distintes sotscomissions
abans esmentades. A la de duplicitats hi ha 67 propostes, de les
quals se n’han acceptat 53; a la de simplificació, 16, de les quals
se n’han acceptat 14; a la de mesures comunes, se n’han
acceptat 3 de 3, i a la d’administració institucional, una d’una.
Per tant, d’aquestes 87 mesures la comunitat considera, de
moment, aplicables un total de 71 mesures.
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Cal dir que algunes d’aquestes mesures generals, per
exemple, pel que fa a Presidència, hi hauria la reestructuració
del sector públic empresarial, Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, per exemple, mesura avantprojecte de llei de
racionalització i simplificació de l’ordenament jurídic; pel que
fa a Hisenda i Pressuposts hi hauria reducció dels períodes
mitjans de pagament, transparència i publicitat en matèria de
subvencions, seguiment de les principals polítiques de despesa,
i pel que fa a administracions públiques, tendríem auditoria
tècnica de recursos humans, tendríem el Pla de qualitat dels
recursos humans dels serveis generals i el Decret 6/2013, de
mesures de simplificació documental.

Ja hem comentat anteriorment que, efectivament, entre el
2007 i el 2009 parlam d’11,8 milions d’euros; del 2011 al 2013,
7,6 milions d’euros quant a despesa d’alts càrrecs, la qual cosa
suposa un estalvi de 4,1 milions d’euros.

Quant a duplicitats administratives, cal destacar altres
mesures, com per exemple, programa d’autoformació per a
empleats públics, en el marc del projecte compartir i impulsat
per l’Institut Nacional d’Administracions Públiques; introducció
de solucions de software lliure de la comunitat autònoma de les
Illes Balears; participació activa en la posada en marxa del
portal únic de feina; instruments de coordinació per
homogene ï tzar  la  regulac ió  tur í s t ica ;  p lans
d’internacionalització de les empreses de les Illes Balears. En
definitiva, són moltes, simplificació dels procediments de
contractació per facilitar accessos a les PIME a contractació
pública, serveis de cita prèvia per a tramitació de feina,
formació i orientació, revisió de la Llei d’impacte ambiental per
adaptar la llei estatal; creació d’organismes de control
autoritzat, implantació del a recepta electrònica.

Bé, en definitiva, tot un seguit de mesures que podríem
estar, efectivament, llegint i no tenim temps, per tant, crec que
és important.

De les mesures que afecten la comunitat autònoma n’hi ha
un 85% d’acceptades.

Amb independència de les mesures de la CORA, ha
determinat que afecten la nostra comunitat. Cal dir que les Illes
Balears han desenvolupat des de l’inici d’aquesta legislatura tot
un grapat de mesures pròpies que tenen com a objectiu la
racionalització del sector públic autonòmic, la reducció
d’estructures i organismes, la millora de l’eficàcia i de
l’eficiència en el seu funcionament, l’augment de la
transparència en la gestió i la proximitat als ciutadà, tal i com en
fèiem menció al començament de la meva intervenció.

Em permetran que em centri uns segons en la necessitat
d’eliminar les duplicitats de l’administració per tal d’evitar que
dues, tres, quatre administracions desenvolupin les mateixes
competències a la vegada, a part de no ser adequat des del punt
de vista jurídic, ja que es vulnera el principi d’atribució de
competències i suposa una despesa innecessària que ha de
suport el ciutadà a través dels imposts.

A més a més, les duplicitats poden disparar el dèficit públic
de les institucions, per la qual cosa és imprescindible acomplir
el principi d’una administració una competència.

Recordem que en aquesta mateixa línia se situa la Llei per
a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rubio, ha d’acabar.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, acab, Sra. Presidenta. Una llei amb la qual es preveu un
estalvi de 8.000 milions d’euros i amb la qual els municipis
podran desenvolupar competències impròpies sempre i quan
tenguin estabilitat pressupostària, és a dir, aquells que no
tenguin estabilitat pressupostària s’hauran de centrar, com no
podia ser d’altra manera, en exercir les competències que els
són pròpies perquè la llei així ho atribueix.

Pensam que aquesta és una proposició no de llei que és de
seny, que és per impulsar aquestes polítiques i per aconseguir
donar compliment a una de les propostes que, efectivament, la
ciutadania valora molt positivament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de fixació de posicions. Té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Popular amb aquesta proposició no de llei
demana al Parlament que solAliciti al Govern de les Illes Balears
que continuï desenvolupant mesures per a la simplificació
administrativa i, a més, pretén que el Parlament de les Illes
Balears demani al Govern que adopti aquestes mesures, o les
mesures d’eliminació de duplicitats, de manera coordinada amb
el Govern de l’Estat. I es du aquesta proposició no de llei avui
i d’urgència, d’urgència.

(Algunes rialles i remor de veus)

I jo em deman, quina urgència hi ha? Per quina raó és urgent
que en aquesta sessió plenària del Parlament haguem de
solAlicitar al Govern de les Illes Balears que continuï
desenvolupant mesures per a la simplificació administrativa?
Per què és urgent? No basta que això ja li encomani la Llei de
bona administració i de bon govern? No continuarà ni durà a
terme la tasca de simplificació administrativa el Govern si el
Parlament no li ho demana? Per què el Govern no acompleix les
previsions de la llei? No s’han complert les obligacions que
marcava la Llei de bon govern en matèria de simplificació, però
no en parlam d’això.
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Quines mesures ha de continuar duent a terme el Govern, les
que s’assenyalen a l’exposició de motius de la PNL, les que ens
ha enumerat el Sr. Rubio?, que allò que ens ha fet ha estat
donar-nos xifres i més xifres, però mesures concretes cap ni
una, -i a més, Sr. Rubio, la CORA no és una comissió virtual, és
simplement una comissió, una comissió, res més; per cert, una
comissió molt criticada pels experts, perquè no té el coratge
d’afrontar reptes d’envergadura.

La racionalització administrativa i la simplificació no
solament ha de donar un resultat, que és el que es mostra en
aquesta PNL, retallades i acomiadaments, i no té res a veure
amb l’expulsió d’empleats públics que s’ha fet, la simplificació
no és això, no és acomiadar persones, ni fer la seva precària, ni
afeblir els serveis públics en defensa d’interessos privats.

Per què es parla de simplificació administrativa quan allò
que es presenta són acomiadaments de professors o de personal
sanitari, quan un lloc de feina no és un procediment ni un
document administratiu que s’hagi de simplificar?

Mirin, senyores i senyors diputats, no ens sembla que avui
sigui el dia més adequat per debatre aquesta PNL, que no és més
que una PNL d’autocomplaença del Govern del Partit Popular.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No és avui un bon dia per treure pit per les retallades que
han fet en els serveis públics d’aquesta comunitat autònoma, no
és un bon dia per a això. No ho veuen, no ho veuen que avui no
és un bon dia per a això? Són conscients del que ha passat a les
Illes Balears el cap de setmana passat, a tota Espanya? No
creuen que en lloc de dur PNL com aquesta, amb aquest discurs,
seria molt millor que en aquest parlament es fessin debats que
ens permetessin reflexionar sobre les necessitats reals i les
demandes dels nostres ciutadans? No seria molt millor que el
Parlament de les Illes Balears escoltàs la veu de tots aquells que
han parlat a través de les urnes diumenge passat?

Ara han parlat, ara el poble de les Illes Balears ha parlat a
través de les urnes i ens ha dit allò mateix que ens deia durant
aquests darrers anys a través de diferents moviments socials i
iniciatives ciutadanes que el Govern s’ha entestat a no escoltar
i que el Parlament, amb la majoria conservadora, tampoc no ha
volgut escoltar. Setmana rera setmana hem escoltat, per
exemple, la consellera d’Educació que ens deia que se sentia
legitimada per les urnes, encara que més de 100.000 persones
sortissin al carrer a dir no, allò que havíem de sentir cada
setmana és que la seva política estava legitimada per les urnes.
Idò ara les urnes han parlat, i resulta que no, que aquestes
polítiques no estan legitimades.

I ha arribat el moment en què tots, el Grup Popular, i també
nosaltres, també nosaltres, per descomptat, també pels
socialistes, ha arribat el moment que tots ens posem en situació
d’escolta activa per donar respostes a les demandes ciutadanes
que ens fan a crits. I ho he dit moltes vegades des d’aquesta
tribuna...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... sense èxit, certament, i ho tornaré dir ara: els ciutadans ens
demanen a crits més democràcia, més qualitat democràtica, ens

demanem que els escoltem i ens demanen que donem respostes
a les seves necessitats i als seus anhels. Ens demanem que
treballem per millorar el present i el futur de les nostres Illes i
ara mateix no ho fem; aquest debat no serveix per a res d’això,
aquesta PNL és d’autocomplaença del Govern i no serveix per
més..., només serveis perquè el Grup Popular ocupi un temps
parlamentari que hauria de ser de control de govern, per evitar
que l’ocupi l’oposició. Aquesta és una iniciativa absolutament
innecessària i el poble ens ha dit ben clar i ben palès que això no
és el que esperen dels seus governants ni dels seus
representants, ens ho han dit ben clar el cap de setmana passat.
I el meu grup vol escoltar aquest clam i el vol atendre.

Senyores i senyors diputats, les polítiques de retallades
d’aquest govern no han estat ratificades per les urnes i no els
podem donar suport.

El Partit Popular va assolir la majoria absoluta a les
eleccions del 2011, però va perdre la majoria social fa molt de
temps, quan aquest govern es va entestar a fer polítiques en
contra del poble, també les d’“austericidi” i d’acomiadament
d’empleats públics, que en molts casos no han fet altra cosa que
suposar retallades en serveis educatius a les escoles públiques
i provocar desigualtats; o en serveis sanitaris i assistencials i
provocar llistes d’espera i atencions deficitàries, a més de
precaritzar la vida de les persones acomiadades, persones.

I avui no és un bon dia per lloar tot això, ni per encoratjar el
Govern que continuï per aquest camí. El Govern ha de fer allò
que li encomana la llei, sense necessitat que el Parlament l’hagi
d’esperonar ni encoratjar, això és autocomplaença innecessària.

Durant aquests anys s’ha parlat molt de simplificació
administrativa, però fins ara, fins avui encara no s’han obtingut
resultats. De fet, s’ha confós la simplificació administrativa i la
racionalització amb retallades i acomiadament de persones, i
aquesta PNL n’és una mostra. No s’ha fet una bona feina ni a
l’administració general ni en el sector públic instrumental, en el
qual les retallades i els acomiadaments s’han fet amb criteris
obscurs que mai no hem pogut aclarir, en lloc de criteris
d’eficàcia i eficiència; l’externalització, la privatització han
estat al darrera de moltes retallades. I no, no li podem donar
suport a la seva manera de simplificar, perquè no s’ha
simplificat, s’ha retallat de mala manera.

Tots sabem què ha passat a les urnes del 25 de maig, hem
viscut una jornada electoral que ens obliga a reflexionar.
Nosaltres ho farem, els socialistes ho farem.

(Remor de veus)

Eren unes eleccions europees, és cert, però la Sra. Estaràs va
deixar ben clar durant la campanya electoral que els resultats
electorals podien servir o no per validar les polítiques que duia
a terme el Govern del Partit Popular. Idò bé, els ciutadans han
parlat i han dit no; alguns ho han dit amb la seva abstenció i
d’altres ho han dit participant i votant. No sé si s’hi han fixat,
però diumenge passat vàrem veure que també molts de joves de
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les nostres Illes varen anar a votar, de forma molt significativa,
molts de joves que es manifestaven l’any 2011 amb el
moviment del 15M es van quedar a casa seva i es varen abstenir
en aquell moment, però ara han pres consciència que la política
serveix per canviar les coses, s’han organitzat i han anat a votar
i s’han incorporat a la política activa i s’hi quedaran.

Les camisetes verdes utilitzades per molts de ciutadans el
passat diumenge a l’hora d’anar a votar són indicatives del
rebuig a les polítiques de reducció dutes a terme en l’educació
pública. Alguna cosa ha canviat a partir de diumenge passat i
nosaltres, com a representants de la ciutadania elegits el 2011,
però obligats a escoltar continuadament la veu del poble, sigui
quina sigui la forma en què aquesta es manifesti, i molt
especialment quan ho fan a través d’unes urnes, volem que
quedi ben clar que hem entès el missatge, i no donarem suport
a l’autocomplaença del Govern.

Donarem suport a mesures de racionalització, de
simplificació administrativa quan es presentin com a un pla de
feina ben elaborat, pactat i efectiu, però no com a un brindis al
sol, que és el que es pretén amb aquesta PNL. Encoratjam el
Govern a iniciar el camí del diàleg i del consens amb totes les
forces polítiques i amb tots els sectors afectats, amb tots, a
l’hora d’implantar polítiques públiques del tipus que siguin, en
educació, en sanitat, en ocupació, en serveis socials, també
quant a mesures de simplificació i racionalització.

Miri, hem tengut un govern absent, tancat, bunqueritzat, que
no ha escoltat ningú que no fos dels seus i ha fracassat. El
concepte de “governança” ni l’entén ni el coneix. A nosaltres no
ens ha escoltat, a l’oposició parlamentària no ens ha escoltat,
però és molt més greu la seva manca total d’escolta i d’empatia
amb la ciutadania i és hora de canviar aquest rumb.

Al Grup Parlamentari Popular els demanam que iniciem
converses per dotar de més democràcia i donar més sentit a la
tasca d’aquest parlament. Des de l’oposició hem presentat
distintes iniciatives, sempre rebutjades per la seva majoria
absoluta, però les coses han de canviar, perquè de fet ja han
canviat.

Miri, el Parlament no pot intervenir per donar suport a
l’activitat ordinària i quotidiana del Govern, no cal aplaudir allò
que és exercici ordinari de les competències del Govern, com si
el fet que el Govern acompleixi la seva obligació fos tan
extraordinari que precisa de manifestacions de suport del
Parlament. No és aquesta la funció del Parlament tal com
nosaltres l’entenem. Les proposicions, com tampoc les
preguntes, no han de servir per aplaudir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, ha d’anar acabant.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

... l’activitat ordinària del Govern.

Acab, Sra. Presidenta.

(Remor de veus)

Avui hem tengut una sessió tediosa de preguntes
d’autocomplaença i ara tornam tenir una PNL
d’autocomplaença i les proposicions no de llei no han de ser
declaracions institucionals buides de contingut que no serveixen
per a res, no és la primera vegada que diem això en aquesta
tribuna, això pareix un déjà vu, en el 2012 ja ho vàrem dir aquí.
Mirin, els governs, els mitjans de comunicació fan befa de
l’autocomplaença que es practica en aquesta cambra, i avui ho
comprovam una vegada més, però el que és molt pitjor, la
ciutadania s’ha enfadat, i té raó; ha parlat clar, perquè
l’entenguem. I nosaltres els volem entendre i escoltar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, ha d’acabar.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

... i per això, senyores i senyors del Grup Parlamentari Popular,
els comunic que el meu grup no donarà suport a aquesta PNL,
però a cap altra tampoc, a cap altra PNL que es pugui presentar
que sigui una simple lloa a la tasca del Govern o que es limiti a
encoratjar-lo perquè continuï duent alguna tasca quotidiana que
tanmateix durà a terme tant si l’aprovam com si no. Això no pot
ser la tasca d’aquest parlament i no hi volem colAlaborar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. S’ha dit que aquesta PNL és una PNL de seny i, Sr.
Rubio, jo crec que és no tenir seny presentar una PNL com
aquesta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Intentaré simplificar i com que faré la intervenció dret, em
permetran que utilitzi l’article salat, d’acord amb els criteris...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... de la magnífica, dels magnífics lingüistes de la nova
acadèmia d’IB3.
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Tenim avui entre les mans una proposició no de llei que
aborda un tema de primer ordre, la simplificació administrativa.
No entenc com aquest país ha pogut funcionar fins avui sense
abordar un debat tan profund, tan necessari, tan transcendental.
Aquesta PNL, sense cap dubte, canviarà la història d’aquest
país. A aquest govern li agrada molt parlar de simplificació
administrativa i d’eliminar duplicitats i de reduir la burocràcia
i sense cap dubte aquests són objectius necessaris i lloables i és
la direcció correcta en la qual es mouen i s’han compromès totes
les administracions, tant si són governades per la dreta com si
ho són per l’esquerra, totes amb un major o menor ritme, amb
un major o menor èxit estan en aquest camí indefugible, un
camí de fer l’administració més àgil, més eficient, que també
fem nostre, sempre i quan la reducció de burocràcia no
signifiqui perdre en garanties i seguretat, sempre i quan reduir
duplicitats no suposi perdre en democràcia ni en benestar ni en
justícia social. Perquè moltes vegades aquest govern li ha dit
simplificació a allò que en realitat és retallar, retallar drets,
retallar mestres, retallar professionals de la sanitat.

Per tant, la veritat, dedicar un debat que no és ni molt menys
el primer a una qüestió tan evident em sembla una autèntica
vulgaritat. I insistesc, no perquè no sigui important o no s’hagi
de fer, sinó per tot el contrari, perquè aquesta necessitat ja és
assumida per tothom i tothom l’intenta aplicar.

Mirin, el primer debat en plenari sobre aquest tema el vam
tenir dia 29 d’octubre del 2011, a proposta del Grup Popular, en
una PNL amb la qual es demanava, textualment: “Instar el
Govern a treballar per la simplificació dels procediments
administratius”, textualment, i es va aprovar. Exactament igual
que la d’avui, açò era el 2011, repetesc, octubre, feia pocs
mesos d’unes eleccions.

Jo no sé si és que el Partit Popular no té temes per a debatre,
i en aquest cas el convit que el nostre grup no tendrà cap
problema a fer-li ofertes, o que considera que el Govern no fa
la feina, cosa que en aquest cas havia d’haver resolt d’una altra
manera, amb una compareixença d’acompliment. Però no s’ho
perdin, el Partit Popular encara té una altra proposta
pràcticament idèntica en el mateix sentit, el registre 730/2014,
on s’anima el Govern, de nou, textualment “a adoptar mesures
per modernitzar l’administració i la simplificació
administrativa”. Una triplicitat només en ple innecessària,
carregada dels mateixos vicis de l’absurd que vol combatre, de
repetició, de burocràcia innecessària, sense aportar res de nou.

Deixi’m que els digui la veritat, aquesta PNL és una
iniciativa, i vostès ho saben, per omplir l’ordre del dia de punts
sense contingut; aquesta PNL no superaria les proves de
simplificació administrativa aplicades a la iniciativa política...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... no les superaria. La primera, la primera, la que esmentava del
2011, va suposar l’inici del que vindria després, la simplificació
i redimensió administratives del Pla econòmic i financer,
suspendre el CES, el Consell Econòmic i Social, suprimir el
Consell de Joventut, dur a terme una pèssima reestructuració del
sector públic instrumental, etcètera. Serà la PNL d’avui el
preludi de més retalls democràtics? Serà el Consell Consultiu
l’afortunat?

El Govern Bauzá ha aplicat la simplificació administrativa,
la redimensió de l’administració, la reducció burocràtica, com
a una via, una carretera de doble direcció, en alguns temes s’ha
caminat en una direcció i en altres en direcció contrària, tot
depenent de l’oportunitat política. Així, mentre en els serveis
generals es simplifica en procediments, en sanitat tenim una
targeta sanitària que suposa una duplicitat de pagament, i ho és,
ho digui vostè als ciutadans, i tant que ho és!, lligada a una
llarga i embullada tramitació, tres tràmits, tres setmanes, 10
euros i cèntims més, cosa que abans no valia ni un euro i es
resolia en cinc minuts.

O en transport aeri, per aconseguir el descompte de resident,
que s’ha recuperat l’obligatorietat del certificat de resident, i el
Partit Popular de Mallorca cada vegada que des de Menorca, des
d’Eivissa o Formentera els reclamam convicció en aquesta
tasca, ens fan la rialleta de qui evidentment no pensa moure un
dit.

Sí, una doble direcció, deia, on mentre s’aplica la declaració
responsable o la declaració d’interès autonòmic per obrir un
hotel, per aconseguir l’ajuda de menjador escolar, la solAlicitud
comença quan el curs ja ha acabat; és a dir que les famílies han
hagut d’avançar tots els recursos, tots els doblers, i parlam de
famílies sense recursos per aconseguir aquesta ajuda.

Demanam papers, demanam papers que els centres ja tenen,
on és la simplificació?

O una altra situació, més recent, per exemple la targeta
bàsica per als productes de primera necessitat, amb la qual
efectivament s’ha fet una actuació crec que correcta, però és
perquè és molt recent, miri, què es demana per tenir aquesta
targeta a aquells que la demanen per primera vegada? Còpia
compulsada del DNI. Qui la compulsa? No, la mateixa
administració i se la quedarà la mateixa administració. Què es
demana també? Un certificat d’empadronament i de
convivència; en el certificat de convivència hi ha els DNI de tots
els membres que conviuen al mateix habitatge, i qui l’emet? Es
pot emetre a través de la carpeta ciutadana. Que qui l’impulsa?
El Govern, la mateixa administració. Visca la simplificació
administrativa!

Mirin, aquest discurs, per molt que el repeteixi el Partit
Popular, no és creïble. Quan el nostre els hem proposat evitar
duplicitat de sous en el Parlament, vostès ens han dit que no.
Quan diem que a Formentera no fa falta cap delegat del Govern,
que el consell és el govern a l’illa amb la qual s’ha de
relacionar, vostès ens diuen que no. Quan els diem que l’Estat
no pot justificar, mantenir una cambra que costa 100 milions
d’euros a una legislatura per fer una segona lectura, que és una
cambra inútil, vostès ens diuen que no. Quan els diem que no és
tolerable que els partits es financiïn a través de les fundacions,
com fa el Partit Popular amb la FAES, vostès ens diuen que no.
Quan hi ha despeses derivades de duplicitats inútils, com ara
que les hem vistes amb els mails electorals que cada partit envia
a casa doncs un sobre amb paperetes i reben subvenció pública,
i vostès ens diuen que no.
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Quant a la reestructuració del sector públic instrumental, al
qual també s’ha referit, què volen que els digui? S’ha fet sense
transparència, sense criteris objectius, sense negociació, sense
utilitzar els procediments prevists per a tal situació i, en canvi,
eviten d’assumir responsabilitats en el cas pedigrí, perquè no el
podem oblidar i no el vull oblidar. Els record un extracte, deia,
entre càrrecs del Govern, deia el Sr. Joan Bibiloni a Bartomeu
Alcover: “yo no me fiaría un pelo, si quieres más información
sobre su pedigrí, dilo”. I ara un fragment inèdit, que jo no sé si
el conseller, que no hi és, va rebre en paper al seu despatx o no,
que diu: “Gracias, Juan, es importante tener el pedigrí
completo de esta gente, es el momento de eliminar intrusos
catalanistas y de izquierdas”.

(Remor de veus)

Diu Joan Bibiloni: “Piensa, Bartomeu, que nuestra misión
viene de muy arriba, tanto xx como xy están protegidos ya
sabes por quién”. Diu Bartomeu Alcover: “Joan, yo he dejado
una copia de los e-mails al conseller para que sepa todo, esto
parece el fake de Operación Palace, ¿no te parece?”

(Algunes rialles i remor de veus)

No sé si ho sabrem mai, no sé si mai no sabrem si aquest
fake és versemblant o no, és una llàstima, una autèntica llàstima,
i no ho sabrem perquè el Partit Popular ho va fer impossible. És
una llàstima que el Govern amagui darrera la burocràcia la
veritat, que amagui amb el discurs de reduir burocràcia per
parlar del que realment és important, les persones.

I ens parlen vostès de burocràcia que són els creadors de la
llei més burocràtica que ha tengut aquest país, la Llei de
símbols, amb un esborrany de decret de desenvolupament
espectacular el qual obligava que per penjar una bandera de la
pau s’hagués de demanar una autorització, una solAlicitud al
director general on es fes constar el motiu i finalitat de la
solAlicitud, el símbol que es pretén utilitzar, el termini durant el
qual serà penjat el símbol, les raons que el justifiquen. Però, a
més a més, alerta, amb una memòria justificativa o estudi tècnic
per poder avalar, penjar una bandera, la de la pau. I si a més, hi
ha algun problema, no es preocupin, hi ha deu dies de termini
per presentar esmenes. En qualsevol cas, s’ha de tenir clar, que
l’informe, la resolució final podrà venir acompanyat, si el
director ho creu així, d’un informe d’una comissió, la Comissió
sobre l’autorització de l’ús dels símbols no institucionals.

Aquesta és la simplificació administrativa, darrera la
simplificació, senyors i senyores diputats, s’hi amaguen
retallades i s’hi amaga falsedat.

Podem parlar de simplificació, poden parlar de
simplificació, però els ciutadans el que volen sentir són debats
que aportin solucions. Aquest no és el camí, els ciutadans els ho
van dir molt clar fa molt poques hores, encara podem parlar
d’hores, però el Partit Popular continua tancant els ulls i mirant
només amb la seva única direcció-rumb, simplificació
administrativa. D’aquesta manera segur que no arribarem massa
lluny.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula el Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Fernando Rubio, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Aguiló, és curiós que vostè parli de democràcia,
és curiós que vostè parli de participació i és curiós que li sembli
malament que el Grup Parlamentari Popular no pugui exercir el
seu dret a fer participació democràtica en aquesta cambra, és
absolutament curiós.

Miri, vostès vénen aquí i parlen que el Partit Popular quan
presenta proposicions no de llei fa autocomplaença, però quan
sis partits en la legislatura passada feien aquí preguntes,
intervencions i tot el que fa qualsevol grup parlamentari, això...

(Alguns aplaudiments)

...no és autocomplaença, escolti, ... siguin un poquet coherents,
lament que el Grup Parlamentari Socialista estigui en contra
d’instar el Govern de l’Estat que es coordini o instar el Govern
de la comunitat autònoma que es coordini amb el Govern de
l’Estat per tal d’eliminar duplicitats. La veritat és que em
preocupa i sí, és urgent, s’haurien de posar les piles i posar-se
en aquesta línia, perquè si nosaltres hem d’eliminar duplicitats,
grans culpables d’aquestes duplicitats són vostès i la seva...

(Remor de veus)

...i la seva gestió passada.

(Alguns aplaudiments)

Miri, hem d’eliminar duplicitats entre altres qüestions
perquè quan el Partit Popular va arribar a governar aquesta
comunitat autònoma, aquest govern, es va trobar amb 4,1% de
dèficit públic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

... l’any 2011. Amb les polítiques de simplificació
administrativa que a vostès no els agraden i no consideren que
siguin urgents, el Partit Popular ha aconseguit passar del 4,1 a
l’1,3 de dèficit públic i això ha estat gràcies a aquestes
polítiques de simplificació, d’austeritat i d’eliminació de
duplicitats.
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Miri, no és possible que vostès llevin importància a aquesta
qüestió, que la té, i que vostès diguin que han estat tan
preocupats pel bon govern d’aquesta comunitat autònoma, però
si vostès varen aprovar la llei a les acaballes de la legislatura, si
vostès no tenien cap interès a aprovar aquesta llei del bon
govern i de la bona administració. Per tant, no facin demagògia.

No facin demagògia, vostès que vénen aquí i intenten donar
lliçons de democràcia quan són els primers que quan el Partit
Popular els convoca a una reunió per reduir el nombre de
diputats d’aquesta cambra parlamentària o per tal de reduir el
tema...

(Remor de veus)

...dels sous i les dietes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...ni tan sols es presenten a les reunions. No parlin ni donin
lliçons quan són els primers que abandonen la ponència
d’Educació i de Transport Aeri, vostès no tenen cap tipus de
ganes de fer feina perquè consideren que tots els temes que
surten a iniciativa del Grup Parlamentari Popular no són temes
que interessin a ningú.

I vostè, Sra. Aguiló, no em parli de pèrdua de suport social,
perquè si el Partit Popular ha tengut una pèrdua de suport social,
jo no sé el que ha tengut el seu partit, Sra. Aguiló,  facin-s’ho
mirar.

(Remor de veus)

Miri, cal destacar que  una primera fase el Govern de les
Illes Balears ha posat en marxa polítiques d’austeritat, supressió
d’alts càrrecs, eliminació d’empreses, reducció de
l’Administració pública, això era molt necessari. En una segona
fase, el Govern de les Illes Balears està posant tot el seu èmfasi
a modernitzar l’administració i eliminar duplicitats, eliminació
de duplicitats que en cap cas no suposarà eliminació de serveis
públics, per tant, es respecte en tot moment el principi de
concurrència competencial que en absolut té res a veure amb el
de duplicitat competencial.

La duplicitat és una despesa innecessària, suposa un
incompliment clar de la llei i una dispersió de la funció
administrativa. Per tant, dóna inseguretat al ciutadà i fa que hagi
de suportar amb els seus impostos aquesta despesa que no té cap
sentit i que l’únic que fa és incrementar el dèficit públic.

Vull recordar que l’eliminació de duplicitats es fa dins la
CORA CAIB i que aquestes mesures són proposades des del
ministeri i posteriorment són revisades per part de la comunitat
autònoma, i això és el que nosaltres volem, que hi hagi aquesta
coordinació perquè sigui una eliminació de duplicitats efectiva.

Miri, ja entenc, Sra. Aguiló, per què vostè no està a favor
d’eliminar duplicitats. Li puc recordar que efectivament vostès
a la passada legislatura tenien unes duplicitats ben clares entre
el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca,
perquè el Consell Insular de Mallorca tenia una conselleria de
promoció econòmica i promoció turística i resulta que el consell
de Mallorca no té ni competències en promoció econòmica ni en
promoció turística, resulta que el Consell de Mallorca va crear
una fundació de turisme que costava 3 milions d’euros als
ciutadans i resulta que aquesta fundació no té cap competència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor, silenci, deixin intervenir,
deixi d’intervenir, Sr. Bonet, deixi d’intervenir.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

... i ara és el consell insular de la Sra. Salom el que està posant
en marxa totes aquestes mesures, per no parlar de la televisió de
Mallorca, una clara duplicitat de competència que també va ser
suprimida pel Partit Popular, o la Conselleria de Joventut i
Igualtat, competències que són atribuïdes a la comunitat
autònoma. 

En definitiva, ara vostès s’han posat en evidència,
consideren que la simplificació administrativa no és important
i l’eliminació de duplicitats tampoc perquè vostès complicaven
l’administració i creaven duplicitats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, Sra. Sansó, facin el favor... facin el favor d’estar
en silenci. Procedirem a la votació una vegada conclòs el debat.

Començam a votar, per favor. Votam.

Queda aprovada per 34 vots a favor i 22 en contra.

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