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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores diputades, senyors diputats.
Començam amb el primer punt de l’ordre del dia que correspon
al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 10083/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a implantació del sistema de control
tarifari integrat.

Primera pregunta, RGE núm. 10083/14, ajornada a la sessió
anterior, relativa a promoció del teixit cultural de les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Manuel José Monerris i
Barberá del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, no hi ha dubte que les manifestacions culturals juguen
un paper important en la vida de tots. Les expressions culturals
compleixen funcions en les nostres vides que són indispensables
quant a les nostres condicions com a éssers humans, és a dir,
som part de processos que es duen a terme de forma instintiva
o gairebé inconscient.

D’una banda, com a expressió de bellesa algunes
manifestacions són una necessitat humana i per una altra, són el
mitjà a través de com ens explicam o li donem sentit al nostre
entorn i a nosaltres mateixos, són el mecanisme que utilitzen per
a la construcció dels sentits.

Per tant, s’han d’entendre les expressions culturals com una
necessitat humana, com mitjà de la construcció del sentit, com
mitjà per estimular la creativitat, com mitjà per a l’expressió de
la nostra identitat i en la convivència o com a mitjà per a la
participació ciutadana. El patrimoni cultural és el producte més
estimat, primordial i valuós d’una societat.

La cultura és una doble concentració de capital humà quant
a pràctiques, sabers, ritualisme, religió, creences, normes i
valors. La cultura és patrimoni de tots els ciutadans. Les Illes
Balears -Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera- són el retrats
d’un procés evolutiu en (...) històric i cultural que desemboca en
el que som, en una manera de ser, de viure, de pensar, d’actuar.

És obligació dels que governen transmetre a les generacions
futures aquests costums i aquests elements culturals que hem
heretat dels nostres avantpassats. La nostra cultura, els nostres
costums, les nostres particularitats han de ser motiu de cohesió
i integració, no poden ser motiu de separació ni de
discriminació.

Per tant, Sra. Consellera, quines són les accions que ha posat
en marxa la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per
tal de proporcionar el teixit cultural de les Illes Balears? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, com ha dit la
Conselleria d’Educació del Govern a través de l’Institut
d’Estudis Baleàrics i actualment de la Direcció General de
Cultura du a terme tota una sèrie d’actuacions per promocionar
el nostre teixit cultural durant l’any 2014. A principi d’any es
varen convocar diverses línies d’ajut per promocionar, tant en
l’àmbit nacional com internacional, la nostra cultura, en concret
amb una partida de més de 475.000 euros, el que suposa
165.000 euros més que a l’any 2013. 

En concret, cinc línies de subvencions que podríem destacar:
en primer lloc, ajudes per subvencionar desplaçament d’artistes
tant entre illes com a l’exterior, més de 165.000 en aquesta
partida; en segon lloc, ajudes per a l’organització a les Illes
Balears de fires en l’àmbit de la música, arts escèniques, arts
visuals i literatura, més de 165.000 euros per a aquesta actuació;
en tercer lloc, ajudes destinades a l’edició d’obres tant en format
paper com en digital i publicacions, com són per exemple de
literatura, còmic, pensament, diferents tipus de publicacions, a
més despeses de traducció d’obres rellevants dels nostres autors,
més de 95.000 euros; en quart lloc, ajudes per a producció
musical i promoció de productes discogràfics, 35.000 euros; i
finalment ajudes per a traducció i incrustació de subtítols de
llargmetratges, curtmetratges i documentals originals en llengua
castellana o catalana, 15.000 euros.

A part de totes aquestes línies d’ajudes, d'aquestes cinc
línies d’ajudes, volem destacar que la conselleria participa
durant aquest any a les fires més importants que hi ha, tant en
l’àmbit de la música com en l’àmbit de la literatura, per
exemple a Bolonya, Frankfurt, Londres, i en relació amb
aquestes fires està entrant més en contacte amb les grans
editorials i negociant també la traducció d’obres d’artistes
illencs.

Finalment, també volem destacar que durant aquest any
s’organitzen diferents esdeveniments culturals que són un
referent com és el cas del Sea Music que es va fer al Baluard en
el mes d’octubre o per exemple les Converses literàries a
Formentor, que ja són tradicionals i tenen un caràcter de referent
internacional.

En tot cas, sí volem destacar que a part de totes aquestes
actuacions la voluntat del Govern és continuar també durant
l’any 2015 amb totes aquestes actuacions de promoció i difusió
de la nostra cultura a les Illes i a més en l’àmbit internacional.

Moltes gràcies.
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I.2) Pregunta RGE núm. 10081/14, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
traspàs de promoció turística just i suficient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 10081/14, ajornada a la sessió
anterior, relativa a traspàs de promoció turística just i suficient,
que formula la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, Sr. Martínez,
després del fracàs que ha suposat la reunió mantinguda en el si
de la ponència per al traspàs de funcions i serveis en matèria de
promoció turística als consells, motivada per la falta d’actitud
negociadora per part dels representants del Govern per
aconseguir consensos i acords, on vostès no han facilitat ni tan
sols el document ni les memòries econòmiques solAlicitades per
part dels consells, ni han incorporat al text cap de les
alAlegacions fetes per les institucions insulars, li formul la
següent pregunta: què entén vostè per un traspàs de promoció
turística just i suficient?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè va ser al
plenari de dia 28 d’octubre i ho va poder escoltar, però és justa
i suficient; justa perquè respecta els criteris de la Llei de
finançament i s’adapta absolutament a la Llei de finançament en
què varen estar d’acord els quatre consells insulars; i és
suficient pel que fa a la dotació econòmica ja que l’any 2017
l’import serà de 11,3 milions d’euros que -com vostè sap- és
més, quasi 2 milions d’euros més, que el pressupost de l'ATB de
l’any passat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta. Miri, em queda
molt clar que el que vostè troba just i suficient és el que vostè
diu i res més. Aquesta és la màxima que aquest govern ha
imposat durant tota la legislatura, però miri, Sr. Conseller, la
realitat -que és molt tossuda- diu  primer que el Consell de
Mallorca no accepta gestionar la promoció turística, que ja li va
bé així; Menorca i Eivissa s’han mostrat molt crítics evidenciant
que no donen per bona la fórmula proposada pel Govern i que
si aquesta no procedeix del seu partit directament la rebutjarien;
el Consell de Formentera es planteja rebutjar-la per injusta i
insuficient. Aquesta és la situació real a dia d’avui del traspàs de
promoció turística que proposa el Govern, un autèntic
despropòsit, un autèntic desgavell, Sr. Martínez.

Sr. Martínez, pot explicar i argumentar els termes "just i
suficient" quan vostès continuen sense presentar cap memòria
econòmica que justifiqui la quantitat determinada per la
transferència?

Sr. Conseller, pot continuar vostè mantenint els termes "just
i suficient" quan es manté intacta l’estructura de l’Agència de
Turisme de Balears malgrat que perdran gran part de les seves
funcions?

Sr. Conseller, pot vostè continuar persistint en els termes
"just i suficient" quan el Govern es reserva determinades
funcions per continuar intervenint en aspectes relatius a la
promoció, quan l’Estatut marca que la promoció turística és una
competència pròpia dels consells i que podran exercir-la amb
plena autonomia?

Sr. Martínez, vostè pot continuar reiterant els termes "just i
suficient" en el cas de Formentera, l’illa més perjudicada,
mentre no s’apliqui un factor corrector adreçat a les illes més
afectades pel barem que el Govern, unilateralment en aquest
cas, ha escollit?

Sr. Martínez, pot explicar l’hipocresia del seu partit a
Formentera que davant el sector turístic de l’illa rebutgen la
proposta del Govern, diuen una cosa i per darrere en  diuen i
voten una altra?

Sr. Martínez, per favor, rectifiqui, escolti els consells i no
deixi en inferioritat de condicions ni hipotequi les futures
accions promocionals perquè això, Sr. Martínez, no és just ni
suficient.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè s’avança al
tràmit reglamentari, hi haurà una comissió mixta, hi haurà una
operació tècnica, en aquests moments està en període
d’alAlegacions a més, on s’incorporaran o no tots aquells
aspectes als quals vostè s’avança ara.

Miri, li torn a dir que és absolutament suficient, li ho estic
dient, 11,3 milions d’euros l’any 2017. L’any passat l’ATB va
tenir 9 milions d’euros de pressupost i l’ATB com vostè vol dir
no és només una empresa de promoció, vostè sap que és una
suma de sis empreses i no només de promoció, i l’Estatut
d’Autonomia, vostè sap que la competència de promoció no és
exclusiva dels consells insulars, serà exclusiva la part que afecta
l’illa del consell insular. L’article que fa referència a les
competències del Govern també fa referència al fet que la
promoció és competència del Govern.
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De totes maneres, li torn a dir que Formentera -em parla de
Formentera- el 2017 rebrà un 6,5% del total del pressupost que
es destina a això, i vostè sap que la població estacional de
Formentera és un 1,6%, les places turístiques un 1,8% i els
afiliats a la Seguretat Social un 0,7%. Per tant, entendrem que
sí que és suficient aquesta dotació per a l’illa de Formentera.

El que no és de rebut és que per exemple la passada
legislatura es destinassin al Consell Insular de Formentera
400.000 euros i 500.000 euros l’any 2009 i 2010 per fer
publicitat. Això no és promoció turística, això no és promoció
turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

No agafi com a referència les xifres de la passada legislatura
perquè ja li vaig dir que era una festa de gastar i malgastar
doblers de tots els ciutadans...

(Remor de veus)

...de les Illes Balears i pensi que s’ha d’actuar amb eficiència i
amb eficàcia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

...que és el que hem fet aquesta legislatura i que és el que
proposam a la ponència mixta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet.

(Remor de veus)

Sr. Bonet, a vostè em dirigia, el crid a l’ordre. Sí, ja veig que
li és igual, però el crid a l’ordre.

Continuam. 

I.3) Pregunta RGE núm. 10285/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a suport a les entitats del tercer sector.

Tercera pregunta, RGE núm. 10285/14, relativa a suport a
les entitats del tercer sector, que formula la Sra. Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i totes, aquesta pregunta
va dirigida a la consellera de Família i Serveis Socials: com
valora que una entitat com Alcari, que ha fet tan bona feina a la
nostra comunitat autònoma, reconeguda per totes les
organitzacions del tercer sector, hagi hagut de tancar entre altres
coses per manca de suport de les administracions públiques? i,
vostè, com a consellera de Serveis Socials, què ha fet per evitar-
ho? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, Sra. Diputada, como no
puede ser de otra manera lamentar, por parte de este gobierno,
el cierre de cualquier entidad social que trabaja en favor de los
colectivos más vulnerables, pero también me parece muy
aventurado achacar la falta de apoyo de la administración al
cierre de entidades sociales. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Vostè se'n lamenta,
vostès demanen perdó, però dia 30 d’octubre la Xarxa per a la
Inclusió Social fa un comunicat públic on diu que “lamenta
profundament la poca sensibilitat de les administracions
públiques envers del paper desenvolupat per entitats socials com
Ateneu Alcari que en nombrosos anys han treballat de manera
molt rigorosa i posant sempre com a prioritat la necessitat de les
persones”. 

L’entitat Alcari va tancar perquè se’n va dur el seu concurs
una empresa amb ànim de lucre. Les entitats del tercer sector,
Sra. Consellera, no poden competir amb les entitats que tenen
lucre perquè tenen una ètica de no tenir sous baixos, tenen una
ètica de formar els colAlectius més vulnerables i, si les
administracions que ens representen a tots no donen suport a
aquestes entitats, aquesta xarxa que s’ha creat durant anys
desapareixerà.
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Vostès no s’ho creuen perquè al seu ADN, com diu el Sr.
President, al seu ADN duen el mercat lliure, la lliure
competència entre persones, entre empreses i entre entitats i, si
al tercer sector no se’l protegeix, no se li fan mesures de
protecció, desapareixerà.

Les entitats del tercer sector tenen criteris ètics que no tenen
les empreses amb ànim de lucre. Li he de dir que tot i així
l’administració té mecanismes per poder defensar les entitats
sense ànim de lucre, les associacions, demani per exemple al
conseller de Presidència com va poder, sense cap tipus de
publicació, donar 120.000 euros a entitats que organitzaven
vela, que organitzaven competència de vela o digui-ho també al
Sr. Conseller de Sanitat que sense cap tipus de publicació va
aconseguir que una associació rebés uns doblers per al seu
manteniment a través d’un conveni que tampoc no va ser
publicat. Vostè per a aquesta entitat no ha fet res.

I ara vostè em dirà que han pagat les factures i ara vostè em
dirà que ha canviat la Llei de serveis socials, però l’efecte
pràctic de la seva política és que la Federació de persones amb
discapacitat física gestionava un servei i ara no el gestiona pels
sous, que vostè públicament va reconèixer que eren sous massa
elevats i que havien de baixar-los, i que l’entitat Alcari...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...ha tancat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Mire,
yo solamente he gestionado en una situación de crisis que no
debía ser nada comparable a cómo gestionaban ustedes. Cuando
nosotros llegamos al gobierno, yo he tenido la oportunidad...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Si me dejan hablar..., he tenido la oportunidad esta
legislatura de pasar por dos administraciones, nos encontramos
a parte de unas deudas que sí hemos pagado y que
evidentemente creo que es importante pagar las deudas porque
si no sí que hubiesen cerrado todas las entidades sociales,
primero.

Segundo, nos encontramos con unos informes de la
Sindicatura de Cuentas con irregularidades en las subvenciones,
irregularidades en los contratos que han hecho que durante toda
la legislatura Servicios Jurídicos e Intervención fuesen
muchísimo más inflexibles en determinadas cosas que antes se
pasaban de lo que han sido ahora. 

Eso nos ha obligado evidentemente a pensar otros
mecanismos para poder apoyar a las entidades sociales y sí
hemos sido nosotros los que hemos modificado la Ley de
servicios sociales para poder permitir el concierto social. Hemos
sido nosotros los que estamos regulando el decreto que va a
poder permitir el concierto social. También hemos firmado, que
parece que se le olvida a usted, un pacto por la inclusión social,
hace muy poco, donde precisamente se recogen medidas
orientadas a la simplificación y a la facilitación de la relación de
las entidades sociales que trabajan con estos colectivos con la
administración.

En este sentido nos comprometemos a mejorar la
financiación, a mejorar las condiciones de la financiación,
estamos trabajando unas clausulas sociales, ustedes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, per favor.

(Se sent la Sra. Santiago de fons que diu:“és que no
contesta la pregunta”)

Sra. Santiago, no té la paraula, Sra. Santiago, no té la
paraula.

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

Esto es lo que estamos haciendo para intentar fortalecer el
tercer sector, pero también me parece muy aventurado, por no
decir otra cosa, el que usted hable de “su concurso”, perdone
pero los concursos... puede estar usted a favor de que se hagan
concursos públicos o no, pero lo que no puede decir es “su
concurso” relativo a una entidad o una empresa porque los
concursos cuando salen, evidentemente, son de pública
concurrencia y no son absolutamente de nadie.

Lo que nosotros hacemos es buscar soluciones, soluciones
a los problemas y no solamente criticar y criticar, Sra. Santiago.
Aporte soluciones, díganos qué podemos hacer porque nosotros
sí que lo estamos haciendo. Hemos pagado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci.

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

Hemos modificado la Ley de servicios sociales para permitir
el concierto social y estamos trabajando en clausulas sociales y
eso es lo que va a apoyar al tercer sector y no tanta crítica...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra, Consellera.

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

...y sin ninguna solución.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)

Quarta pregunta RGE núm...

(Continua la remor de veus)

Quarta pregunta RGE núm. 10258/14...

(Remor de veus)

Sra. Santiago, per favor.

I.4) Pregunta RGE núm. 10258/14, de l'Hble. Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a retallades en
sanitat pública.

Quarta pregunta, RGE núm. 10258/14, relativa a retallades
en sanitat pública, que formula el diputat no adscrit Sr. Antoni
Pastor i Cabrer. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui matí quan venia per la
carretera escoltava el Sr. President que deia que es congratulava
que s’havia complit o que es complia l’objectiu de dèficit i que
gràcies a això es podrien baixar els impostos. Crec que són dues
notícies o dues declaracions que si es llegeixen d’una manera
aïllada i no es diuen les repercussions em semblen bones i
positives per a qualsevol administració pública, però el que no
es diu és a costa de què, eh?

Li posaré un exemple, el Registre Central de Personal del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques recollia que el
juliol del 2011 hi havia 13.774 treballadors a la sanitat pública
mentre que el gener de 2014 en registraven 12.423. És a dir, la
Conselleria de Sanitat ha amortitzat 1.351 places de treballadors
sanitaris durant aquesta legislatura amb les seves polítiques de
retallades i d’estalvi, i també, per suposat, per una manca de
substitucions en baixes i vacances de personal.

Si abans gairebé no se substituïa, en aquest cas, el personal,
el que va passar fa unes setmanes va ser un caos total, vàrem
veure centres de salut que pràcticament no podien atendre i que,
la veritat, va crear una certa alarma social dins la nostra
població.

Ens agradaria saber, Sr. Conseller, si ens podria dir quines
sorpreses més ens esperen amb aquestes retallades i aquest
estalvi en personal sanitari. Fa dos pressupost que presentam
unes esmenes en què deim que no bastaran per cobrir el
personal i no se n’aprova ni una. 

Crec que ara som a temps de parlar-ne i ens agradaria saber
quins comptes són els seus i si ens pot contar una miqueta la
reunió que va tenir ahir vespre a la Conselleria de Sanitat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, vagi per
endavant que el nou pressupost que en aquests moments s’està
debatent a la cambra i que ja vàrem comparèixer la setmana
passada, serà el pressupost per al Servei de Salut més elevat de
la història i el que més s’apropa a les xifres de despesa real
previstes a començament d’any amb el que es ve gastant en els
darrers anys. 

Vostè deu saber tan bé com jo la situació així com la vàrem
trobar, però no hi entrarem, vostè sap tan bé com jo, perquè
també du gestió municipal, que s’han d’optimitzar els recursos
i s’ha de treure el màxim rendiment possible a cada un dels
recursos que tenim. Vostè sap tan bé com jo, perquè també ho
hem tret aquí, que aquest darrer any i mig ha estat l’any i mig
que més eficiència s’ha aconseguit en el servei sanitari públic
perquè més intervencions quirúrgiques s’han fet, perquè més
consultes externes s’han fet i perquè això també ens ha permès
una evolució positiva a les llistes d’espera perquè les hem
baixades.

També vaig lamentar i he demanat disculpes als ciutadans
que es varen afectats la setmana passada per una situació
puntual que també ja divendres vaig manifestar que estava
resolta i es varen explicar les conseqüències.

Per tant, li vull que aquesta situació que ja ha estat resolta i
que ha estat puntual i que ha afectat uns determinats ciutadans,
principalment de la part forana, als quals torn a reiterar les
meves disculpes, la situació ja està resolta i tenen totes les
unitats bàsiques amb metge per assistir i li puc assegurar que
continuam amb la mateixa política de substitucions, intentam
mirar substitució per substitució i posar cura al màxim, però és
clar que tenim una feina tots conjuntament, que és la
sostenibilitat del sistema sanitari públic, i m’agradaria també
tenir-lo a vostè al meu costat, malgrat que aquestes alçades de
la legislatura li compliquen el seu paper. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.
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EL SR. PASTOR I CABRER.

Sí. Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta. La
meva situació no és complicada, la que és complicada és la dels
ciutadans d’aquesta comunitat que han de patir les retallades, li
posaré un exemple, el mes passat, el setembre, més de cent llits
tancats a Son Espases mentre hi havia més de trenta persones en
els passadissos; la setmana passada a l’Hospital de Manacor
més de quinze persones en els passadissos de l’Hospital de
Manacor. És  a dir, el problema no el tenc jo com a diputat, el
tenen els ciutadans i jo el faig a vostè directament responsable,
vostè és còmplice d’acceptar aquests pressuposts.

El principal culpable d’aquesta política, evidentment, és el
president del Govern, que és qui tria i prioritza entre complir el
dèficit o, en aquest cas, donar una bona atenció sanitària als seus
ciutadans. Tots els consellers havien tengut el mateix problema,
però mai no havien tengut un president... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

... que triàs els números per davant...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Em referia a les
alçades de la legislatura perquè poques intervencions s’han
tengut per part del PI en temes de sanitat. I ho emmarcava vostè
dins el concepte de retallades, li he dit que el pressupost per a
l’any 2015 és un pressupost que incrementa 123 milions d’euros
el darrer pressupost inicialment aprovat, això és una aposta per
a la sostenibilitat i per al sistema sanitari públic. L’oportunisme
polític el marca el moment l'alçada de la legislatura i el
compromís d’aquest govern per mantenir el sistema. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 10275/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques sobre diverses actuacions de
coordinació en matèria de contractació pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 10275/14, relativa a conveni
amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre
diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació
pública, que formula el diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Una economía competitiva exige unas
administraciones públicas más modernas, más transparentes y
mucho más ágiles. Se necesita un sector público libre de
solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios, volcado al
servicio de los ciudadanos y empresas y equiparable a los
sistemas más eficaces de nuestro entorno. Sobre estas premisas
se creó la CORA, que es la comisión para la reforma de las
administraciones públicas. La eliminación de trabas burocráticas
a las empresas y emprendedores ha sido una constante en el
proceso de simplificación administrativa.

En cada una de las leyes impulsadas por el Gobierno balear
y aprobadas en este parlamento se pretende mejorar la eficacia
y la eficiencia de nuestras administraciones, ejemplos  hay
varios, el Decreto de simplificación documental para agilizar los
trámites a los ciudadanos, la Ley de actividades, la Ley
audiovisual, la Ley de comercio, la Ley del juego, la Ley de
pesca, la Ley del suelo, la Ley de turismo o recientemente la
Ley agraria.

Por todo ello, Sr. Conseller de Hacienda, ¿qué supondrá el
convenio con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas sobre las diversas actuaciones de coordinación en
materia de contractación pública que autorizó recientemente el
Consell de Govern?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. El
Gobierno, desde el inicio de la legislatura, ha venido poniendo
por obra un intenso programa de reformas en nuestra
administración pública, con un único objetivo, hacer que nuestra
administración contribuyera de forma eficaz a la solución de los
problemas de los ciudadanos en lugar de convertirse, como se
había venido convirtiendo, en un obstáculo y en un problema.

Era necesario, además de reformar nuestra administración,
dando seguridad jurídica y regulando con prudencia nuestra
actividad económica, era necesario además de hacer todo eso,
desburocratizar los procedimientos administrativos, y así lo
hemos hecho, como usted afirmaba, con las diversas normas que
ha venido aprobando el Govern desde el inicio de la legislatura,
desde la primera ley que publicó el Govern, o que aprobó el
Govern y aprobó este parlamento, con la Ley del emprendedor,
también con la Ley de transporte, la Ley de comercio, lo
estamos haciendo ahora con la Ley agraria, con la Ley de
refundición de normas, con la Ley de finanzas de la comunidad
autónoma. Era necesario además de reformar nuestra
administración desburocratizar los procedimientos
administrativos. 
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La autonomía no es un departamento administrativo, la
autonomía es la Constitución, la autonomía es el Estado, la
autonomía también es la coordinación y la cooperación, los
instrumentos de coordinación y cooperación en beneficio de una
mayor desburocratización y mayor transparencia. A esto
responde el convenio que ha autorizado el Consell de Govern
para firmar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a desburocratizar, a agilizar procedimientos y, en
concreto, en dos cuestiones en materia de contratación pública,
integrarnos en la plataforma de contractación del Estado,
contribuyendo así a una mayor transparencia, y, en segundo
lugar, unificando el registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas, es decir, facilitando a las empresas de Baleares que
están inscritas en el registro de licitaciones y empresas
clasificadas de la Junta Consultiva de Contractación de Baleares
que al mismo tiempo que se inscriben aquí automáticamente
están inscritas en todo el Estado. Todo ello manteniendo la
personalidad jurídica de nuestra junta consultiva de
contractación que hace un magnífico trabajo.

No se puede hablar de regeneración democrática si no se
hacen estas cosas, que seguramente pasan desapercibidas, pero
que contribuyen decisivamente a la transparencia, la agilidad de
los procedimientos y a hacer que la administración en lugar de
ser un obstáculo sea un medio eficaz para los ciudadanos.

Muchas gracias.

I.6) Pregunta RGE núm. 10280/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajornament de la privatització
d'AENA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 10280/14, relativa a ajornament
de la privatització d’AENA, que formula el diputat Sr. Damià
Borràs i Barber del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. La privatització d’AENA
encara no havia acabat de prendre el vol quan les turbulències
internes del PP els han obligat a fer un aterratge d’emergència.
El comandant Rajoy i el pilot De Guindos no s’entenen, han
perdut el control de la privatització dels aeroports, com vostè i
el president van perdre el control de la dels ports. Mayday! El
desgavell és total, el fusellatge ètic d’AENA ha quedat
destrossat per la brutal colAlisió d’interessos inconfessables, i
això que encara no sabem què diu la caixa negra. 

La sobrecàrrec de bord, Ana Pastor, mira de consolar els
passatgers de primera classe, Barceló, March i Ferrovial, mentre
l’auxiliar de vol Bauzá, sempre servicial Bauzá amb els
poderosos, reparteix tovalloletes refrescants entre la business
class de llinatge indígena i capital emigrat, no sigui que es
maregin.

Les disputes internes i tanta incompetència ens brinden una
pròrroga per evitar la privatització, per evitar-la en el cent per
cent. La pensa aprofitar, Sr. Conseller?

(Alguns aplaudiments)

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, els únics que vàrem
endreçar les màquines vàrem ser nosaltres i continuam així, eh?
Els únics que anaven marejats eren vostès. Escolti, miri...

(Alguns aplaudiments)

... defensar la titularitat pública ho hem deixat claríssim,
defensam tant la titularitat pública com la cogestió aeroportuària
,que contínuament a totes les reunions, mocions i resolucions
d’aquest parlament hem donat trasllat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, no basta dir aquí que no hi estan d’acord, conseller, fa
falta més. Com diuen en castellà, el hábito no hace al monago.
L’únic gest efectiu que ha fet Rajoy per a les Illes Balears ha
estat concedir el tercer grau a Jaume Matas, ni IVA turístic, ni
depuradores, ni dessaladores, ni carreteres ni aeroports, i adéu
cogestió. 

La incorporació de llinatges d’origen mallorquí en el
Consell d’Administració d’AENA els ha servit, conseller, de
burda coartada per no haver d’enfrontar-se, porucs com són, al
Govern Rajoy. Bauzá només té dos miralls, la capital i el
capital. 

AENA, primer semestre d’enguany, 201 milions de
beneficis, sap amb quins aeroports els han guanyat? En bona
part dels nostres, un gran negoci públic que hauria d’estar al
servei dels interessos de Balears. Ben al contrari, mentre AENA
posa a la venda els nostres aeroports a un preu ridícul, amb els
beneficis compra aeroports a Centre Amèrica, on l’esperen
braços oberts els capitals generats aquí amb l’esforç de tothom
d’aquí, com si els aeroports només fossin, conseller, una baula
que fa nosa d’una cadena turística, la primera estació d’una
excursió vergonyant de pub crawling. 
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Sap quants llocs de feina depenen directament dels
aeroports? Sap quants en depenen de manera indirecta? I sap,
conseller, que a les Illes sense aeroports no hi ha igualtat
d’oportunitats possibles? Ni sanitat, ni salut, ni educació ni
cultura per a tanta i tanta gent com ho necessita.

Vostès tenien fama de ser uns excelAlents privatitzadors, és
a dir, malbaratadors de béns públics, però Rajoy fracassa també
amb la privatització dels aeroports com vostès han fracassat
amb la dels ports, pitjor encara, han fracassat privatitzant els
ports i han fracassat evitant la privatització dels aeroports, ni per
a açò serveixen. No és estrany que la prepotent tripulació
s’ensumi la catàstrofe i cerquin...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, no entraré una altra
vegada a dir-li que defensam la titularitat pública dels nostres
aeroports, que defensam la cogestió aeroportuària en els nostres
aeroports, que defensam, a més, la creació d’una (...)
aeroportuària, com la portuària, dels nostres aeroports per
tractar les particularitats de cada una de les Illes i els seus
aeroports i infraestructures aeroportuàries.

Miri, el Parlament ja s’ha mostrat a favor en una sèrie de
mocions, en una sèrie de resolucions que s’han traslladat a totes
les reunions i, per tant, això és indiscutible. El que no pot fer
vostè és fer demagògia i parlar de privatització, no hi ha cap
privatització, hi ha una injecció de capital privat, que és el 49%,
i si a vostè, a més, li pareix que l’entrada de capital mallorquí i
l’entrada d’un conseller del president d’una de les més
importants empreses turístiques de Balears no és important, per
a nosaltres sí que ho és, eh?, sí que ho és.

De totes maneres, li voldria també dir una cosa, mentre
vostès es queixen i es queixen i es queixen i fan demagògia i
diuen contínuament que viene el lobo y que viene el lobo, miri,
l’únic llop són vostès, l’únic llop són vostès i el que hem de fer
és anar en compte que no tornem a les sendes on érem abans.
Mentre vostès -li dic- es queixen, aquesta confiança i aquesta
seguretat que, a més, es traslladen, basta veure que companyies
aèries els darrers dies, les darreres setmanes, augmenten
freqüències, augmenten rutes, Vueling augmenta un 42% la
seva oferta a les Illes Balears, Air Europa ja ha anunciat també
que operarà sis connexions diàries a Palma-Eivissa i Palma-
Menorca i incrementarà un 18% de la seva connectivitat amb la
península.

Per tant, aquest anunci de caos que vostè anuncia jo el que
veig és que aquestes empreses generen confiança i, una altra
cosa, es troben també amb un escenari de deu anys de
congelació de taxes aeroportuàries.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 10279/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turística d'Eivissa a la World Travel
Market.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 10279/14, relativa a promoció
turística d’Eivissa a la World Travel Market, que formula el
diputat Sr. Xico Tarrés i Marí del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la setmana
passada hi va haver la Fèria Turística World Travel Market a
Londres, i el president del Govern, en aquest cas, es va aixecar
i va sortir de la sala quan començava la presentació de l’illa
d’Eivissa, va escoltar Magaluf i quan va acabar Magaluf es va
aixecar i se’n va anar, supòs que deu tenir les seves raons o els
seus motius. Per a mi, per a nosaltres, per a molta gent a Eivissa
que ha llegit això i els han informat d’això, pensam que va ser
..., va ser lleig, va ser lleig, perquè demostra, al nostre entendre,
el nul interès d’aquest govern i del seu president a donar suport
a la promoció turística de totes les illes per igual. No va ser una
anècdota, el gest del president va ser una manifestació d’una
manera de fer política o almanco així ho pensam nosaltres. 

Vostès no són el Govern de les Illes Balears, de totes les
Illes Balears, però pot ser que vostè té una opinió diferent. Per
tant, jo li pregunt, quina valoració de la promoció d’Eivissa a la
recent Fira World Travel Market?

Moltes 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):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, no és cert que
el president no estigués a les presentacions que es varen fer per
part de tots els consells insulars, va assistir a totes les
presentacions i, és cert, que a una d’elles va haver de sortir per
donar la benvinguda a uns artistes, com vostè sap, Gilbert &
George, que venien a promocionar també les Illes...
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(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor. 

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

... que venien a promocionar les Illes Balears. No demostrin la
seva ignorància, per favor. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, quan vulgui.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li agraesc que hagi
reconegut que és veritat que havia sortit en alguna presentació,
encara que vostè no digui que va ser la d’Eivissa. 

Parlam de promoció, emperò, i de com s’ha fet i de com es
farà. El pitjor menyspreu no és aixecar-se i sortir en aquest
moment, el pitjor menyspreu que han tengut les Illes és la
proposta de traspàs d’una promoció que no agrada ni convenç
a cap ni una de les Illes. Així estan els mitjans de comunicació
que ho reflecteixen. No agrada perquè és una proposta
inacceptable. 

Li demanam, de veritat, que siguin el Govern de totes les
Illes Balears i no només el Govern de Magaluf, amb tota
l’estimació i el respecte cap a Magaluf. Li deman que traspassi
tota la promoció i no només una part i, sobretot, li demanam que
traspassi els recursos econòmics suficients. 

A les fires turístiques hi han d’assistir cada una de les Illes
amb la seva promoció diferenciada i així si un president de
Govern no vol assistir a una presentació, com aquesta vegada,
no passarà res, no el trobarem a faltar, però ara sí, d’aquesta
manera les dues coses fan mal. Per tant, Sr. Conseller, crec que
som a temps, comencen totes les fires, rectifiquin, canviïn
aquesta manera de fer les coses. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, li ho tornaré a repetir,
el president no va sortir a cap presentació, va sortir a donar la
benvinguda... vostè no hi era, vostè no hi era, va sortir a donar
la benvinguda a dos artistes que venien a parlar positivament de
les Illes Balears, però no entraré en això que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats. 

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

... no entraré en això sinó que entraré també en el tema de
traspàs de competències. Li torn a repetir que consider que el
traspàs que estam posant damunt la taula i que, ja li dic, queda
pendent una comissió mixta i una ponència tècnica, és just i
suficient, 11,3 milions d’euros davant dels 9 milions d’euros de
l’any passat. Per tant, l’any 2017 les Illes, els consells insulars,
tendran més dotació econòmica que el 2013. Si a vostè no li
pareix just i suficient entenc que tornam a polítiques antigues de
malbaratament de doblers públics.

Respecte del tema de les fires també li voldria fer una
reflexió, és a dir, aquesta manera de fer promoció, que també
s’ha canviat, ha suposat millorar absolutament totes les xifres,
tant de despesa com d’arribada de turistes com de
reposicionament de segon quin mercat. Per tant, la promoció
que fa el Govern de les Illes Balears de totes les Illes, perquè
vostè sap perfectament que va ser aquest govern que quan va
modificar el consell director de l’Agència de Turisme de les
Illes Balears va incorporar tots els consells i el sector privat,
però a més va crear les comissions executives insulars, que són
aquestes, liderades pels consells insulars corresponents, les que
decideixen quina promoció es fa a cada una de les Illes.

Per tant, no existeix aquesta idea que vostè vol traslladar. De
totes maneres, li diré que, a més, l’any 2014 aquestes dades
d’increment de turistes han estat del 12,4% del mercat britànic,
que vol dir una feina ben feta dels darrers anys.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 10269/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la fira World Travel Market.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 10269/14, relativa a Fira
World Travel Market, que formula la diputada la Sra. Lourdes
Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula,
Sra. Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. La setmana passada, com s’acaba de comentar, es va
celebrar a Londres la World Travel Market, fira de presència
obligada per al món del turisme, considerada com la més
important dins el sector per tots els professionals de la matèria.
Ara fa tres anys l’assistència del Govern del Partit Popular a
aquesta fira va ser notícia a nombrosos mitjans de comunicació.
Se’n recorden? Els titulars eren “el Govern rebaixa un 53% el
pressupost per a la fira de turisme de Londres, viatge i (...) sense
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tiberis a la World Travel Market". Les fires de promoció
turística deixen de ser una sagnia per al Govern balear,
l’austeritat espartana va ser general. Efectivament, l’austeritat
es tornà primícia perquè al llarg de la legislatura passada, aquest
tipus de fires s’havien tornat en una excusa per part del Govern
anterior per viatjar amb una extensa comitiva i fer desmesurades
despeses a càrrec de l’erari públic, és a dir, a costa de totes les
persones d’aquestes illes i això malgrat les circumstàncies
econòmiques, era extraordinàriament difícil. 

Podríem fer la reflexió de quants nins i nines es podrien
haver beneficiat d’aquests doblers malgastats? Quantes persones
podrien haver-se'n beneficiat, ja que el Partit Popular ha
demostrat que amb reduccions de fins el 60% en el pressupost
de promoció, el nombre de turistes no ha baixat, és més, s’ha
incrementat? Ens convé a tots tenir memòria històrica també per
a això, per evitar que es repeteixin els errors del passat.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, quina valoració fa de
l’assistència a la fira World Travel Market, que va tenir lloc
recentment? Moltes 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 valoració la
veritat és que és molt positiva, en primer lloc perquè la reducció
en despesa d’assistència l’any 2009 va costar 1,2 milions
d’euros i enguany ha costat 225.000 euros. Això significa una
sisena part i les xifres que ens trobam són realment molt
millors; en segon lloc per les presentacions que es varen fer de
les destinacions de Palma, Magaluf, Eivissa i Formentera,
davant la premsa i els majoristes de viatges britànics, amb
l’objectiu de donar a conèixer les darreres novetats turístiques,
nous productes i els processos de reconversió i modernització
turística; en tercer lloc, també per l’aposta que feim del turisme
de cultura, més concretament per l’art i la gastronomia. Per
això, els artistes britànics Gilbert and George, varen exercir
d’ambaixadors de la nostra destinació i varen realitzar una
presentació, a la qual també varen contar la seva experiència a
les Illes Balears i es va fer una degustació de gastronomia
balear. Aquesta fusió entre art i gastronomia també va ser
present, mitjançant algunes fotografies del mallorquí Nando
Esteva, amb la seva exposició Foot & Food, amb la indústria
sabatera.

En quart lloc , ha estat positiva per la campanya en positiu
de les nostres destinacions que s’han fet en els mitjans de
comunicació de més difusió, com són les revistes de golf, la
revista Food & Travel, el diari The Sun & Sunday Mirror, tan
sols aquest diari el varen 10 milions de lectors, per llegir en
positiu les nostres destinacions; i també accions de màrqueting
i comunicació (...), en total colAlaboració amb l’Oficina de
Turespaña a Londres.

En cinquè lloc perquè es va constatar la bona marxa del
mercat britànica, ja que entre gener i setembre han arribat a les
illes quasi 3.100.000 turistes britànics, el que suposa un
increment d’un 1,6% respecte del mateix període de l’any passat
i s’espera que es pugui arribar als 3,5 milions, que suposa una
recuperació del 25% respecte l’any 2010. A més, pel que fa a
despesa turística, aquestes xifres també milloren respecte de
l’any 2010, avui s’han incrementat fins un 6% en allò que és
despesa turística diària per turista i la despesa total un 9%.

I per acabar, a més les bones perspectives del mercat britànic
de cara a la propera temporada, ja que segons els operadors
turístics, les previsions per al 2015 són de consolidació i de
millora.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 10270/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte ISPIB en línia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 10270/14, relativa a projecte
ISPIB, en línia que formula el diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i
Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears és
un ens que té com a especial funció la d’actuar com a òrgan de
suport a la Direcció General d’Interior, amb la missió específica
d’impulsar, de promoure, d’incentivar la millora de la seguretat
pública a les Illes Balears, envers la coordinació i la integració
de les policies locals en un projecte comú i impulsar el
desplegament de l’article 33 del nostre Estatut d’Autonomia. 

D’entre totes les funcions assignades a l’Institut de Seguretat
Pública, s’hauria de destacar, s'ha de destacar, la coordinació i
integració en projectes comuns per tal de millorar l’eficàcia, per
tal de millorar l’eficiència i proporcionar una adequada resposta
a les situacions que es produeixen. I precisament per això és
fonamental, cabdal, importantíssim el disseny i la implantació
de nous mecanismes que suposin noves relacions de treball amb
el conjunt dels agents implicats i que a la vegada generin una
major sinergia entre els protocols interns que existeixen a cada
un dels cossos.

Per altra banda, entenem que són importants també el
disseny i la implantació de noves formes d’interactuar a l’hora
de compartir informació que contribueixi a una millora de la
formació dels agents. En aquest sentit no hi ha dubte que l’ús de
les eines que ens proporciona la tecnologia, ha de suposar un
abans important en la consecució d’aquest fi. 
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Tenint coneixement de què existeix un programa, l’Institut
de Seguretat Pública de les Illes Balears, des del Grup
Parlamentari Popular li volem formular en aquest sentit la
següent pregunta, quins són els objectius que persegueix la
Conselleria d’Administracions Públiques amb la posada en
marxa del projecte ISPIB en línia?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Lafuente i Mir):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. L’objectiu
d’aquest projecte no és altre que estructurar la gestió i
l’intercanvi d’informació entre tots els cossos de policia local de
les Illes Balears, mitjançant la creació d’un portal web que
centralitzarà tota la informació i serà coordinat i gestionat per
l’Institut de Seguretat Pública.

Tal com vam presentar en comissió la proposta de
pressupost, tenim la dotació pressupostària corresponent i la
posada en marxa de tots els consells de coordinació de policies
locals de les Illes Balears, el programa de policia tutor, el
sistema SPAT i les activitats conjuntes dels cossos de policia,
fan necessari disposar d’un lloc de web comú, per intercanviar
la informació, amb un entorn segur, eficaç, d’intercanvi i
consulta permanent, augmentat d’aquesta manera la
simplificació, la participació i la comunicació entre els
professionals de la policia local de les Balears. Encara que la
web sigui tancada únicament als policies locals, s'hi contemplen
dues parts: una part pública que es correspon amb una eina
d’informació i consulta, sense cap tipus d’interacció, a excepció
dels formularis de consulta i comunicació de les novetats. I una
altra part privada. 

Aquesta part contindrà la informació reservada als membres
autoritzats per l’Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears. Tindrà la informació que consistirà en les bases de
dades de vehicles sostrets, és el procediment de treball
normalitzat, amb el fons normatiu de policia local, amb un espai
de consells de coordinació i de les associacions de municipis de
prestació conjunta de serveis de la policia local amb una agenda
d’activitats i ordre de reunions, amb un pla d’actuació, amb una
solAlicitud de càrrega i descàrrega de documents i amb un
historial d’expedients bàsics d’usuaris.

En definitiva, aquest projecte contribuirà de forma decisiva
a l’estalvi de recursos econòmics dels ajuntaments, constarà
d’una simplificació i una coordinació de les tasques
administratives i una millora de la funció de la coordinació de
les policies a les Illes Balears amb l’objectiu d’incrementar el
nivell de seguretat pública dels nostres municipis.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 10278/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Palau de Congressos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 10278/14, relativa a Palau de
Congressos que formula la diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula Sra.
Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller de Turisme, quan preveu
que estarà acabat el Palau de Congressos de Palma?

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, segons l’acord
vigent que es va signar dia 14 de juliol de 2014 entre l’empresa
Palau de Congressos i l’empresa constructora Acciona, la data
prevista de finalització de les obres és el mes de setembre de
2015. Moltes gràcies.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Efectivament, va ser després de la
formulació d’aquesta pregunta que vostè ho va dir, Sr.
Conseller. Però el que no va dir i volem saber, és quines
garanties té, quines garanties ens pot donar que ens ajudin a
creure que és cert el que diu.

Ha d’entendre, Sr. Conseller, que després de tot el que hem
vist, de la pèssima gestió acreditada durant aquests anys, la seva
paraula tota sola no basta. I no basta perquè les obres han estat
aturades dos anys, amb un cost per als ciutadans de més de 10
milions d’euros, 10 milions d’euros tudats! No basta perquè
després del fracàs de quatre concursos -quatre- per adjudicar la
gestió del palau, continuam sense empresa perquè el posi en
marxa. Els ciutadans necessiten alguna garantia que el que vostè
ens diu és cert, i que la nulAla sintonia entre Cort i el Consolat de
Mar no continuarà retardant aquest projecte; però després dels
milions d’euros gastats, que el Govern ha tret d’altres
necessitats per acabar el palau, no és suficient. És necessari tenir
l’empresa gestora del palau. Malauradament les actuacions
dutes a terme fins ara pel Govern no han generat el clima de
confiança necessari, perquè empreses solvents s’interessin per
a la gestió d’aquest palau, tot el contrari, les que hi havia se
n’han anat.
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Encara no està convocat el cinquè concurs, Sr. Conseller, i
són necessaris tres mesos com a poc per resoldre-ho, vostè ho
sap. I li he de dir que amb els antecedents que tenim, res no ens
fa pensar que aquesta vegada sí acabarà amb una empresa per
gestionar-lo. I si per un miracle el palau estigués acabat el mes
de setembre, sense empresa gestora què farà, Sr. Conseller?
Tenir el palau com el tenim és espantós. Ara la idea que pugui
estar acabat i tancat, sense empresa per gestionar-lo i, per tant,
sense congressos ni activitat, seria el rècord Guiness de la
inoperància, i és el camí que du.

Vostè diu, Sr. Conseller, que el retorn de la inversió serà a
partir de l’any 16 i aquesta és una qüestió de gran importància
per als ciutadans, perquè tots hem contribuït en aquest edifici.
Però per ser creïble, Sr. Conseller, ha de sustentar de manera
fiable les seves afirmacions, perquè si no, el que diu no són més
que paraules, paraules i paraules i res més.

Gràcies, presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè ens fa
responsables d’una situació que vàrem heretar de vostès, i això
entenc que ho tenen claríssim...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

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

L’herència és tota seva! Mirin, la seva política va generar la
desconfiança que ens trobam, perquè vostès varen destinar 20
milions d’euros d’inversions estatutàries que varen arribar per
pagar l’empresa constructora i els varen destinar a despesa
corrent. Perquè vostès a més, seguien sense tenir dotació
pressupostària per a aquesta obra i l’empresa no cobrava.
Aquest era el clima de confiança que varen crear vostès, que ens
vàrem trobar i que fins no vàrem posar ordre, no l’hem pogut
generar. En aquest moments estam en disposició que hi hagi una
nova licitació, que generem confiança i assegurar que es pugui
adjudicar.

Miri, com li he dit les obres estaran acabades abans d’un
any. Aquí tenc l’acord que vàrem signar, “Acciona se
compromete a finalizar las obras en el plazo marcado, sin
poder alegar ninguna razón justificada o no, para suspender
o ralentizar los trabajos. Para ello Acciona se compromete a
emplear todos los medios a su alcance para terminar las obras
en el plazo establecido”. A una altra clàusula: “Cualquier
motivo que origine el retraso en la finalización de las obras,
facultará al Palacio de Congresos de Palma a aplicar

penalizaciones a Acciona. Estas indemnizaciones se fijan en
20.000 euros por día natural”.

Per tant, està assegurat que tendrem Palau de Congressos
l’any 2015 i que l’any 2016 podrà generar tot el retorn que
necessita aquesta ciutat, aquesta illa i aquesta comunitat
autònoma. Si no haguessin gastat, com li he dit, aquests 20
milions d’euros, segurament ara ja el tendríem acabat. Si
haguessin pagat aquells 40 milions d’euros, que hem hagut de
pagar nosaltres, ara segurament també estaria acabat.

De totes maneres, no es preocupin, estarà acabat. Nosaltres
hem posat ordre al desgavell que vostès varen crear, el clima de
desconfiança que vostès varen crear. I nosaltres l’any 2015
tendrem Palau de Congressos, tendrem adjudicatari i l’any 2016
podrem tots els ciutadans gaudir del retorn.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 10281/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prospeccions a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 10281/14, relativa a
prospeccions a les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la setmana passada
a la fira turística de Londres, el ministre Soria ens va dir a la
cara i davant del sector turístic i hoteler, que de cap manera no
podia descartar que a les Illes Balears es realitzessin
prospeccions petrolíferes.

Sr. Conseller, no el vàrem sentir a vostè obrir la boca per
defensar els interessos de les Illes Balears, que suposa dir no a
les prospeccions. Ens pot dir, Sr. Conseller, què ha fet vostè per
oposar-se a aquestes prospeccions? Per cert, a part de parlar-me
de l’herència, parli'm de la seva gestió i de la d’aquest govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo no li parlaré de
l’herència quan vostè ho faci a la formulació de la pregunta,
perquè és realment important que sapiguem d’on venim. Les
prospeccions es varen autoritzar dia 23 de desembre de l’any
2010 pel Sr. Zapatero i vostès -recordin-se'n- no varen dir res.
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Respecte de les declaracions del Sr. Soria, són conseqüència
d’aquestes autoritzacions. I li diré una altra cosa, a una roda de
premsa d'un ministre , lògicament no som jo el que he d’iniciar
un altre torn de paraula. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, si això fos com vostè
diu, que ja està tot autoritzat des de l’any 2010, no entenc per
què el ministre Soria va dir la setmana passada que encara
quedava un any o un any i mig perquè aquest tema es resolgués
definitivament. Com quedam? Es resoldrà l’any 2014 o 15, o ja
està resolt des de l’any 2010?

Miri, Sr. Conseller, ja està bé de posar-se sempre a la
defensiva sobre aquest tema, perquè jo fins ara creia que tots
anàvem amb el mateix vaixell, però ara he descobert que no. Ja
estam cansats de tants d’enganys.

Sr. Conseller, tothom els reclama que compleixin el terminis
i que abans de dia 3 de desembre, que és quan el Govern s’ha de
pronunciar això es faci i no s’esperi abans de les properes
eleccions. Perquè, em pot dir vostè, Sr. Conseller, si té la
garantia del Govern central que per a dia 3 de desembre, és a
dir, d’aquí unes setmanes, sabrem ja quin és el resultat de la
declaració d’impacte ambiental que ha d’emetre el Ministeri de
Medi Ambient? I una altra cosa, no vulguin esperar les
eleccions de l’any que ve, perquè ara ja tothom sap quina és la
seva estratègia.

Miri, a més el Grup Socialista ha tengut accés a aquesta
resposta del Govern espanyol, de juny de 2013, de l’any passat,
que es va donar a una diputada en el Congrés dels Diputats, a
una diputada de Castelló. I aquesta resposta diu: “siempre que
se garantice el cumplimiento de todos los requisitos, no existen
motivos por los que a priori deban desautorizarse estas
prospecciones”. Està parlant del Golf de València i de les Illes
Columbretes. “Esta actividad además de contribuir a reforzar
la seguridad del suministro energético de nuestro país,
presenta un alto potencial para complementar las actividades
económicas ya arraigadas en las zonas próximas”.

Sr. Conseller, de part de qui està, de la nostra activitat
econòmica turística o de part...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Gràcies. 

Sr. Conseller, quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè sap
perfectament que aquest govern es preocupa per aquest tema i
fa i farà l’impossible per aturar les prospeccions. El que
m’estranya es que es preocupi tant ara i no li preocupàs en el
seu moment, que vostè sap que en el plenari de dia 8 de març de
2011, hi havia un mandat ben clar d’un govern de què vostè en
formava part. I aquell govern no va fer absolutament res, cap
acció política, cap acció judicial per aturar aquelles
prospeccions. I era aquell moment processal quan es podien
aturar. I vostès no van complir el mandat d’aquesta cambra.

Les coses tenen els seus terminis i, com no pot ser d’una
altra manera, nosaltres els hem de respectar, sense deixar de dir
que estam en contra de les prospeccions i que farem
l’impossible. A més, és clar que la seva preocupació depèn de
qui governa a Madrid, perquè durant la passada legislatura no
varen fer absolutament res per aturar-les. No les varen recórrer
quan tenien el moment adequat per fer-ho, ni han fet res, més
que fer demagògia una altra vegada damunt aquest tema, mentre
el Govern sí que està fent tot allò que pot.

A més, vostè no era present a la roda de premsa del ministre,
no hi era; jo sí que hi era, i el que el ministre també va dir és
que recentment s’han aprovat unes prospeccions a Cantàbria i
s’han denegat unes prospeccions al mar Mediterrani. Això és el
que vostè no diu.

Per tant nosaltres, a més digui el que digui el ministre,
nosaltres estam o aquest govern està totalment en contra de les
prospeccions. Esperem, esperem que també la declaració
d’impacte ambiental sigui negativa, i si no ho és farem
l’impossible per aturar-les.

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 10268/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tarifa plana de 100 euros per a
contractes fixos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 10268/14, relativa a tarifa plana de
100 euros per a contractes fixos, que formula el diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sr. Diputat.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señores diputados, el
pasado día 25 de febrero del corriente se puso en marcha por el
Gobierno de España una medida novedosa que permite a las
empresas contratar nuevos trabajadores de forma estable,
cotizando a la Seguridad Social por 100 euros al mes, una cuota
fija, por contingencias comunes durante los dos primeros años,
y una rebaja del 50% durante el tercer año y consecutivos. Esta
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reducción supone un ahorro medio para el empleador de
aproximadamente un 75% de la cotización por contingencias
comunes, hecho que facilita y estimula la contratación bajo esta
fórmula y ha supuesto, según ha anunciado ya el ministerio en
el mes de octubre, más de 150.000 nuevas contrataciones en
nuestro país. Es por lo que, Sr. Conseller, le preguntamos
cuántos trabajadores se han beneficiado en nuestra comunidad
autónoma, en las Islas Baleares, de la tarifa plana de 100 euros
para nuevos contratos fijos.

Muchas gracias, 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, señor diputado, cierto, el
pasado mes de febrero la administración central, el presidente
de la nación anunció en el estado del debate de la nación la
creación de esta tarifa plana. Bueno, toda aquella política activa
que ayude a la contratación es una política activa que tenemos
que aplaudir; si además esta política activa está vinculada a
contratación a larga duración, es una política que hay que
fomentar. ¿Por qué lo digo?, porque aquí hay dos compromisos:
compromiso de la administración en mantener unos criterios
claros de apoyo a la contratación y, por otro lado, el
compromiso del empresario que apuesta por una contratación a
largo plazo. 

Por tanto, si nos vamos a Baleares, esta actuación está
suponiendo durante el año 2014 hasta el día de hoy 6.200
contratos indefinidos, alrededor de un 20% de los contratos
indefinidos desarrollados en nuestra comunidad. ¿A dónde
vamos?, ¿a dónde vamos? A ayudar a las empresas, en los
peores momentos ayudar a las empresas a la creación de puestos
de trabajo, y hacerlas competitivas a través de un apoyo en sus
gastos. ¿Cuáles son?, los de la Seguridad Social. Por otro lado,
además, no sólo es esta medida. La ministra anunció, cuando
estuvo aquí con nosotros hace unos..., meses después, anunció
que esto se iba a extender a los contratos indefinidos, a lo que
llamamos nosotros fijos discontinuos. Por tanto está apoyando
efectivamente a la contratación específica de Baleares.

Por último, además de esto, sabemos que tenemos también
la tarifa plana para autónomos, que estamos hablando de 50
euros para aquellos autónomos que también en este período de
tiempo inician actividad, pero además se va a extender a todos
aquellos autónomos que contraten a personal que de alguna
forma también este personal sea de larga duración. Por tanto
estas políticas activas que apoyan a la empresa, unidas a la
reforma fiscal que también en el ámbito ya no sólo del
ciudadano, de nuestra..., de la renta, sino en el ámbito del
impuesto de sociedades con los apoyos que se han incorporado
tanto a nivel autonómico como lo anunciado por el presidente
para el año 2015 y 2016 y siguientes, pues son todo acciones
que complementan la creación y el fomento de empleo, son
acciones que garantizan una estabilidad y son acciones que
apoyan a quien contrata. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 10272/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment de les intermediacions en el
SOIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 10272/14, relativa a augment de les
intermediacions en el SOIB, que formula la diputada Sra.
Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Servei d’Ocupació de les Illes
Balears ha estat i és estratègic per a aquest govern. De tres anys
i mig de legislatura en duim dos reduint mes a mes les taxes
d’atur, i un any i mig creant nous llocs de feina. Aquesta era la
prioritat del Partit Popular, el compromís que va adquirir el
nostre president amb els ciutadans i que s’està complint i
continuarem complint perquè arribi a més gent. I el SOIB ha
tengut un paper protagonista en aquesta fita; no tan sols ha
superat una situació caòtica i suposadament fraudulenta que es
troba en aquests moments en mans de la justícia, sinó que ha
estat capaç d’implementar un nou model de gestió basat en un
usuari proactiu. Per això bona part de l’èxit de l’increment de
les contractacions i les intermediacions es deu al fet que el
SOIB ofereix a les empreses un treballador més i millor format
en un mercat laboral canviant, i també un treball de les
competències. La implementació del model d’itinerari
individualitzat facilita l’accés al mercat en funció dels perfils,
la selecció dels candidats més idonis i un feedback constant
durant tot el procés. Només durant el 2014 més de 42.000
persones han rebut orientació, i s’ha creat un borsí de persones
aturades per poder oferir a les empreses un servei eficient i
gratuït. 

Però si tot això funciona és perquè les empreses tornen a
creure en un servei públic com el SOIB, capaç de respondre a
les seves demandes; i si tot això funciona és perquè l’economia
de les nostres illes funciona; i si tot això funciona és perquè les
empreses tornen a tenir confiança per contractar, i un govern
estable i amb les coses clares, que ha tornat a posar en marxa el
motor econòmic que alguns van aturar.

Per això li demanam, Sr. Conseller, com valora vostè
l’augment de les intermediacions que s’han produït al SOIB.
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, señores diputados, Sra. Diputada, como muy
bien usted ha definido al principio las políticas de este gobierno,
del presidente, desde el inicio de la legislatura, era enfocarlas
todas a una actuación: reactivación económica y creación de
puestos de trabajo; cada uno con nuestras competencias, todas
las administraciones, llevamos trabajando tres años y medio
para cumplir con este objetivo, objetivo que los datos nos están
demostrando que se está consiguiendo. 

El servicio de intermediación tiene distintas actuaciones:
tiene -el Servicio de Ocupación, el SOIB- tiene acciones de
intermediación, acciones de orientación, empleabilidad,
acciones formativas vinculadas, y cuando vamos a las acciones
de intermediación durante este año 4.000 personas han pasado
por las oficinas, 4.000 puestos de trabajo han sido capaces...,
4.000 empresarios han ido a buscar puestos de trabajo, y estos
4.000 puestos de trabajo han sido administrados a través del
Servicio de Ocupación. Si nos vamos al ámbito de
intermediación, ha intermediado 20.000 personas, han pasado
por ellos 20.000 posibles candidatos para conseguir trabajo; de
estos 20.000 han salido los 4.000 que anteriormente le he dicho.
Si nos vamos a las labores de orientación, 42.000 personas han
pasado por la acción de orientación, y además muy vinculado al
Plan Prepara, que saben que és para menores de 30 años,
mayores de 45 y parados de larga duración.

¿Qué decirle? Que lo que tenemos que hacer en los
próximos meses es acercarnos más al tejido empresarial,
identificar las necesidades para que con las personas que ahora
mismo están en el Servicio de Ocupación definir políticas
específicas para que la empleabilidad sea de una forma mucho
más rápida, más efectiva y podamos llegar de verdad a cubrir
todos los puestos de trabajo que ahora mismo hay personas que
no tienen. Por tanto el esfuerzo del SOIB en los próximos años
se lanzó el otro día un compromiso, es un compromiso que va
a todos los colectivos, es un compromiso que va a la Mesa
tripartita, y por supuesto a todos los partidos políticos para
desarrollar el plan estratégico de nuestro Servicio de Ocupación
que se adapte a las necesidades futuras y que incorpore todas las
actuaciones que todos los colectivos crean que son necesarias.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 10273/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a XVII edició del Congrés estatal del
voluntariat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 10273/14, relativa a la dissetena
edició del Congrés estatal de voluntariat, que formula la
diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Desde que el 28 de
noviembre de 2013 el Gobierno y la Plataforma del voluntariado
de las Islas Baleares recogieron en Pamplona el testigo para
organizar el Congreso estatal del voluntariado son muchas las
personas de esta comunidad vinculadas con este ámbito que
afrontan con ilusión esta cita anual que tendrá lugar en Palma.
En apenas dos semanas acogeremos la decimoséptima edición
de este congreso, que va a reunir en nuestra comunidad a
centenares de personas para extender el movimiento del
voluntariado, profundizar en nuevas formas de ejercerlo, y dar
a conocer el papel de este colectivo y su labor en las Islas.

Cada año los propósitos del encuentro son distintos, en
función de la situación del voluntariado y de la realidad de cada
comunidad autónoma donde se celebre. En la cita del año
pasado, y bajo el lema “Construyendo ciudadanía”, la
organización del congreso trabajó en varios objetivos: extender
la conciencia de ciudadanía activa en la sociedad, abrir las
entidades del voluntariado como marco de intervención social,
y adecuar la respuesta de las nuevas necesidades que demanda
la población. 

A partir del próximo día 27, pues, y durante tres días, será el
momento de las Islas Baleares. Esta comunidad va a ser el
epicentro del voluntariado nacional en un congreso estatal que
debe servir para reflejar el inestimable papel que cumplen miles
de personas en nuestras islas en ámbitos muy diferentes, ya sea
el deporte, la juventud..., aunque la mayor parte de las veces
relacionados con la ayuda desinteresada a colectivos
vulnerables, afectados por una complicada situación económica.
Dada la importancia de esta cita y de que por primera vez se
celebra en nuestra comunidad, me dirijo a la Sra. Consellera de
Familia y Servicios Sociales para preguntarle: ¿puede
informarnos de los contenidos y objetivos de la decimoséptima
edición del Congreso del voluntariado que se celebrará en
Palma próximamente?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada.
Efectivamente nuestra comunidad autónoma, y concretamente
la ciudad de Palma, acogerá los próximos días 27, 28 y 29 de
noviembre la edición número 17 del Congreso estatal de
voluntariado, que se celebrará en la Escuela de Hostelería de la
Universidad, y cuyo lema de este año es “Transformando
realidades”. 
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Hay que recordar que ésta es una cita anual que se lleva a
cabo en una comunidad diferente cada año y que en esta ocasión
está organizada, además de por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma estatal del
voluntariado, por el Govern de les Illes Balears y por la
Plataforma del voluntariado de Baleares. Además hemos
contado con la colaboración de La Caixa, la Escuela de
Hostelería, la Universidad y la Federación Hotelera de
Mallorca. 

La intención principal es hacer de éste un evento por y para
el voluntario, en el que él sea el auténtico protagonista tanto en
el contenido del propio congreso como en su organización.
Durante tres días los asistentes podrán participar en diferentes
grupos de trabajo relacionados con aspectos como la mediación
intercultural, la temática social, deportes, salud, educación,
movilidad, etc. El congreso contará con varias líneas, como es
el análisis sectorial de voluntariado, los modelos de intervención
y buenas prácticas en Europa y América, o las experiencias
individuales y colectivas de transformación de la realidad. Una
de las principales intenciones es transmitir a la sociedad que
cada persona en mayor o menor medida puede ayudar a mejorar
su realidad más cercana en un proceso que, como dice el propio
lema del congreso, termina transformando también a uno
mismo; de hecho muchos de los ponentes pondrán el acento
precisamente en su experiencia personal como voluntarios.
Durante las tres jornadas de trabajo habrá intervenciones de
expertos nacionales e internacionales, ponencias, debates y
mesas redondas; además también se llevará a cabo, como es
habitual, la entrega de los premios estatales del voluntariado
social para reconocer las mejores iniciativas o personas
destacadas de este ejercicio, que esperamos que pueda presidir
un miembro de la familia real.

Es sin duda una cita que tanto el equipo de la conselleria
como los integrantes de la Plataforma del voluntariado de
Baleares estamos trabajando con muchísima ilusión y de manera
conjunta para que todo pueda salir a la perfección. Además de
la utilización de redes sociales, como Facebook y Twitter, para
difundir la información, quiero recordarles que está a su
disposición la página web del Congreso del voluntariado,
voluntariadobaleares2014.es, donde se encuentra toda la
información sobre este acontecimiento, y aprovechar desde aquí
también pues para invitar a la participación a este congreso, que
esperamos que sea todo un éxito.

Muchas gracias.

I.15) Pregunta RGE núm. 10380/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tancament de centres assistencials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 10380/14, presentada en
substitució de la RGE 10304/14, relativa a tancament de centres
assistencials, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Mentre Baleares surt de la crisi els diaris
es fan ressò de la notícia: “El Govern causa un colapso en los
centros de salud al dejar de contratar a sustitutos. Los últimos
recortes en sanidad provocan el caos en la part forana”.
“Mañana este centro estará cerrado por falta de personal al no
disponer de presupuesto la Conselleria de Salud”, deia un
cartell. Enhorabona, Sr. Sansaloni; això no havia succeït mai.
Sap què va dir vostè? “Distribuïm els recursos disponibles amb
la major eficiència”.

Sr. Sansaloni, s’assegura l’assistència sanitària als ciutadans
tancant centres assistencials?

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, Sr. Diputat. En primer lloc
vostè fa referència a una situació puntual, emmarcada a uns
nuclis de població que vostè coneix, i si no ho coneix els hi diré
a la rèplica. El que passa..., el que passa és que vostè, intentant
fer una oposició destructiva del no, de no donar cap solució ni
una, el que li interessa és fer renou. 

El que li vull dir és que aquest govern ha mantengut tots els
serveis sanitaris que vostès ens deixaren en fallida oberts, fent
una gran feina, fent una feina amb la implicació dels
professionals i de tots els que cada matí, amb la seva feina
constructiva i en pro de la ciutadania, tiren endavant un sistema
sanitari públic. Jo he reiterat les disculpes que ja vaig manifestar
la setmana passada per uns problemes puntuals i emmarcats a
uns llocs molt concrets, i a causa d’un problema principalment
informàtic, que també vostè va tenir ocasió de sentir. 

Per tant, Sr. Thomàs, jo entenc la seva política destructiva,
però el que està clar és que el sistema serà sostenible gràcies a
una gestió del Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, quan vulgui.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Quan els professionals sanitaris pengen cartells com els que
vostè acaba d’escoltar vol dir que estan fins als nassos, fins als
nassos! Vostès primer prenen una decisió política: prioritzar
compliment de dèficit i control pressupostari davant de les
necessitats assistencials; li falten 40 milions, n’hi donen 35 i li
diuen que s’ha d’espavilar d’aquí a final d’any, i deixen les
necessitats assistencials i prioritzen les necessitats
pressupostàries., i per això modifiquen política de contractació
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de reforços, substituts i eventuals. Primer no renoven eventuals;
segon lleven els reforços dels PAC, Comissions Obreres l’ha
duit als jutjats; i la darrera setmana d’octubre avisen
telefònicament que no vagin el dilluns a fer feina. I per què?
L’explicació la va donar el seu gerent de primària: primer
complir pressupost i després valorar substituts.

I què va passar la darrera setmana d’octubre? Idò que es va
quedar sense diners, sí, sense diners; no els posicionen els
crèdits, i per això es bloqueja el programa informàtic, perquè
Funció Pública i Pressuposts no li donen permís per a les
contractacions. I el seu gerent de primària ho reconeix; dia 4 de
novembre li ingressen 400.000 euros. Per cert, li vaig dir l’altra
setmana: quants de centenars de professionals han fet feina
sense contractes els darrers dies? No sap el que té entre mans.

Si un centre assistencial només té un metge, com se li ocorre
no substituir-lo?

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Conseller per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, vostè endevina poques
vegades, i aquesta és una de les que també sol fallar. Ja va dir
que es tancaria l’Hospital de Creu Roja l’octubre de fa uns anys,
sap que l’hospital continua obert. 

Li ho he emmarcat dins una situació puntual. Aquesta
situació puntual afecta la unitat bàsica de Santa Margalida el
dilluns de les 3 a les 5,30; el dimarts, a la unitat bàsica de Sa
Ràpita; el dimecres, a Cales de Mallorca, dues hores a Escorca
i a Puigpunyent; i el dijous a la unitat bàsica de la Colònia de
Sant Pere i a Palmanyola. Per tant, Sr. Thomàs, jo entenc que a
vostè li agradi fer renou i que el que vulgui és crear aquesta
situació de caos a què vostè es referia quant als titulars de
premsa.

Però passem a algunes dades. Vostè mai no va poder
defensar en aquesta cambra un pressupost per a un exercici
econòmic com el del 2015 com el de 1.290 milions d’euros.
Segon, per a aquest any 2014 la previsió de despesa d’atenció
primària és superior a la despesa de l’any 2013 i continuarem en
aquesta línia. La política de substitucions que es du a terme
aquest mes de novembre és la mateixa que la política de
substitucions des de començament de legislatura. Per tant vostè,
Sr. Thomàs, no intenti fer renou i posar el ventilador per tal de
desgastar el Govern, el que hauria de fer és estar al costat del
Govern per la sostenibilitat del sistema i no ser un irresponsable
a l’oposició, que és el que està manifestant. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 10271/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions previstes en els
ports autonòmics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 10271/14, relativa a inversions
previstes en els ports autonòmics, que formula el diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. De la importante función social y
económica que desempeñan las instalaciones portuarias para
una comunidad como la nuestra este gobierno fue consciente
desde comienzo de legislatura, desarrollando un gran número de
medidas en relación a los puertos, en este caso los puertos de
titularidad autonómica, gestionados por el ente Ports de les Illes
Balears.

Una de las primeras medidas que se tuvo que adoptar en esta
legislatura fue iniciar un proceso de optimización de los
recursos de este ente autonómico, ya que debido a la mala
gestión del anterior govern se encontraban lastrados por las
deudas, y con unos altos gastos de personal y corrientes y con
mucho gasto superfluo, así como un estancamiento de los
ingresos, incluso no se cobraban amarres ocupados ni se
actualizaban algunos cánones, habiendo partidas presupuestarias
que ni siquiera llegaban a Ports IB.

Este trabajo está dando sus frutos y en Ports IB se están
incrementando los ingresos y se han reducido los gastos,
saneando sus cuentas, poniendo incluso al día ingresos
pendientes, lo que permite tener cierta disponibilidad
económica. En el reciente debate de la comunidad, el
presidente, Sr. Bauzá, anunció que, debido a que se habían
hecho los deberes por parte de Ports IB, se podía hacer el
esfuerzo presupuestario de iniciar una serie de inversiones en la
red autonómica de puertos de gestión directa. Un total de 20
actuaciones que el ente portuario autonómico llevará a cabo
durante el período 2014-2015.

Tales actuaciones tienen una gran transcendencia, tanto por
la cuantía prevista de inversión, 7,6 millones de euros, como por
la diversidad de instalaciones portuarias autonómicas que
abarca. Se tienen previstas importantes actuaciones en nueve de
los puertos autonómicos de gestión directa.

Por todo ello, debido a la citada transcendencia, es
importante conocer aquí, en sede parlamentaria, dónde da
cuenta el Govern de su gestión, tales actuaciones concretas. Por
ello, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le realizo la siguiente
pregunta: ¿podría explicar las inversiones previstas en los
puertos autonómicos?

Gracias, presidenta.
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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. Sr. Diputat, els propers mesos, a
partir..., i per executar ja a final d’any i en el 2015, Ports IB
durà a terme un seguit d’inversions en els diferents ports de la
xarxa autonòmica, com vostè ha dit, que pujaran
aproximadament a 7,6 milions d’euros.

Les obres seran, a Mallorca, a set ports: al Port d’Andratx,
es farà la tercera fase de l’enllumenat públic, amb un import de
94.000 euros. En el Port de Cala Bona es redactarà el projecte
i es faran les obres de drenatge, amb un pressupost de 320.000
euros. En el Port de la Colònia de Sant Jordi es faran diverses
actuacions, entre les quals es condicionarà l’edifici i l’Oficina
de pescadors, i el pressupost serà d’uns 53.000 euros. A
Portocolom es millorarà la instalAlació elèctrica i es farà el
recalçament de diferents trams del moll comercial, amb un
pressupost de 100.000 euros. També es renovaran els pantalans
de Portocolom i del Port de Sóller, amb un pressupost de
140.000 euros. En el Port de Pollença s’adequarà la instalAlació
elèctrica la qual té un pressupost total de 611.000 euros. A
Portocristo es farà el recalçament del moll d’Es Riuet, per un
pressupost de 163.000 euros. I en el Port de Sóller s’urbanitzarà
el moll de marineria amb un pressupost total de 650.000 euros.

A Menorca, en el Port exterior de Ciutadella s’ha climatitzat
l’Estació Marítima, que està acabada i finalitzada, amb un
pressupost de 224.000 euros. Es faran unes millores per habilitar
el port com a port Shengen que, com saben, el tràmit està prou
avançat i faltarà resoldre aquestes deficiències, amb un
pressupost de 350.000 euros. I s’instalAlaran també dues
passarelAles fingers, amb un pressupost d’1 milió d’euros.
S’adequarà l’accés interior per un import de 80.000 euros i
s’instalAlaran dos ducs d’alba per un import de 2.200.000 euros.

A Eivissa, a Sant Antoni de Portmany, es reforçarà i
consolidarà el moll comercial, per un pressupost d’1.200.000
euros. Es faran les millores per a l’habilitació del port, també,
com a Ciutadella, a ports Shengen, per un import de 250.000
euros. Es farà la fase 1 del projecte contraincendis per un import
de 91.000 euros i es modificarà també la passarelAla finger per
un altre import de 100.000 euros.

Per tant, gràcies a la feina feta en posar ordre en els comptes
de Ports de les Illes Balears i del Govern, en general, podrem
assumir aquestes inversions que faran més competitives les
nostres infraestructures portuàries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 10274/14,de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a premis Hospitals Top 20.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dessetena pregunta, RGE núm. 10274/14, relativa a premi
d’Hospitals Top 20, que formula el Sr. Fernando Rubio i
Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut,
IASIST és una empresa de serveis professionals de valor afegit
que ofereix als proveïdors de serveis i administracions sanitàries
l’experiència professional i la informació de contingut clínic i
econòmic necessari per a la millora de la qualitat i l’eficiència
dels serveis donats als pacients.

Amb més de vint anys d’experiència i a partir d’informació
totalment objectiva, IASIST aporta uns patrons de referència al
sector sanitari els quals són instrument fonamental per a la
millora contínua.

Per altra banda, l’entrega dels premis Hospitals Top 20,
organitzada per la companyia de serveis d’informació sanitària,
és, sense cap dubte, dels esdeveniments més esperats de l’any
per al sector hospitalari, premis dels quals ens podem sentir
molt satisfets, ja que dos hospitals de les Illes Balears,
l’Hospital de Manacor i l’Hospital de Son Espases, han resultat
guardonats, i això és important perquè es reconeix el bon
funcionament dels nostres hospitals i molt concretament es
reconeix el bon funcionament de l’hospital de referència de les
Illes Balears, de l’Hospital de Manacor també, però que
l’hospital de referència de les Illes Balears tengui aquesta
consideració doncs ens dóna una gran satisfacció.

Per això, Sr. Conseller, ens agradaria si ens pot valorar
aquesta edició d’aquests premis Top 20 i de quina manera pot
afectar positivament el nostre sistema sanitari.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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, Sr. Diputat. Malgrat que
uns intenten només donar notícies negatives, els professionals
fan molt bona feina i són reconeguts a nivell nacional. Per tant,
avui podem presentar el fet que a la passada edició dels premis
Top 20 varen ser dos serveis de dos hospitals públics de les
nostres illes premiats, com és, com molt bé vostè deia, el Servei
de cirurgia cardíaca i de cardiologia de l’hospital de referència
de Son Espases i la Unitat de cures intensives de l’Hospital de
Manacor.
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Per tant, si ho emmarcam dins les sis àrees clíniques que els
premis es podien emmarcar, podem dir que a dues de les sis
hem estat premiats. I tot això és important perquè ho hem
d’emmarcar també en 163 hospitals que s’han presentat, dels
quals 126 són del sistema públic i 37 són centres privats de les
17 comunitats autònomes, per tant la competència és alta.

Això què demostra? Que tenim uns professionals molt
capaços, molt implicats, els quals són capaços d’innovar i de
posar noves tècniques a l’abast dels nostres ciutadans i que la
seva feina és reconeguda també a nivell nacional. Per tant, crec
que els ciutadans de les Illes Balears saben que en termes de
salut estan en mans de molt bon professionals, molt actualitzats
i això ens ho reconeixen a nivell nacional.

Per tant, la satisfacció per part de la conselleria és molta i
encoratjam a continuar fent feina amb aquesta implicació.
Moltes gràcies.

I.18) Pregunta RGE núm. 10276/14,de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a baixada en la despesa del
capítol 3 d'interessos en el pressupost general de comunitat
autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Devuitena pregunta, RGE núm. 10276/14, relativa a baixada
de despesa de capítol 3 d’interessos en els pressuposts generals
de la comunitat autònoma, que formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Un dels
greus problemes que aquest govern ha hagut d’afrontar aquesta
legislatura ha estat poder fer front al pagament del deute de la
comunitat autònoma, poder fer front al pagament dels interessos
i amortitzacions bancàries a què ens va conduir l’anterior model
econòmic de l’esquerra. Dèficit descontrolat, endeutament que
es va duplicar en només quatre anys i caiguda dels ingressos va
ser el resultat d’una política expansiva de despesa la qual, en
teoria, havia de servir per solucionar la crisi, però que no només
no la va solucionar sinó que la va fer més grossa, i que va tenir
com a contrapartida una càrrega financera insostenible.

Pagar 2 milions d’euros diaris als bancs, quan no es podia ni
pagar nòmines, suposava una situació de molta gravetat i amb
moltes implicacions i perills adjacents. En aquestes
circumstàncies, resultava molt cínic sentir l’oposició que deia
que només ens preocupava pagar als bancs, demagògia i
cinisme en estat pur.

Però aquest govern, com sempre, va continuar el seu rumb
econòmic i va decidir acollir-se al Fons de Liquiditat
Autonòmic on, de nou, l’esquerra ens deia que no i ens
alarmava i deia que suposaria una intervenció per part de
l’administració de l’Estat.

(Remor de veus)

La realitat avui és que els propers pressuposts de la
comunitat autònoma per a l’any 2015 contemplen una reducció
d’un 9,8e% del capítol 9, de passius financers, i una disminució
d’un 26,54% de la càrrega financera, derivada del deute, gràcies
precisament a aquesta coordinació de les polítiques
d’endeutament en el conjunt de l’Estat i de la notable reducció
de la prima de risc.

Per això, Sr. Conseller, volem conèixer la seva valoració i
volem conèixer què suposarà per a aquesta comunitat autònoma
aquesta baixada en el pagament d’interessos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Portaveu. Hem viscut,
efectivament, una intensa crisi econòmica amb origen en una
crisi financera i d’endeutament, una crisi financera que va
incrementar els costs de finançament de la nostra comunitat
passant de 100 punts bàsics de marge a 630 punts bàsics de
marge, pagàvem interessos al 7,5%. I pagàvem aquests
interessos perquè els que ens prestaven els diners veien major
risc en què la comunitat autònoma no els pogués tornar el que
ens prestaven, major risc perquè havíem encetat un camí que
ens duia a cap banda, amb polítiques de despesa ineficaç i de
despesa supèrflua, en fi, amb polítiques equivocades.

Hem fet dues coses en aquests anys: ens hem endeutat molt
menys que a la legislatura anterior, si ens haguéssim endeutat al
mateix ritme que la legislatura anterior, avui el deute seria
d’11.800 milions d’euros, front als 7.500 que tenim. Deute
financer, avui el deute financer és el deute de la comunitat, sap
per què? Perquè el deute comercial el pagam a 57 dies front als
752 dies que es torbaven en pagar alguna factura a l’ib-salut. I
hem gestionat l’endeutament i l’hem coordinat bé amb les
polítiques de l’Estat, la qual cosa fa que ens financem a l’1%,
això suposa 15 milions d’euros d’estalvi en capítol 3 enguany;
60 milions d’euros d’estalvi en interessos de capítol 3 l’any que
ve, a més amb l’obtenció de carència de 58 milions d’euros
d’amortització en els pressuposts del 2015.

Hem fet aquest camí, hem fet un camí molt complicat durant
aquests tres anys i mig, i algú preguntarà: a costa de què, a costa
de què hem fet tot aquest camí? I jo li he de contestar que hem
fet aquest camí, a favor de 20.000 persones que avui tenen
ocupació, front als 46.000 que anaven a les llistes de l’atur; hem
fet aquest camí a favor de moltes empreses i associacions del
tercer sector, les quals no han hagut de tancar perquè el Govern
acompleix avui i abans els enganyava; hem fet aquest camí,
perquè hem recuperat el sector agrari de l’oblit; hem fet aquest
camí perquè la nostra sanitat, la nostra educació i els serveis
socials, ara fem coses diferents a les quals es feien. Abans sap
què es feia? Abans es deixava el forat en aquestes àrees, el forat
pressupostari en aquestes àrees.
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(Remor de veus)

El 2010 es varen injectar 180 milions d’euros a l’ib-salut i
la memòria deia que encara se’n devien 350 més. Ja ho sap
vostè, Sra. Portaveu, l’alternativa: tornar a aquestes coses,
tornar al passat.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 10099/14,de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a pressuposts del 2015 i Pla d'equilibri financer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Denovena pregunta, RGE núm. 10099/14, ajornada a la
sessió anterior, relativa a pressuposts 2015 i Pla d’equilibri
financer que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, per a l’any que ve
vostès han previst uns pressuposts expansius els quals
s’incrementen un 4,17% i han previst, entre d’altres mesures,
una baixada d’imposts per valor d’uns 60 milions d’euros.
Malgrat aquestes qüestions, la pregunta és: mantendrà les
mesures previstes en el Pla d’equilibri per al 2012?

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, aquesta comunitat ve fent plans
d’equilibris pressupostaris des de l’any 2006 i per primera
vegada aquest pla 2012-2014, el pla d’equilibri, per primera
vegada podrà solucionar el dèficit i el desequilibri financer de
la nostra economia.

I aquest pla d’equilibri ha permès que la nostra comunitat
torni a ser creïble, ha permès pagar els proveïdors i ha permès
que els comptes puguin quadrar.

Qualcú, quan vàrem aprovar aquest pla, el que va anunciar
era major recessió i major atur. Ha estat tot el contrari, major
creixement econòmic i menys atur.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Bé, en aquest pla d’equilibri del qual vostè braveja, entre
d’altres qüestions, i no ho conta, hi ha previstes retallades de
personal educatiu, no cobertura de substitucions de mestres de
baixa les primeres setmanes, increment de ràtios d’alumnes per
aula, suspensió de programes socials a les escoles, reducció
d’horaris als centres de salut i unitats bàsiques, retallades de
personal sanitari, reducció dels serveis sanitaris, fer pagar els
medicaments als pensionistes o fer pagar la targeta sanitària,
aquestes són algunes de les retallades previstes en aquest pla
d’equilibri del qual vostè ara braveja.

Vostè va dir, fa una setmana o dues, que havia arribat el
moment de retornar als ciutadans part de l’esforç que havien fet.
També ens han explicat, dia sí i dia també, que hem sortit de la
crisi gràcies a la seva gran gestió. Com explica, idò, que
continuïn aquestes retallades, Sr. Bauzá? Com explica als
ciutadans que avui per avui encara han de patir aquestes
retallades en el dia a dia de les escoles o dels centres de salut,
Sr. Bauzá?

Evidentment, si vol fer qualque cosa per tornar als ciutadans
l’esforç fet, el que hauria de fer, en lloc de propostes de
demagògia electoral, com aquesta falsa reforma fiscal de 60
milions d’euros de la qual ja en parlarem un altre dia, és
definitivament desterrar totes aquestes retallades que suposen
que els que més pateixen siguin els més maltractats d’aquesta
terra, Sr. Bauzá.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern, Sr. President, quan
vulgui.

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

Moltes gràcies. Miri, Sr. Barceló, per primera vegada des de
l’any 2006, enguany no haurem de tornar fer un pla d’equilibri,
per una senzilla raó: perquè aquest govern, precisament,
acompleix i ordena els comptes públics. I no és fruit de la
casualitat, hem fet un diagnòstic, ens vàrem comprometre a una
sèrie de reformes i hem complert.

I això du a dues coses molt senzilles: major creixement
econòmic i, miri quina casualitat, que des de l’any 2009, quan
vostès governaven, hi ha 20.000 persones més que ara tenen un
lloc de feina, que amb vostès el varen perdre. I les mesures que
contempla aquest pla econòmic que vostè tant qüestiona són les
que ens han permès disminuir, eliminar 113 empreses
públiques; ens han permès pagar 1.600 milions d’euros als
proveïdors, que vostès no pagaven; ens han permès passar d’un
7,5 d’interessos als bancs a tan sols un 1,5; ens han permès,
precisament, quadrar els nostres comptes i han permès, cosa que
vostès no varen fer, equilibrar i dotar serveis públics essencials.
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I ara, quan nosaltres hem fet els nostres deures, ara que ja
podem demostrar objectivament, amb dades, no amb demagògia
ni amb frases ni amb eslògans, que és el que a vostès els agrada,
quan podem demostrar amb fets que duim 24 mesos sortint de
la crisi, baixant l’atur i recuperant econòmicament les nostres
illes, ara és el moment que podem tornar, per exemple, el 25%
de la paga extra de Nadal als funcionaris, o també tornar la
possibilitat de la despesa en matèria sanitària o en matèria
educativa.

Curiosament això és el que hem fet nosaltres, vostès tot el
contrari, s’entretenen amb altres coses, com allò de diumenge
passat, donant suport a polítiques que fan, precisament, que en
aquelles comunitats les quals vostè defensa i que volen fer
determinades coses, no paguin la paga de Nadal 2012, 2013 i
2014 i tampoc no la pagaran el 2015.

Sr. Barceló, si aquest és el model que vostè propugna, no és
el nostre model, ho demostram amb fets, amb números i la gent
confia en aquest govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.20) Pregunta RGE núm. 10097/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recuperar serveis als
ciutadans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vintena pregunta, RGE núm. 10097/14, ajornada a la sessió
anterior, relativa a recuperar serveis dels ciutadans, formula la
diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, vostè ja ha presentat
el darrer pressupost d’aquesta legislatura, un pressupost que
parteix de dos mals insalvables: primer de tot, els dibuixen sota
uns paràmetres de creixement, desgraciadament, absolutament
irreals, i l’altre mal insalvable és que partim d’una situació
terrible: Sr. President, vostè ens ha colAlocat a la cua d’Espanya
en inversió estatal, no ha aconseguit ni un euro en inversions
estatutàries, ni una paraula d’un nou règim especial, aquí li
varen venir a pegar una galtada política i li varen dir que no hi
haurà un nou sistema de finançament autonòmic i el pressupost
general de l’Estat cada any ha anat a pitjor.

Però vostès, amb la seva tònica d’enganar els ciutadans,
també ho fan amb els comptes públics i presenten un pressupost
absolutament electoralista.

Anem a veure, anem a creure que això és cert, que és cert
que, com diu Rajoy, tenim unes raíces vigorosas de creixement
i que, com diu vostè, creixerem al 2,1%. Em pot detallar, Sr.
President, els serveis que recuperaran els ciutadans d’aquestes
illes després dels seus injustos retalls?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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, Sra.
Armengol. Miri, aquest govern no ha retallat cap servei bàsic en
aquesta legislatura.

(Remor de veus)

I simplement el que veig és que vostè encara no s’ha adonat
que aquesta ha estat la legislatura en què aquest govern ha hagut
de pagar tot el que va deixar sense pagar l’anterior govern.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quien calla otorga, i no m’ha
pogut negar el que és evident. Gràcies a la seva magnífica gestió
hem perdut almenys 1.000 milions d’euros en inversions a les
Illes Balears perquè vostè ha estat incapaç de ni tan sols
reclamar-ho al president del Govern d’Espanya, i partint
d’aquest fracàs absolut, que és seu, Sr. President, ens deixa un
pressupost que consolida les retallades que vostè, pel que es
veu, no s’ha adonat que han existit en aquesta comunitat
autònoma.

Preguntes clares: contractaran nou personal sanitari després
d’haver-ne acomiadat 1.351 durant aquesta legislatura?;
contractaran nous professors després d’haver-ne acomiadat
1.000 durant aquesta legislatura?; augmentaran les beques de
menjador i les beques escolars que vostès han retallat?; tornaran
a posar en marxa els programes de suport als infants amb
necessitats especials que vostès han eliminat durant aquesta
legislatura?; està prevista la construcció de nous centres de
salut, de noves escoles o de noves places residencials?;
retornaran els drets a les persones dependents que vostès han
llevat durant aquesta legislatura?; invertiran recursos en la lluita
contra la pobresa infantil, que augmenta en aquesta comunitat
autònoma?; faran un pla de xoc contra l’exclusió social en
aquesta comunitat autònoma, que està augmentant de forma
exponencial?
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No, Sr. President, aquests pressuposts no són pressuposts
que llevin les retallades injustes, sinó que les consoliden;
aquests pressuposts serveixen per demostrar dues coses: vostè
és el campió del deute, és el campió dels retalls, i només li ha
interessat penjar-se medalletes davant els seus de Madrid.
Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Armengol, els
pressuposts de l’any 2015 parlen d’una cosa molt senzilla, que
és el gran esforç que han fet tots els ciutadans de les nostres
illes, i de l’esforç que ha fet aquest govern per tornar la
credibilitat no només a la nostra comunitat sinó també a totes
les institucions públiques, institucions que varen perdre la seva
credibilitat com a conseqüència de la seva nefasta gestió
l’anterior legislatura.

Li he de recordar que el creixement del 2% o de l’1% no ho
dic jo, no ho diu el president, no ho diu el Govern, ho diuen les
entitats i els organismes independents, les entitats financeres,
que ja varen dir l’1% l’any passat i complirem, i ara diuen el
2%. Per tant no som jo, simplement perquè a vostè li hagués
agradat que fos jo per tal de veure si m’equivocava; però és que
no ho deim nosaltres, ho diuen els organismes independents
financers, els organismes bancaris, allò que vostè mira de reüll
però mai no vol complir. 

Sra. Armengol, durant tres anys i mig, durant tres anys i mig
ha estat impossible escoltar de la seva boca res que no sigui un
exercici d’autocrítica, pareix que vostès ni tan sols no varen
governar, encara que la gent encara avui se’n recorda, i no han
estat capaços ni de demanar ni una sola vegada perdó per tot el
patiment que varen fer patir a la gent, als proveïdors, a les
empreses, a les persones...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...que tant li preocupen, a vostè, quan fa els seus discursos.
Només hem vist durant tres anys i mig defensar el passat, hem
vist justificar la despesa, hem vist justificar com es tudava tot i
vostès no donaven la cara; hem vist com vostès es varen -i se
n’obliden diàriament- es varen oblidar de pagar 1.600 milions
d’euros als proveïdors, i hem vist també com l’única solució que
vostès volen donar és precisament..., les solucions són tornar al
passat i els mateixos problemes que tornin venir.

Sra. Armengol, li queda cada vegada menys temps, però torn
repetir que si les alternatives, si les seves propostes...; menys
temps per guanyar credibilitat de cara a les pròximes eleccions.
Miri, Sra. Armengol, si la seva alternativa són les mateixes
propostes que ens varen dur a la crisi no farà falta ni que jo
acabi de respondre aquesta pregunta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.21) Pregunta RGE núm. 10357/14,de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a restriccions de personal als centres de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vint-i-unena pregunta, RGE 10357/14, presentada en
substitució de la RGE 10284/14, relativa a restriccions de
personal als centres de salut, que formula el diputat Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, jo no defens la gestió
de cap govern, defens un procés democràtic. El que sí és cert, el
que sí és cert, és que retallades que ha fet el Govern de la
Generalitat en matèria sanitària s’assemblen molt a les que han
fet vostès aquí, i tant que s’assemblen molt! Fa un moment li he
recordat totes aquestes retallades i no m’ha dit que en llevarà
cap ni una. M’ha parlat de quadrar comptes, m’ha parlat
d’equilibrar els serveis públics... Jo ho vàrem veure, com
n’estan d’equilibrats la setmana passada, amb els centres de
salut. 

Com explica, Sr. Bauzá, si han equilibrat els comptes i han
equilibrat els serveis públics, que les retallades creïn aquests
problemes en els centres de salut i en les unitats bàsiques?

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. Sr. Barceló, simplement és
un incís: la persona que defensa la democràcia el primer que ha
de defensar és complir la llei, i la Carta Magna del nostre estat
és la Constitució. Per tant si vostè és demòcrata ha de complir
la Constitució.

(Alguns aplaudiments)

És evident, i no ho negaré, que vàrem tenir problemes
puntuals en determinats centres sanitaris, ho ha explicat i ho ha
especificat molt bé el conseller de Salut, problemes que lament
perquè no s’haurien d’haver produït, i també aprofit per
demanar excuses i demanar perdó a les persones que s’hagin
pogut veure afectades per aquesta situació. Però passar de
problemes puntuals determinats a generalitzar-ho en un caos, la
veritat és que, Sr.  Barceló, això em fa evidenciar la seva falta
de perspectiva.
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Miri, l’assistència sanitària està garantida a tots els centres
bàsics i òbviament a les unitats bàsiques de salut de la nostra
comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí. Sr. Bauzá, la Constitució, entre altres coses, garanteix el
dret a la salut per a tothom, i vostès, amb els retalls, l’estan
posant en perill; entre altres coses ja han llevat 16.000 targetes
sanitàries. L’any passat, 40 milions de forat pressupostari a
Salut; enguany, altres 40 milions de forat pressupostari. Per cert,
qui diu que va ser un caos no som nosaltres, eren els mitjans de
comunicació, els mitjans de comunicació varen titular “caos”,
no nosaltres, Sr. Bauzá. 

Ara, jo li dic una cosa, Sr. Bauzá, a dia d’avui encara
continuen els problemes, a dia d’avui encara hi ha problemes,
entre altres coses perquè des de fa dos anys els estic dient que
1.351 professionals sanitaris al carrer evidentment que havien
de tenir conseqüències, i el fet és que aquest estiu a urgències hi
va haver un colAlapse a l’Hospital de Son Llàtzer i a l’Hospital
de Son Espases, amb gent als passadissos perquè vostès tenien
plantes tancades, i aquests dies hi ha encara falta de metges a
determinats centres de salut i unitats bàsiques, i ens estan dient
tant el ColAlegi d’Infermeria com l’Associació Balear
d’Infermeria que això té problemes en el dia a dia, que estan
desbordats pel dia a dia i no poden fer un correcte seguiment de
la població. Ens estan dient, a més, que si no substitueixen les
baixes no és per un problema informàtic, no faltin a la veritat,
és per manca de pressupost. Ho diu el ColAlegi d’Infermeria, i
afecta tant l’assistència primària com l’hospitalària.

Miri, Sr. Bauzá, el que han de fer és, d’una vegada per totes,
veure quines són les vertaderes prioritats, si són les persones i
la salut de les persones, o són, com vostè ha dit, quadrar
comptes i equilibrar serveis públics. La veritat és que així no
s’equilibren serveis públics, Sr. Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Barceló, insistesc que hi
ha hagut determinats problemes fruit de la posada en marxa
d’un nou sistema informàtic, com a conseqüència... Miri, jo sé
que vostès això no s’ho pensarien mai, però nosaltres feim
sistemes informàtics per intentar gestionar i racionalitzar més...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors..., senyors diputats..., senyors diputats...

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

...la contractació. Sí, jo entenc que vostès se’n riguin, però no és
per riure.

(Més remor de veus)

Mirin, admet, ho torn repetir, admet que hi hagi hagut
problemes informàtics, però torn repetir que això es pugui
generalitzar i definir com a caos la veritat és que és molt
agosarat per la seva part, perquè si fos així com definiria vostè
la gestió sanitària del seu temps, de la seva legislatura?, com la
definirien?; si un problema puntual és un caos, com definirien
quatre anys de nefasta gestió del pacte d’esquerres en matèria
sanitària? Simplement si vostès són capaços de defensar una
nefasta gestió sanitària quan governaven i no són capaços
d’admetre una bona gestió a pesar de les dificultats, jo crec que
sobren comentari, i a més a més tenint en compte que està
garantida l’assistència sanitària a totes les unitats bàsiques, tant
de la part forana com de Palma i a tots els centres assistencials.

Per tant, Sr. Barceló, aquesta és la realitat. Jo estic segur que
li agradaria que fos una altra per tal de treure rendibilitat
política fins i tot en matèria sanitària, però totes les unitats
bàsiques estan operatives, estan a més a més amb el seu horari
habitual i amb la cobertura mèdica. Aquesta és la garantia que
ofereix el nostre govern, per molt de paperets que vostè vulgui
treure i per molts d’eslògans o frases que a vostès els hagués
agradat que haguessin passat. Aquesta és la realitat i no és una
altra. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, per favor...

I.22) Pregunta RGE núm. 10283/14,de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària.

Vint-i-dosena pregunta, RGE 10283/14, relativa a atenció
sanitària, que formula la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ja és (...), això ja
sorprèn absolutament. Vostè em diu que jo demani perdó per
haver invertit a garantir els drets de ciutadania en aquesta
comunitat autònoma!
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(Remor de veus)

M’ho diu vostè!, m’ho diu vostè!, que encara no ha
explicat..., que encara no ha explicat ni ha demanat perdó per tot
el que varen robar Matas i el seu govern...!

(Alguns aplaudiments)

M’ho diu vostè, que dissabte se’n va anar a aplaudir Monago
i no els va caure la cara de vergonya? M’ho diu vostè?

Miri, som a menys de 200 dies perquè vostè surti del
Consolat. Ha governat sense escoltar, sense dialogar, prioritzant
sempre els nombres a les persones, i això és terrible sempre,
però quan parlam de salut és dramàtic, Sr. President, i hem
viscut els darrers escàndols durant aquestes setmanes. Em pot
dir, president, si vostè posa els recursos adients perquè els
ciutadans rebin una bona atenció sanitària? 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. Sra. Armengol, ha començat
la seva pregunta amb una sèrie de frases que, com que no
m’escolta, s’ha inventat i li hagués agradat que jo les hagués dit,
però simplement vostè no escolta el que jo dic.

(Remor de veus)

I em diu que jo antepòs el nombre a les persones? Miri, jo li
diré el que han anteposat les persones que em venien a veure
quan ningú no anteposava els nombres de les factures ni el
nombre de les partides pressupostàries perquè ningú no
anteposava el pagar les factures que duien les persones per
cobrar.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, si vostè em diu que antepòs els nombres a les
persones, sí, antepòs el nombre de les factures amb l’import de
les factures per pagar les persones, que són les que a nosaltres
sí que ens importen. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, l’únic que ha salvat
els desastres que vostè ha fet en el sistema sanitari són els
professionals sanitaris, que vostè ha alabat moltes vegades però
que n’ha tirat al carrer 1.351 durant aquesta legislatura; i
s’oblida, president, d’explicar en la seva gestió sanitària les
decisions polítiques que ha pres: pagam 10 euros per una targeta
sanitària, ha llevat 20.000 targetes sanitàries a ciutadans

d’aquestes illes, els pensionistes paguen pels medicaments, va
aturar la tan necessària ampliació del l’Hospital de Manacor, ha
tancat els centres de salut els capvespres omplint les urgències
dels hospitals, ha doblat la llista d’espera per a intervencions
quirúrgiques, l’ha triplicada per a consultes externes, ha tengut
l’Hospital de Can Misses aturat durant tres anys i encara no l’ha
obert; fins i tot va voler tancar l’Hospital General i l’Hospital
Joan March. 

Sempre ha pensat més en els nombres que en les persones,
Sr. President. Miri si prima el dèficit que va fer un decret llei
amb conveni singular per a l’Hospital Sant Joan de Déu i,
escolti’m bé, des del mes d’octubre Sant Joan de Déu no fa res
per l’ib-salut perquè vostè ha tancat l’aixeta. I el que ha passat
aquestes darreres setmanes és la gota que vessa el tassó, Sr.
President. Vostè sempre, sempre, ha primat el dèficit públic, els
nombres, als ciutadans, i en aquest cas a la salut dels ciutadans
i de les ciutadanes. Un vertader despropòsit que ha hagut de
menester tres consellers per poder-lo realitzar. 

Tristíssim, Sr. President, tristíssim però cert. Aquesta és la
seva gestió. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. President per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Armengol, la
veritat és que em costa entendre, i a la gent que entén la situació
sanitària, em costa entendre com vostè és capaç de dir tot el que
ha dit sabent que vostès varen posar precisament pràcticament
en desequilibri la sanitat pública. Nosaltres l’hem haguda de fer
sostenible, i vostè ve aquí i em conta totes aquestes històries i
em conta coses que simplement fan redoblar les seves mentides,
Sra. Armengol, són les seves mentides.

Vostè sap a quant pagaven vostès els proveïdors sanitaris?
A 752 dies!, pagaven a 752 dies, Sra. Armengol!, i nosaltres
estam pagant a una mitjana de 57 dies! Això és pensar en
sanitat, això és fer precisament estable la sanitat, això és fer
sostenible la sanitat. És que vostè no sap ni a quant pagaven,
Sra. Armengol; nosaltres sí ho sabem perquè nosaltres hem
hagut de pagar tot allò que vostès varen deixar sense pagar. I
vostè em ve aquí i em dóna aquesta lliçó sense mirar ni un sol
nombre.

Sra. Armengol, l’únic partit que ha donat estabilitat ha estat
aquest. L’únic govern que..., aquesta estabilitat. Sra. Armengol,
vostè ha mirat els pressuposts de la nostra comunitat?,
pressuposts 2015? Vostè sap dir-me quant ha augmentat la
partida pressupostària en matèria de salut? Vostè m’ho ha dit?
No ho sap!
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors...

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

És que no sap ni quant ha augmentat. Ha augmentat en un
14%...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, per favor... Sra. Armengol...

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

...el pressupost sanitari més alt de la història de la democràcia
l’està fent aquest govern, amb un esforç de tots els ciutadans. 

Per tant, Sra. Armengol, vostè pot dir sempre que no amb el
cap; vostè no pot fer cap acte de contrició, vostè no assumirà
mai que s’ha equivocat, però els nostres ciutadans saben que ja
no cobren a 752 dies, que cobren a 15, a 20, com a màxim a 60
dies, i saben que això és fruit de la gestió d’un govern popular
que mira de cara, que diu la veritat i que no engana ningú.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 10080/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern en matèria de fumigacions aèries contra la
processionària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara..., passam ara al segon punt de l’ordre del dia,
que correspon al debat... Passam ara al segon punt de l’ordre del
dia, que correspon al debat de la InterpelAlació RGE 10080/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern en matèria de fumigacions aèries contra la
processionària. 

(Continua la remor de veus)

En nom..., en nom del Grup Parlamentari Socialista... té la
paraula el Sr. Cosme Bonet per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Conseller, quan li vaig adreçar les primeres preguntes
sobre el tema de les fumigacions aèries amb dimilín alguns dels
companys del Grup Parlamentari Socialista més veterans em
varen comentar que aquesta no era una preocupació nova per a
aquest parlament, sinó que en dates que ara ja ens resulten
llunyanes com el 1995 i el 1996 també es va demanar sobre
aquesta qüestió, i s’expressava la preocupació sobre els efectes
que les fumigacions amb dimilín podrien tenir sobre els
esclatassangs i, per tant, el perill inherent per al consum humà.

El Sr. Ramon Orfila esmentava el 7 de novembre de 1995
els informes de l’Institut de Química Biorgànica del CSIC en els
següents termes: “Se han realizado varios estudios sobre su
actividad insecticida, comprobando que afecta al desarrollo de
los insectos actuando sobre diferentes órdenes de muchas
especies, sobre todo en la fase de larva. Desde un punto de
vista apícola parece ser que no debería emplearse en charcas
que sirven de abrevaderos para las abejas, ya que entonces
podría actuar sobre las larvas de las mismas. Hay un plazo de
seguridad para el consumo de productos tratados con este
insecticida y que es de hasta 60 días, es decir que no debe
consumirse nada antes de este plazo”. Idò bé, serà casualitat,
però ahir mateix havíem de llegir a un dels diaris de la nostra
comunitat autònoma que publicava que el ColAlegi de Biòlegs de
les Illes Balears advertia que l’aplicació massiva del
diflubenzurón pot haver generat un perill afegit per a cercadors
d’esclatassangs, tot esmentant els estudis de l’European Food
Safety Authority que adverteixen que el diflubenzurón, al
desaparèixer, genera altres tipus de substàncies que podrien ser
cancerígenes, en concret es pot metabolitzar una substància
anomenada pcloroanilina, que representa un element
potencialment cancerigen per als humans. Li duc la pàgina per
si no la va llegir.

Serà casualitat, però aquesta polèmica, que es mantengui
viva vint anys després, demostra que hem avançat molt poc, que
no hem estat capaços de donar garanties i que hem acabat
generant alarma social en una qüestió que hauria d’haver estat
aclarida fa molt de temps. Si em permeten la referència al
passat, li direm que el conseller d’Agricultura d’aquell moment
responia, fa vint anys, que l’any 95 s’han tractat més de 27.000
hectàrees de boscos, i d’aquestes s’han tractat amb Dimilín
4.000 hectàrees, cosa que significa a Mallorca i a Menorca,
perquè a Eivissa no s’han emprat, el 14% dels terrenys; i resulta
curiós, Sr. Company, com fa vint anys els responsables polítics,
també del Partit Popular, demostraven major prudència, ja que
en ple any 2014 s’ha fumigat amb Dimilín 23.148 hectàrees,
una absoluta exageració, una desproporció, a més, utilitzant
mitjans aeris, que com hem dit en diverses ocasions, la Unió
Europea d’entrada prohibeix.

Per tant, com es pot deduir d’aquesta introducció, la nostra
crítica respecte de la seva actuació en el tema de la lluita contra
la processionària de pi a través del Dimilín, se centrarà en dos
aspectes principals. En primer lloc pel mètode, les fumigacions
aèries, un mètode desaconsellat per les directives europees, per
no dir prohibit. En segon lloc pel producte, pels dubtes que
genera el Dimilín, sobre el qual ja hem avançat alguna cosa.
Però també hem de qüestionar, Sr. Conseller, com ha gestionat
l’alarma generada entre la ciutadania, la incapacitat de donar
correcta informació als ajuntaments i la resposta que ha tengut
quan colAlectius de la societat de les Illes Balears l’han criticat,
perquè ha mostrat ben poc respecte.
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Sobre el mètode emprat recordarem un cop més que la
Directiva 2009/128, del Parlament Europeu i del Consell, per la
qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per
aconseguir un ús sostenible dels plagicides, el seu considerant
14 diu literalment: “la pulverización aérea de plaguicidas
puede causar efectos negativos significativos en la salud
humana y el medio ambiente, sobre todo por la deriva de la
pulverización. Por tanto, la pulverización aérea debe
prohibirse en general, con posibles excepciones en los casos en
que presente claras ventajas en términos de menor impacto
para la salud humana y en el medio ambiente, en comparación
con otros métodos de pulverización o cuando no haya ninguna
alternativa viable siempre que se empleen las mejoras técnicas
disponibles para reducir la deriva”.

Sr. Company, no és precisament una convidada a emprar de
forma massiva mitjans aeris, sinó més bé el contrari. S’ha de
tractar d’una excepció, s’ha d’emprar en mesura. A l’article 9.1
diu: “los estados miembros garantizarán la prohibición de las
pulverizaciones aéreas”. I en el mateix article punt 2 lletra e),
específicament demana: “si la zona en la que se va a efectuar
la pulverización está próxima a zonas abiertas al público, se
incluirán medidas específicas de gestión de riesgo, para velar
porque no se produzcan efectos adversos en la salud de los
circunstantes. La zona en la que vaya a realizarse la
pulverización no estará muy cerca de zonas residenciales”.

Quines han estat, Sr. Company, les mesures específiques per
a la gestió del risc per vetllar per a la salut dels ciutadans de les
Illes Balears? On són les mesures? Per què no en va informar si
les tenia, si era cert, quan va rebre les denúncies per part de
tants de municipis? Li he de recordar? Santanyí, Santa
Margalida, Son Servera, Bunyola, Capdepera, Sineu, Algaida,
Esporles, Son Macià, S’Arenal, S’Aranjassa, ...

També el Reial Decret 1311/12, de 14 de setembre, preveu
que les fumigacions aèries estiguin prohibides: “Se prohíben las
aplicaciones aéras de productos fitosanitarios”. Afegeix a
l’article 27, quan parla de les excepcions, “será en cualquier
caso condición necesaria para su realización, que no se
disponga de una alternativa técnica y económicaente viable o
que las existentes presenten desventajas en términos de
impacto en la salud humana o del medio ambiente”. Té
l’oportunitat d’explicar avui, Sr. Conseller, per què no han pres
les mesures adequades, per què argumenten que no hi ha
alternativa tècnicament viable i per què no han prioritzat la
preservació de la salut humana. I li faig notar que encara no he
entrat en la valoració del producte, sinó que estic qüestionant
l’ús dels mitjans aeris, en lloc d’haver optar per altres.

Al respecte, cal fer referència ara al Pla de control integral
de la processionària del pi a les Illes Balears 2008-2011, que
certament autoritza l’ús del Diflubenzuron, però també i estic
citant els informes de la seva pròpia conselleria, Sr. Company,
d’11 de juliol i allà on literalment es reconeix “que la Comissió
Balear de Medi Ambient, amb l’acord de 2 d’octubre de 2008,
la no utilització de Diflubenzuron a gran escala, prioritzant-se
els tractaments amb Bacillus thuringiensis”, producte
seleccionat per a la campanya 2008. És més, es diu que els
successius projectes de desenvolupament del pla, prohibeixen
la utilització del Diflubenzuron a gran escala. Literalment es
diu: “aquesta alternativa es considera viable en àrees puntuals,
en les quals sigui d’alt interès una concentració severa de la

plaga”. Sr. Company, estic citant la seva memòria, i aquesta
memòria feta pels seus serveis forestals, reconeixen que el 2008
l’ús del Diflubenzuron es considerava puntual, prohibit a gran
escala. Just el contrari que ha fet vostè, l’excusa de l’herència
rebuda no li servirà aquesta vegada.

Aquesta memòria basa l’ús massiu del Diflubenzuron en la
propagació de la plaga, perquè presenta major efectivitat en la
mortalitat de les erugues, però curiosament justifica aquesta
major capacitat en la major persistència, major persistència que
precisament és també l’argument de qui adverteix sobre la
perillositat del producte. Precisament aquesta tardor les Illes
Balears no han estat l’únic territori on s’han donat fumigacions
aèries amb Dimilín, provocant arreu una reacció, no només
d’ecologistes, sinó també d’autoritats científiques, com li vaig
esmentar la setmana passada. 

Des del Consell Superior d’Investigacions Científiques
advertien de la perillositat de l’ús dels mitjans aeris amb
Dimilín, com succeïa a Madrid, sols que a les Illes Balears
superam tothom en hectàrees fumigades, com també ja vaig
tenir oportunitat de dir-li. I el titular d’ahir que ja li he esmentat
és prou contundent: “114 científicos contra el Dimilín.
Investigadores del CSIC y de universidades de Madrid
condenan las fumigaciones contra la procesionaria. Instan a
aplicar el principio de precaución ante los estudios que
sugieren la toxicidad del producto aplicado”. Estam parlant de
membres del Consell Superior d’Investigacions Científiques i
de les universitats Autònoma i Complutense de Madrid, que
consideren que actuacions com la seva, Sr. Company, responen
a un model desfasat de gestió, perjudicial per al medi ambient
i no diguem ja per a la salut de les persones. Se centra en la
crítica del Diflubenzuron i a la seva autoritat científica em
remet, argumentant la seva perillositat precisament que és nociu
per a tot tipus d’invertebrats, és poc selectiu i per l’alta
persistència que té. I és per això que recomanen el principi de
precaució. In dubio pro ecologia, Sr. Conseller, principi de
precaució, prudència, ja que existeixen tants d’estudis advertint
de la perillositat, com estudis per dir que no ho és, com
segurament m’esmentarà. Idò prudència, Sr. Company,
prudència. 

Vostès s’han escudat en un estudi de la UIB, que la pròpia
Universitat ha desmentit, perquè l’estudi del 2009 no aportava
dades concloents. 

I entram ja en la tercera part de la nostra crítica. Si hi havia
dubtes sobre la perillositat dels productes, la pitjor manera de
fumigar era emprant mitjans aeris, d’entrada prohibits com hem
argumentat en el principi. Idò bé, la combinació dels dos errors,
producte i mètode, han tengut com a conseqüència nombrosos
problemes que la premsa local ha documentat; residents de
Capdepera que han acudit a centres de salut després de ser
fumigats, tal i com el mateix Ajuntament de Capdepera,
l’ajuntament gabellí li va dir a vostè sense que es prenguessin
seriosament aquestes denúncies; denúncies dels apicultors, que
han alAlegat que la franja de protecció de 100 o 130 metres, quan
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estam parlant de fumigacions aèries, és insuficient. Han donat
escassa informació als ajuntaments i els batles s’han queixat
públicament. Vostè simplement els ha ignorat. Quan els que han
denunciat han estat Associacions de pares i mares, vostè ha
volgut demostrar que anaven errats i que es preservava la franja
de protecció, per a nosaltres insuficient, en lloc de tranquilAlitzar
aquests ciutadans garantint per exemple que augmentarien
aquesta franja de seguretat. És més, vostè se’n va riure de les
primeres queixes dient que “només havien fumigat qui tengués
una casa enmig d’un pinar”. Per favor! Nosaltres pensam que
aquesta no és una qüestió per fer-ne broma.

En definitiva -i vaig acabant-, pensam que la gestió de
l’alarma social generada per l’ús excessiu de mitjans aeris, per
fumigar amb un producte que a més genera dubtes sobre la seva
toxicitat, ha estat nefasta. S’ha caracteritzat per una mala
actitud, acusant l’oposició de generar alarma, quan el mateix
Partit Popular a municipis com Muro, Esporles o Santanyí se
n’han rentant les mans, s’han posat del costat dels veïnats i fins
i tot han votat mocions en alguns llocs contra aquestes
excessives fumigacions. Ens agradaria saber si han acabat abans
d’hora per això o perquè afortunadament han desistit de fumigar
la Xarxa Natura 2000. Feien comptes fumigar la Xarxa Natura
2000? Ho han descartat a darrera hora? En tot cas, és cert que
van plantejar eliminar informes mediambientals previs a aquests
tipus d’actuacions a la Xarxa Natura?

Massa preguntes i massa dubtes, Sr. Company, per sortir
avui a dir-nos que tot ha anat bé i que era l’única alternativa
possible..., no l’esperam. Esperam un poc d’autocrítica i un
compromís de futur de descartar completament l’ús de les
fumigacions aèries i tornar limitar l’ús del Diflubenzuron a
casos puntuals i molt localitzats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Govern té la paraula el
conseller Sr. Company.

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

Moltes gràcies. En relació amb la campanya de tractament
fitosanitari contra la processionària del pi que hem realitzat des
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
concretament des del Departament de Sanitat Forestal del
Govern, hem de realitzar una sèrie d’aclariments, alguns que ja
hem dit aquests darrers dies.

Durant els darrers anys s’ha constatat un increment
substancial de la població de processionària. També s’ha
constatat que tampoc de forma natural, amb els mètodes que
s’han emprat aquests darrers anys, no s’ha regulat la
processionària, sinó que ha crescut aquells anys en què no s’ha
tractat. Els diferents mètodes de control que s’utilitzen dins el
Pla de control integral de la processionària del pi de les Illes

Balears 2012-2016, els més efectius són els tractaments aeris
amb productes fitosanitaris, ja que per mitjans aeris es pot
arribar a zones abruptes i inaccessibles, que d’una altra manera
no es podria. 

S’ha de pensar en el problema a escala global. Balears té
unes 220.000 hectàrees forestals i el cost de realitzar-ho
manualment seria altíssim, però a més a més és inviable des del
punt de vista logístic. El tractament s’ha realitzat mitjançant
avionetes i helicòpters que han volat a primeres hores de matí
principalment i en algunes ocasions a darrera hora de
l’horabaixa, quan s’han donat les condicions meteorològiques
que exigeix el tractament, sobretot en tot allò relacionat amb la
velocitat del vent. 

S’ha actuat damunt 23.148 hectàrees forestals, repartides
entre les diferents illes, a excepció de Formentera. Això
significa més o manco un 10% de la superfície forestal de les
illes i en cap cas no s’han tractat zones forestals declarades com
a ZEPA o LIC, incloses a la Xarxa Natura 2000. A més,
d’aquests tractaments s’han exceptuat les masses d’aigua o
zones humides i una zona de seguretat de 100 metres al seu
voltant; els assentaments apícoles, així com la franja de
seguretat de 100 metres, les explotacions d’agricultura
ecològica existents, segons el Consell Balear de Producció
Agrària Ecològica, també amb un perímetre al seu voltant de
100 metres; i els nuclis urbans, allà on també s’ha mantingut
una franja mínima de seguretat de 100 metres, en aquells casos
en què eren limítrofes a zones de tractament. 

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori no
ha fet altra cosa que complir amb la seva obligació de vetllar per
la sanitat forestal dels boscos i ha complert en tot moment, com
no pot ser d’altra manera, la normativa europea, l’estatal i
l’autonòmica. El Pla de tractament aeri s’ajusta a la legislació
vigent, es vulgui confondre o no. La legislació vigent amb el
Reial Decret 1311/2012 i a més aquell tractament va ser aprovat
pel Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, amb data de 10 de
setembre de 2014 per a Eivissa i Formentera i de dia 3 d’octubre
per a Mallorca i Menorca. Per tant, és fals que estiguin prohibits
els tractaments aeris, com s’ha volgut traslladar en algun
moment, tot i que vostè, Sr. Bonet, ara sí que ja ha fet una
matisació i ha deixat clar que hi ha excepcions, cosa que no
havia dit en altres ocasions.

Aquests tractaments estan regulats en cada estat membre i
per cada estat membre. En el cas d’Espanya, com he dit, pel
Reial Decret 1311/2012, on es detallen les condicions per
poder-se aprovar i entre les quals hi ha la declaració d’utilitat
pública del tractament, també que es redacti un pla del
tractament aeri, també que tengui una aprovació per l’òrgan
focal i una autorització excepcional per part del ministeri i
lògicament que compleixi tot un llistat de requisits com és el
cas.
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El producte fitosanitari utilitzat, Dimilín oleoso B, està
autoritzat per la Unió Europea i pel Ministeri d’Agricultura i
Medi Ambient. El producte s’aplica des de l’aire a una dosi de
3 litres per hectàrea i té la categoria mínima d’afecció als
humans i a la fauna, la triple A. I també és compatible amb les
abelles. El producte, com falsament ha dit també algú i en cartes
de queixa que m’han fet arribar ho diuen, diuen que es mescla
amb gasoil, això és fals. La FAPA mateix m’ho deia i avui
mateix hi ha una reunió convocada, se’ls va convocar fa unes
dies, però és fals que es barregi amb gasoil, i, tot i això, es fan
afirmacions amb una rotunditat que crida l’atenció i crida
l’atenció per la manca de solidesa científica que hi ha.

Aquest producte es mescla amb oli mineral autoritzat en
agricultura ecològica precisament. Aquest producte s’aplica
també des de fa molts d’anys i s’està aplicant aquest mateix any
en campanyes a altres comunitats autònomes, com Andalusia,
País Basc, Extremadura, Madrid o Múrcia. També s’ha dit en
moltes ocasions que el producte és cancerigen. Si estiram, vostè
l’ha mig llegit, del que diu la fitxa d’aquest producte, diu que
“El Dimilín oleoso B, según la Agencia de Protecció del Medio
Ambiente de California (Estados Unidos), contiene una de las
impurezas de Diflubenzuron, en concreto la 4, la cloranilina,
-que vostè ha comentat-, clasificada como probable
carcinógeno para los humanos, sin embargo, -i aquí vostè ja no
ha volgut continuar-, su presencia en Dimilín oleoso B se da en
cantidades muy pequeñas, por lo que los estudios realizados
con la sustancia activa y el producto en la Unión Europea, -i
escolti bé-, han demostrado que no tiene este efecto en
humanos -això vostè s’ha oblidat de llegir-ho- Dimilín oleoso
B es un producto seguro, categoria triple A, compatible con las
abejas”. Això també ho diuen tot un seguit d’informes més
d’agències de seguretat de la Unió Europea.

Per tant, hi ha bastants falsedats que s’han dit aquí, com
també que afecta parasitoides i altres depredadors, ja que no
mengen el producte. També s’ha dit, vostè no ho ha comentat
avui, però sí que es deia al començament, que hi va haver errors
massius a la cartografia, algunes d’aquestes associacions ho va
dir, fins que realment qui tenia les dades errònies i equivocades
eren aquestes associacions, tal i com se’ls va demostrar en
reunions que s’han mantengut amb la conselleria. És ver que hi
va haver un seguit de correccions, però les vàrem fer abans de
començar els tractaments i és rotundament fals, i ja celebr que
no en parlem o que vostè deixi molt clar que no és així, és
rotundament fals amb les dades que nosaltres tenim a dia d’avui
dels GPS de les avionetes, que s’hagi tractat damunt colAlegis,
com s’ha dit en alguna ocasió. Vostè mateix ho va dir a una
compareixença que va tenir lloc dia 28 d’octubre. I em va dir
concretament a mi: “amb els quals vostè, -és a dir jo-, ha
fumigat escoles, camps d’esports, cultius ecològics, etc”. Per
tant, això també ha resultat ser fals, Sr. Bonet.

La conselleria, des del Servei de Sanitat Forestal, ha realitzat
a més reunions informatives prèvies als tractaments. És a dir, el
3 de setembre a Menorca, 10 de setembre a Eivissa, 17 de
setembre Mallorca, 5 de juny i 6 d’octubre a Formentera, amb
apicultors, tècnics municipals, tècnics dels consells insulars,
grups ecologistes i altres colAlectius. I també s’ha avisat
puntualment els ajuntaments durant els dies en què s’ha realitzat
la campanya i s’ha informat en tot moment a la població través
dels mitjans de comunicació, amb anuncis als diaris i també
publicant en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’informe de

la Comissió Balear de Medi Ambient. Per tant, sempre es pot
fer més en comunicació, però no crec que se’n fes molta més, el
2009 per exemple, quan vostès varen utilitzar aquest mètode.

I vostè ha fet referència a l’estudi de la UIB. I jo li he de dir
que l’estudi de la UIB és un estudi d’incidència damunt la fauna
entomològica i diu clarament que es realitza un estudi centrat en
els efectes derivats de l’aplicació del Diflubenzuron i diu que no
s’han detectat..., “l’estudi de diferents (...) permet concloure que
el Diflubenzuron no tiene ningún efecto negativo sobre ellos”.
Clar, no vull pensar jo que es va fer un estudi per cobrar. Per
tant, vull pensar que vostès el juliol de 2009, vostès, varen
encomanar un estudi i que els redactors d’aquest estudi són
científics seriosos i que varen fer l’estudi així com s’havia de
fer, que és el que jo sincerament crec. Tot i que ara, com que
juga a favor nostre, a vostès no els agrada.

M’ha fet referència en algunes ocasions als batles. Jo he
parlat amb batles, concretament he parlat amb gent de Costitx
i sap com es varen assabentar que hi havia hagut els
tractaments? A través de la premsa, a través dels mitjans de
comunicació i el batle segurament també li ho haurà dit a vostè,
perquè jo també hi he parlat amb el batle, per corroborar això
que em deien. I em va dir que no tenia cap impediment a dir-ho
allà on fos, perquè efectivament ell també se’n va assabentar a
través de la premsa. I això ha passat a altres llocs. He parlat
també amb Bunyola, que va ser el primer on sembla ser que el
director va dir que havíem fumigat damunt el colAlegi, i resulta
que això és fals. Esper que també es pugui demanar les
disculpes corresponents, a no ser que tots els GPS funcionin
malament, cosa que és molt estranya.

Miri, Sr. Bonet, jo com vostè sap, vénc de la pagesia, si
parlàssim dels tractaments que hi ha, ningú no menjaria fruita
a dia d’avui, xampinyons ni li ho vull dir. Preguntes que hi ha...,
es poden recollir esclata-sangs? Diuen els nostres tècnics, basats
en estudis, sense cap problema, el producte està autoritzat per
matar larves de mosques en els cultius de xampinyons amb una
dosi mil vegades superiors i després no té plans de seguretat. És
a dir, aquest producte, i això s’està fent a dia d’avui en
agricultura, i vostè en deu menjar cada dos per tres de
xampinyons i no li ha passat res. Per tant, hem d’anar alerta
també de treure això de mare. Amb les dosis que hi ha, i vull
repetir allò que diu un pneumòleg de reconegut prestigi
d’aquesta comunitat, que diu que, quant a casos de malalties
derivades del Dimilín oleoso B en humans, no hi ha en 40 anys
“ninguno descrito”, cap ni un en allò que es refereix humans,
“sobre los que haya caído la pulverización de este producto”.
Això ho diu un expert que s’hi troba cada dia. Però també diu
una altra cosa aquest expert, “otra cosa son los efectos de la
procesionaria sobre los humanos, que sí son conocidos y
potencialmente peligrosos”.
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Per tant, aquí tenim un problema i és que la plaga, amb el
sistemes convencionals, Sr. Bonet, ha crescut moltíssim i hi
havíem de fer front d’una forma radical. Sobre quantes
hectàrees? Escolti, Sr. Bonet, sobre les necessàries. A veure si
ara resultarà que per quedar bé només hem d’actuar sobre 1.000
i resulta que si tenim un focus que està damunt 23.000, per què
no hi hem d’actuar? Si altres comunitats autònomes no tenen
aquest focus, idò miri, millor per a elles, però nosaltres el tenim,
per tant, haurem d’actuar-hi a sobre.

Li he de dir també, miri, les queixes que hem rebut són: a la
direcció general, 16 queixes; a l’112..., entre queixes i consultes,
eh?, a l’112, 50; al PIA, 24, i després a la bústia del Govern que
hi envien de forma anònima, queixes, 4. Això és el que
nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

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

Sí, vaig acabant, Sr. President, gràcies.

Per tant, no vull llevar-li en cap moment cap importància a
cap cosa d’aquestes, però si ens basam en tot el que nosaltres
tenim, amb la cura que hem tengut des d’un primer moment,
amb tota la informació que hem donat, amb anuncis a premsa,
amb reunions amb tots els colAlectius, sincerament, haver
d’escoltar que això ha estat un autèntic desastre, crec que
podrien ser un poquet més condrets.

No vull pensar que sigui perquè s’acosten les eleccions que
estam així, Sr. Bonet, sinó perquè realment les coses que es
puguin qüestionar s’han de qüestionar, però el mètode que vostè
ha dit no està prohibit, per tant, està autoritzat per la Unió
Europea i pel Ministeri d’Agricultura, el producte també està
autoritzat i l’alarma que s’ha generat, ja dic, al municipi per
exemple, de Costitx, el que l’ha generada ha estat llegir la
premsa l’endemà o al cap de dos o tres dies, perquè ja dic molta
de gent ni se’n va assabentar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula el
diputat Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Company, m’ha esmentat les
eleccions, no, nosaltres no fem una interpelAlació o una pregunta
perquè venguin les eleccions, n’hi hem fet d’interpelAlacions i
de preguntes des del primer dia, vull dir... no ens surtin amb
aquesta cançoneta perquè a nosaltres el que ens preocupa és el
que preocupa als ciutadans, que per això som diputats i no
compliríem la nostra funció si no fóssim aquí a traslladar la
preocupació dels ciutadans, i vostè no pot negar que s’ha
generat una important preocupació entre els ciutadans. Això és
una realitat. Podrem discutir amb informes científics d’un tipus
o amb informes científics d’un altre i si interpretar... podrem

discutir per interpretar la normativa europea, però que els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma han estat preocupats
per aquestes fumigacions és una realitat incontestable.

M’ha preocupa la seva conclusió amb la qual iniciava la
seva intervenció, “són més efectius els mitjans aeris”, ha dit
vostè. I la pregunta que em faig i que li faig ara: vol dir que ho
mantindran, que no ha estat un cas excepcional per a enguany?
Que vostè pensa que, com que els mitjans aeris són més
efectius, pensa que han de continuar essent els mitjans a
utilitzar? Encara m’ha preocupat més!

Em diu que s’ajusta a la legislació vigent, però no és cert,
des del nostre punt de vista no és cert, és a dir, vostè interpreta
que hi ha excepcions, però de l’excepció en fa la norma vostè.
“Debe prohibirse en general”, diu la normativa europea, la
directiva, jo li ho he reconegut, que preveu una sèrie
d’excepcionalitats, però també preveu tota una sèrie de mesures
per a aquestes excepcionalitats, per al control dels riscos, per a
la salut dels ciutadans.

Mirin, l’informe que ha remès el GOB al ministeri, una de
les coses que diu, que també té a veure amb les condicions amb
què es dona l’excepcionalitat, és “no nos consta que se haya
satisfecho la condición de falta de alternativas viables y
técnicamente menos impactantes”, expliqui’m quines han
cercat.

Vostè, a més de 23.000 hectàrees, no ha fet una excepció
amb les fumigacions aèries, n’ha fet una norma. I si m’ho
compara amb altres comunitats autònomes..., bé, jo li vaig fer
una comparativa la setmana passada, i li deia que a València,
Aragó, Extremadura, Castella-La Manxa, Galícia o Madrid
estaven per davall de les 7.000 hectàrees, 8.100 a Múrcia,
15.000 a Catalunya i ens superava Andalusia amb 41.000
hectàrees, cert, però Andalusia és disset vegades més gros que
les Illes Balears, per tant, no és una comparació vàlida, i vostè
ha fumigat 23.000 hectàrees. 

Existeixen alternatives, aquesta és la realitat, alternatives
biològiques que el mateix pla reconeix, captures amb trampes
de feromona, retirada manual, foment de la fauna depredadora
com aus o rata-pinyades o altres fitosanitaris com el BTK, que
és més selectiu, té menor persistència i té un menor impacte en
el medi ambient, perquè amb això que fa no podrem
promocionar el producte local i ecològic que s’ha fumigat a cent
metres, evidentment.

Ja li he dit que no volia discutir aspectes científics, vostè
m’ha esmentat uns informes, com jo ja veia que faria, i jo n’hi
he esmentat uns altres, però és que si no té un informe que tapi
tots els altres i que no hi hagi cap tipus de dubte, el que jo li
deman és prudència -prudència-, davant del dubte protegeixi el
nostre medi ambient i protegeixi la salut dels nostres ciutadans,
i reforci els altres tipus de mitjans per lluitar contra la
processionària. Vostè..., bé, i si és prudent no recomani aquí, en
aquesta tribuna, que vagin a cercar esclata-sangs, per ventura,
que esperin un poc, no ho sé, no m’hagués atrevit a tant jo.



6884 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 147 / 11 de novembre del 2014 

 

M’ha parlat del pla del 2008-2011 i jo li he dit que en aquest
pla contra la processionària només s’autoritzava el
diflubenzuron en casos puntuals, i és cert, es va autoritzar a
Eivissa per a 600 hectàrees, que no es poden comparar amb les
23.000 hectàrees, casos puntuals. I això ho reconeix la seva
memòria, diu que el pla del 2008 ho recomanava per a casos
puntuals i molt excepcionals, res a veure amb les més de 20.000
hectàrees. La qual cosa em reafirma en la meva idea que ha estat
excessiu l’ús dels mitjans i l’ús de les fumigacions aèries.

Li he de dir que un antecessor seu, el Sr. Mariano Socías, era
més prudent el 1995, fumigava prou menys hectàrees.

Sobre la Universitat, no era concloent, ho ha dit per activa
i per passiva la Universitat, i no sé com es varen fer els
informes, però no era concloent, advertia, advertia que hi havia
perill.

També ha dit que no s’han fumigat ZEPA o la Xarxa Natura,
però no m’ha aclarit si ho han descartat a darrera hora o ho
tenien previst inicialment. 

Tampoc no m’ha dit quines han estat les mesures
específiques per a la gestió de risc per vetllar per a la salut de
les persones, perquè esper que no es reduís als 100 metres dels
quals hem parlat en les fumigacions aèries.

Li diré el que li deia al principi, no hem pot negar l’alarma
social i n’hi faré un breu recorregut cronològic que comença el
9 d’octubre: “Frente común contra las fumigaciones: el Colegio
de Biólogos y otras seis entidades ecologistas y agrarias se
unen al GOB para detener la campaña que inicia hoy Medio
Ambiente contra la procesionaria”, “Vecinos de Consolació
denuncian las fumigaciones aéreas sin previo aviso”,
“Denuncian fumigaciones sobre viviendas y fincas ecológicas,
los agricultores alertan de la existencia de fallos en la
cartografia de Medio Ambiente”, que vostè ha descartat en
aquests moments, “Visita al médico por fumigación”, 19
d’octubre, “Crecen las denuncias de vecinos de la part forana
rociados con insecticida contra la procesionaria”, “Capdepera
aconseja a los afectados solicitar un certificado médico” i,
efectivament, aquí en tenim un: “Despatx de Capdepera,
motivo: atención continuada, picor en los ojos y dolor de
cabeza desde ayer, tras fumigar sobre su casa una avioneta,
comenzó a sentir picor en los ojos y hoy dolor de cabeza”.
“Llueven quejas por las fumigaciones; grupos ecologistas se
muestran en contra del tratamiento de la procesionaria que
está aplicando el Govern y proponen otros medios” i “Están
jugando con la vida de los enfermos de sensibilidad química”,
“El Govern justifica el uso del Dimilin y advierte que fumigó
casas particulares en pinares”, “Vecinos, agricultores y
asociaciones de padres han denunciado a la conselleria por
mala praxis de los medios aéreos”, “Crece la indigna...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Vaig acabant, Sr. President, “Crece la indignación en
Mallorca por las fumigaciones aéreas del Govern”, “El Govern
canoniza las fumigaciones, defiende el tratamiento contra la
procesionaria y desmiente los vertidos sobre colegios y posible
toxicidad”.

Sr. Conseller, no em pot negar que hi ha hagut una alarma
social i que la seva resposta ha estat més aviat pobra. 

Per tant, d’alguna manera acab com he acabat l’altra vegada,
he trobat a faltar una mica més d’autocrítica i m’hagués agradat
un compromís de futur per descartar completament l’ús de les
fumigacions aèries, excepte casos molt puntuals, i que tornin
delimitar l’ús del diflubenzuron, com dic en casos molt
localitzats, que és com s’hauria d’aplicar. 

Si no fa aquesta autocrítica, supòs que al debat que vendrà
en la moció, podrem tornar parlar d’aquest tema i els
proposarem concretament que prenguin aquestes mesures.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Per tancar la qüestió en torn de
contrarèplica té la paraula el conseller, Sr. Company.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Bonet, a nosaltres ens
preocupa molt tot el que passi als ciutadans i també al nostre
medi ambient, com els pot preocupar a vostès, els ho assegur.
De fet, aquí..., jo li vaig dir l’altre dia també, crec que si no
haguéssim fet els tractaments la processionària hagués fet un
maler i hagués tengut unes conseqüències importants sobre
animals, infants i persones, i evidentment vostè hagués vengut
aquí a fer, també, doncs una interpelAlació i després una moció
que digués com així no havíem actuat.

Crec que allà on vostè s’equivoca és quan diu que hauríem
d’haver mantingut els mateixos sistemes... que n’hi ha
d’alternatius i que no és el millor. Miri, es pot imaginar que no
som jo qui ha dit que el millor sistema és l’aeri, eh?, és el
mateix tècnic que hi havia quan vostès feren les fumigacions el
2009, el mateix. I miri, els mètodes que hi ha estan perfectament
definits, amb els mètodes, els dispositius de captures, les caixes
de nius per a aus insectívores, les caixes de niu per a rata-
pinyades, els tractaments aeris amb bacillus thuringiensis, aeris
i terrestres, igual que els altres aeris i terrestres amb producció
de quitina tots aquests, llevat dels tractaments aeris, s’han fet.
És que els darrers anys, amb els tractaments normals que diu el
pla de control de la processionària, resulta que s’ha disparat, la
processionària. 
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Per tant, no em digui que hem de continuar combatent la
processionària amb els mateixos elements perquè és que vol dir
que no, que no, que ens fuig. Què els passa... idò, a tots els
pinars quan els pega la processionàia? Bé, idò que els debilita
a tal extrem que qualsevol altra plaga els pot matar. Ja tendríem
aquí un problema i l’any passat -si vostè ho recorda- els pins
varen estar molt afectats, ja, eh? Vull dir que l’any passat ja era
un any fins i tot... i vàrem intentar passar a veure com anava,
però ja es va veure que no. Per tant, el nostre paisatge es pot
veure greument afectat, més, ja li dic, les afeccions a altra gent.

M’agradaria que aquest debat també s’hagués centrat una
mica, perquè quan vostè mira tots els problemes que causen als
nostres infants, alguns molts greus, i a les persones que han
d’entrar a hospitals, hospitalitzades per qüestions de la
processionària del pi, idò, escolti, la veritat és que, com bé deia
aquell pneumòleg, li haurien de tenir un poc d’esment i de fet
deia que el millor tractament, pel que tenen ells comprovat i del
que ell té dels seus estudis, encara és el que fem nosaltres,
sobretot perquè després de quaranta anys -i torn repetir, després
de quaranta anys- de tractaments no s’ha detectat cap cas, ni un,
que se li pugui atribuir, cap ni un. Això ho diu aquell metge, que
lògicament deu tenir les seves estadístiques, els seus estudis
científics perquè es deuen reunir de tant en tant per comentar-
ho, no?

No li vull dir tampoc els casos dels animals que estan
afectats, eh? Vull dir que... a 15.000 cans cada any se’ls talla la
llengua pel tema -a Espanya, 15.000-, pel tema d’haver menjat
erugues, eh? No li vull dir el que passa als alAlots si trepitgen
erugues, que això és molt típic d’un alAlot, idò li agrada trepitjar
i fora voler després es toqui... amb dits... això passa cada any,
cada any, cada any, després de parlar amb aquell pneumòleg, ho
confirma també, diu “si passa cada any”. És a dir que te toques
un poc i això...bé, els metges ho saben perfectament el que pot
ocasionar.

Per tant, hem de partir que els efectes de la processionària
són greus, realment són greus i l’hem de tractar. I quan amb els
mètodes convencionals ens ha fugit, idò ens hem vist abocats a
haver d’actuar sobre allà on tenim la plaga. Nosaltres tenim tot
una sèrie de caixes on controlam la quantitat d’animals que hi
ha i sobre aquestes és on hem actuat.

Crec que el que el que vostè, Sr. Bonet, mescla és que el cas
puntual..., quan diu que hem de fer un tractament d’un cas
puntual, no es refereix a les hectàrees, es refereix al cas, a la
plaga, tenim un cas puntual de plaga, tant si el tenim sobre
1.000 hectàrees com si el tenim sobre 10.000. Per tant, no hem
de confondre... no, però aquesta terminologia no l’hem de
confondre; nosaltres hem actuat puntualment sobre una plaga
que la tenim determinada a tot un grapat d’hectàrees, però hem
actuat puntualment sobre aquesta plaga. El que no diu la
normativa és actuar puntualment sobre ics hectàrees.

També he hagut de llegir que les... explotacions ecològiques
perdran les subvencions. Miri, vostè m’ha llegit diaris, diaris i
més diaris, que no vol dir que sempre reflecteixin el que
realment passa, no, no ho vol dir, de fet ja li he dit..., com diuen
no dejemos que un buen titular estropee la noticia, eh? Li he
dit el que va passar a Costitx, però és que el mateix va passar a
Bunyola: a Bunyola, una mestra d’escola de guàrdia a pati de
colAlegi, al pati, el dia que el mateix director va denunciar, ella
diu “jo era de guàrdia allà i no va passar cap avioneta.” Clar,
però això sí, si telefonam a un diari per dir-li coses d’aquestes,
estic segur que l’endemà sortirà, tenim massa experiència tots
per saber-ho que sortirà això, molt més que els nostres mapes de
recorregut de totes les avionetes. Qui més qui manco ja tenim
una sèrie d’anys que pasturam per dins aquest món i sabem com
funciona això.

Per tant, per acabar el que li diria és que nosaltres hem fet un
tractament perquè creim que era necessari, era imprescindible
i els nostres tècnics han aconsellat que el tractament millor,
quasi, quasi l’únic que hi ha per poder combatre de bon de veres
aquesta plaga, és amb aquest producte i, a més, de forma aèria.
I per què no ens hem decantat pel bacillus thuringiensis, que és
l’altre producte que ens deien des de la Comissió Balear de
Medi Ambient, que hi ha discrepància d’opinions, però que treu
això? Idò miri, jo li ho diré: amb el bacillus, primer, has
d’actuar en una sèrie de dies molt més curt, un període de temps
molt més curt que amb el producte que nosaltres hem utilitzat
del Dimilin, per tant, si ve mal temps ens passa l’any i ja no
hem pogut fer el tractament perquè tens aquells dies per fer el
tractament. Segon, han de fer dues passades, per tant, aquesta
gent que s’ha queixat que li han... com vostè diu, que li han
passat per damunt i l’han banyada, l’haurien banyada dues
vegades, i, a més a més, aquest tractament amb el bacillus
thuringiensis s’ha de fer cada any i només té una efectivitat
d’entre el 50 i el 60%, quan amb aquest altre ens anam
pràcticament quasi a un cent per cent i s’ha de fer una actuació
cada cinc o sis anys sobre els trams on s’ha actuat.

S’ha fet per mor d’això, perquè així ens ho han dit i estic
segur que vostè hagués pres la mateixa decisió que he pres jo,
com a conseller, quan li posen, els tècnics de la casa, aquestes
coses damunt la taula i quan li demostren que el producte està
autoritzat i que, efectivament, després de quaranta anys no té ni
s’han demostrat problemes sobre gent que hagi pogut estar
afectada pel tractament.

L’altre dia li vaig dir, i després vaig veure que algú...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

Vaig acabant, moltes gràcies..., algú havia aprofitat per fer
un tuit en què feia un poc de demagògia o un poc molta, que
això a vegades hi ha algú al qual és el que més li agrada, que
això.... Escolti, tots sabem que el risc zero no existeix en res,
però absolutament en res, no hi haurà cap científic, ni els que li
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donen suport a vostè ni els que em donin suport a mi, si són
científics de veres, que li diguin que al cent per cent poden
donar fe que no passarà, no, vostè no pot donar fer que avui
aquesta làmpada no li caigui damunt, eh?, perquè pot passar,
diu: és molt poc probable, però pot passar.

Per tant, també els agrairia que amb les coses que són
serioses, idò procuràssim no fer massa demagògia, que crec que
vostè no n’ha feta, sincerament, Sr. Bonet, crec que la seva
intervenció ha estat correcte, ha defensat unes postures, molt
correcte, que discrepam en alguns casos, però també -li ho
repetesc- que estic segur que vostè hagués pres les mateixes
decisions que he hagut de prendre jo com a conseller.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 10163/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
l'aplicació de la Llei del bon govern, derivada del debat de
la interpelAlació RGE núm. 9436/12.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 10163/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
matèria d’aplicació de la Llei de bon govern, derivada del debat
de la InterpelAlació RGE núm. 9436/12. Per defensar-la i en nom
del Grup Socialista té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa
dues setmanes vàrem presentar una interpelAlació en relació amb
l’aplicació de la Llei de bona administració i bon govern perquè
consideràvem, i consideram, que aquest govern no s’ha pres
seriosament ni ha volgut complir els mandats que s’hi contenen,
senzillament perquè no hi creu, no és el seu model, no
representava la seva forma d’entendre ni d’exercir la política, ho
veim ara amb l’absència del conseller competent.

És una llei que va començar a vigir al final de la legislatura
passada i que, per tant, s’havia de desplegar durant aquesta, però
pràcticament des del primer moment va quedar ben palès que el
Govern no tenia cap interès a complir-ne els mandats; de fet, la
primera iniciativa normativa del Govern, en lloc de dirigir-se
cap al desplegament de la llei per complir-ne els mandats, va ser
l’elaboració d’un avantprojecte de llei destinat a mutilar-ne el
contingut per tal d’evitar-ne el compliment, especialment el
compliment d’aquella part de l’articulat que representa i disposa
una forma de fer política més participativa, una forma de fer
política en la qual el Govern no creu, o d’aquella part de
l’articulat que simplement rebutja perquè voldrien eliminar tot
allò que suposa el control de les seves decisions, el control
respecte de les activitats governamentals. 

En això, el Govern no hi està d’acord i ho ha demostrat en
els més de tres anys i mig que fa que governa, però el rosari
d’escàndols que varen vincular càrrecs públics del Partit
Popular amb moltes i diverses trames de corrupció organitzada
-comptes en B, pagament d’indemnitzacions en diferit, sobres
amb sobresous, etc.- els varen obligar a guardar dins un calaix
la llei mutiladora, la llei que representava veritablement el seu
pensament, es varen veure obligats a fer-se un rentat de cara o
a fer semblar que es rentaven la cara, guardant les seves
intencions dins el calaix.

El Govern de l’Estat, tan acorralat com el Partit Popular de
les Illes Balears pels escàndols de corrupció, els va obligar a
fer-ho i va aprovar una llei de transparència que els ha obligat
a publicar a la web determinades dades, cosa que finalment no
els ha quedat més remei que fer. I sí, gràcies a aquesta publicitat
a la pàgina web, ha millorat la posició de la nostra comunitat
autònoma en el rànquing de transparència.

Però, senyores i senyors diputats, no ens hem d’enganyar,
els índexs de transparència que elabora i publica Transparència
Internacional estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de
transparència de les institucions públiques a partir de
l’avaluació de les dades i de la informació que es fa pública a
través de la web, en relació amb certs indicadors i certes àrees.
Amb aquestes paraules ho explica l’entitat Transparència
Internacional, però afegeix que en cap cas no tracta de mesurar,
ni ho pot fer, les conductes correctes o incorrectes dels
governants ni el nivell de corrupció.

És així que la transparència, senyores i senyors diputats, és
important i imprescindible, sí, però no basta. 

El primer principi que informa la Llei de bon govern diu que
la ciutadania i la satisfacció de les seves necessitats reals són la
raó de ser de l’administració pública, i a continuació diu que
l’administració ha d’aplicar sistemes i mètodes perquè la
participació de la ciutadania sigui un fet i ho ha de fer d’una
manera proactiva. I saben què vol dir proactiva? Idò, vol dir
assumint la responsabilitat de fer que una cosa succeeixi, això
vol dir proactiva. No basta prendre la iniciativa perquè passin
les coses, cal assumir la responsabilitat que passin, que la
participació ciutadana sigui un fet. Això vol dir, i això és el que
no es fa.

L’actitud del Govern, senyores i senyors diputats, no és
proactiva, és tot el contrari, és reactiva. 

La llei també diu que les administracions públiques han de
gestionar de manera eficient i responsable els recursos i
dissenyar i mesurar i avaluar les intervencions públiques, i això
tampoc no s’ha fet. Ara, a final de la legislatura, diuen que han
conveniat amb AEVAL per fer avaluacions, però ja no serà en
aquesta legislatura, han fet tard, les avaluacions les deixaran per
als propers governants. 
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Aquest terme, el de governança, ve definit a la Llei de bon
govern i diu que els servidors i les servidores públiques han de
vetllar per enfortir la governança, per la qualitat en l’exercici
del poder basats en principis d’obertura, de participació, de
responsabilitat, d’eficàcia, de coherència. Avui, la nova
governança és una forma d’entendre la interacció de les
instàncies públiques tradicionals amb els entorns cívics i
econòmics i la ciutadania, una nova forma d’entendre la política
amb la qual, evidentment, no combrega el Govern, perquè allò
que hem constatat durant tota aquesta legislatura és que hem
tengut el Govern més cec i més sord a les demandes ciutadanes
de tota la història de les Illes Balears. 

També hem de parlar de responsabilitat i de rendició de
comptes, la llei diu que el Govern i l’administració pública han
d’assumir, en tot moment, la responsabilitat de les decisions i
actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen i han de
promocionar i impulsar la cultura de l’avaluació i la rendició de
comptes, però a les Illes Balears hem tengut un govern que s’ha
entestat a responsabilitzar els altres dels seus errors, sense
assumir-ne cap, a responsabilitzar els altres de tot el dolent que
passa a les Illes Balears, allò que no ha anat bé, allò que no va
bé és culpa dels altres, la culpa ha estat de la comunitat
educativa, dels jutjats i tribunals de justícia, del funcionariat, de
l’Advocacia de la comunitat autònoma, però el Govern no ha
tengut culpa de res, ho fan tot bé, amb la felicitació constant del
Grup Parlamentari Popular. El Govern amagat, fins i tot
s’amaga rere instruccions no signades, instruccions sense firma.
Així és aquest govern.

Els objectius de la llei, però, no s’han assolit, en qualitat
democràtica no hem avançat ni una passa en tota aquesta
legislatura, el Govern s’ha limitat al compliment de certes
formalitats que possibilitaven una rentada de cara, una certa
operació de maquillatge, en matèria de publicitat de dades, però
no ha donat compliment als mandats de desplegament que es
contenen a la llei, senzillament perquè no ho ha volgut fer. Han
passat més de tres anys i mig i encara queda molt de mandat
sense atendre, i no s’ha fet perquè no ha interessat.

Després, però, ens parlen de seguretat jurídica, el Govern ha
menyspreat i menystingut la Llei autonòmica de bon govern i
bona administració i ha aplicat només allò que ha vengut obligat
per la normativa estatal. A la web de transparència ni tan sols
fan referència a la nostra llei i, en canvi, citen l’estatal, i això,
aquest parlament, que és la institució que representa al poble de
les Illes Balears i ostenta el poder legislatiu i que és la institució
que va tramitar i aprovar la llei autonòmica, ho ha de lamentar
i ha d’instar el Govern que, com a mínim, identifiqui en el
portal de transparència aquells indicadors que despleguen el
contingut de la llei.

Així mateix, el Parlament ha d’instar el Govern a fer
públiques a la pàgina web, i en un apartat específic, les
condicions d’accés de la ciutadania al conjunt d’arxius i
registres de l’administració i dels ens públics que en depenen,
perquè és una obligació legal i s’ha de complir.

Hem de lamentar, també, que el Govern no hagi promogut
la confecció dels pressuposts participatius per possibilitar que
la ciutadania opinàs sobre l’ordre de prioritats en el capítol
d’inversions, mitjançant mecanismes de democràcia directa,
estructurats degudament, o mitjançant altres processos o

instruments participatius, d’acord amb el mandat que es conté
a la llei.

Perquè, senyores i senyors diputats, allò que s’ha fet
finalment respecte de l’elaboració dels darrers pressuposts
d’aquesta legislatura no ha servit de res, que aparegui com un
bolet a la web un ítem amb un subapartat que parla de
participació en l’elaboració de pressuposts, però després hi
trobes unes pàgines amb partides inintelAligibles per a la
immensa majoria dels ciutadans i ciutadanes no és promoure
uns pressuposts participatius. 

La informació ha d’estar a l’abast dels ciutadans i és
imprescindible que així sigui; hi ha d’haver publicitat prèvia;
s’ha de donar a conèixer, això és el que pretén la llei, i ha
quedat ben palès que no s’ha fet el desplegament reglamentari
referit a la qualitat de la gestió pública a la qual obliga la llei, i
s’ha d’instar el Govern a fer-ho. 

També hem de lamentar que el Govern no hagi dictat en el
termini legalment establert el reglament regulador del Govern
en funcions. Quina excusa ens posaran sobre aquest
incompliment? Com és possible que acabi la legislatura i que
l’actual govern entri en funcions sense que s’hagi donat
compliment a aquest mandat legal? No ens queda cap altra
opció que instar el Govern a fer-ho, amb caràcter d’urgència,
perquè, si no, no hi seran a temps.

També hem d’instar el conseller d’Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears a establir els esquemes
de governança. Ho feim amb poques esperances, però és un
mandat de la llei, és una obligació legal i l’hem d’instar a
complir-la. 

En el mateix sentit, cal instar el Govern a elaborar el
reglament regulador referit a la informació sobre retribucions i
declaracions patrimonials dels membres del Govern i dels alts
càrrecs, una informació que ha d’estar a l’abast dels ciutadans
a la web del Govern, no basta que ho facin públic els partits
polítics. El principi de seguretat jurídica que tant i tant el sentim
invocar durant tota aquesta legislatura obliga el Govern a
complir els mandats legals i a dictar el reglament regulador. Ho
han de fer, han de fer la seva feina. La potestat reglamentària
correspon al Govern, l’han d’exercir, han de complir la llei. 

El Govern ha d’exercir també la funció executiva que li
correspon i hauria d’aprovar, a proposta del conseller competent
en matèria de qualitat, un acord que determinàs el contingut i el
sistema d’elaboració i de gestió de la memòria de l’anàlisi
d’impacte normatiu, i el Parlament, una vegada constat que
aquest mandat legal tampoc no s’ha complert, l’ha d’instar a fer-
ho, com també l’ha d’instar a dictar el reglament regulador de
la responsabilitat social de l’administració autonòmica i dels ens
del sector públic instrumental.
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També hem de lamentar que el Govern no hagi determinat
anualment la relació d’intervencions públiques prioritàries de
les quals s’havien de fer les avaluacions corresponents i que
tampoc no hagi duit a terme ni hagin encomanat l’avaluació
d’aquelles que superen o han superat els 5 milions d’euros.
L’hem d’instar a complir aquest mandat dins aquesta
legislatura.

Finalment, i molt especialment, hem d’instar el Govern de
les Illes Balears a posar en marxa l’Oficina d’avaluació pública
de les Illes Balears, sense excusar-se en el fet que per dur a
terme aquest mandat la llei els encomana fer-ho sense
incrementar la despesa pressupostària. Això no és ni pot ser una
excusa per no complir la llei. Vostès no ens poden posar aquesta
excusa, vostès que han reubicat funcionaris d’un lloc a l’altre
quan han trobat que havien de fer-ho, també podien posar en
marxa l’oficina destinant-hi personal reubicat, com per exemple
aquells que varen desplaçar quan varen tancar el Consell
Econòmic i Social, on són aquests funcionaris? Ho podien haver
fet, però no ho varen fer, no ho varen fer perquè a vostès no els
interessa que funcioni cap òrgan de control, cap òrgan que pugui
actuar amb un mínim d’autonomia o independència amb
funcions de control de Govern. No interessa i per això no ho han
fet ni ho volen fer.

Però no valen excuses, són excuses de mal pagador, cal que
el Govern faci la seva feina, cal que el Govern compleixi la llei
i és per això que demanan el suport dels diputats i diputades
d’aquesta cambra per aprovar aquesta moció i instar el Govern
al compliment de la llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de fixació de posicions. Té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS, la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sra. Aguiló, el nostre grup parlamentari
donarà suport a cada un dels punts que vostè ha presentat,
perquè, la veritat, de la lectura del debat que es va produir fa
quinze dies entre el Sr. Conseller i vostè mateixa en relació amb
aquesta interpelAlació de la Llei de transparència i de bon
govern, la Llei 4/2011, de la bona administració i del bon
govern, vostè mateix conclou el que també ha dit avui, que els
aspectes que es varen acomplir de la llei són els que han aplicat
els funcionaris, els funcionaris també, com a garants de
l’administració pública d’aplicar la llei, en tot allò que han
pogut fer l’han complerta. El Govern de les Illes Balears, però,
que havia de fer el desplegament de la llei durant aquesta
legislatura, ho ha incomplert.

Per tant, en el debat que vàrem tenir el conseller va sortir i
va explicar tot el que s’havia fet i, efectivament, estava
relacionat amb temes de funcionaris, qualque cosa del Govern,
però el que vostè avui planteja i el que ens du a debatre en el
Parlament són tots aquells articles que no s’han realitzat. I
difícilment tenim qualque argument els parlamentaris, el
Parlament en el seu conjunt, per votar en contra d’una llei que
no s’acompleix, i que vostè no ho fa d’una forma genèrica sinó
que ho diu concretament. Per tant, nosaltres de cap manera
podem donar un vot en contra d’això.

Vostè fa referència a articles concrets i no m’estendré en el
seu contingut perquè vostè ja els ha defensat: l’article 5, l’article
6.f), l’article 23, l’article 32, l’article 39, l’article 42.2, l’article
43, l’article 46.2, l’article 50, caracteritza molt bé el que
d’aquesta llei s’incompleix i demana al Parlament que li doni
suport perquè el Govern executi aquests articles que estan
obligats a complir perquè és una llei.

I jo li volia fer una esmena in voce perquè l’article 38
d’aquesta llei estableix que “El Consell de Govern ha de donar
a conèixer al Parlament de les Illes Balears el nomenament dels
membres del Govern de les Illes i dels alts càrrecs, com també
dels gerents de les empreses públiques o de qualsevol dels ens
dels sector públic instrumental”, això és l’article 38.1 de la llei.
Doncs, bé, nosaltres, com que el Govern no era proactiu, com
vostè diu, en aquests temes, vàrem fer unes preguntes
parlamentàries per conèixer aquesta situació, l’any 2011 el
Govern no va tenir cap problema, nosaltres li vàrem demanar la
relació de tots els alts càrrecs del Govern de les Illes Balears
amb el nom complet, càrrec i adscripció i ens la va donar, com
no podia ser d’una altra manera. Però a l’any 2014, quan fem la
mateixa solAlicitud, quan se solAlicita la relació de tots els alts
càrrecs del Govern de les Illes Balears, el nom complet,
etcètera, ens diu que és al BOIB, ens contesta que és al BOIB,
com si no ho sapiguéssim. Nosaltres li tornam redemanar,
escolti, jo no li he demanat on es publica, li deman que em passi
el llistat, perquè, si no, m’obligarà a mi a demanar un per un, i
em torna a reiterar que està publicat en el BOIB. Aquesta és la
transparència d’aquest govern, dir-me que les coses es
publiquen en el BOIB. Ja ho sé que les coses es publiquen en el
BOIB, aquesta és la transparència d’aquest govern.

Altres exemples de no transparència, per exemple, les
memòries, les memòries dels serveis, des de l’any 2011 no es
publiquen, la majoria de memòries, memòries de l’ib-salut,
memòria de la dependència, memòria de S’Estel, que són les
que jo segueix, de l’any 2011, alguna de l’any 2012, les de l’any
2013 ja no es publiquen, les memòries no es publiquen, les has
de demanar i al cap de vuit mesos te les trameten.

Per tant, nosaltres, com a una proposició, com una in voce
demanam, si vostè l’accepta: “instar el Govern de les Illes
Balears que en el termini de quinze dies lliuri una relació de tots
els alts càrrecs especificats per conselleries que s’han nomenat
en el Govern, des de l’inici de la legislatura fins a data 1 de
novembre del 2014". A veure si aconseguim, encara que no
sigui per via parlamentària, a una diputada en concret, que ho
lliurin a cada un dels grups parlamentaris, tal com obliga la llei.
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L’altre punt del debat el qual es va centrar en vostès dos era
que semblava que el Govern criticava que aquesta llei s’havia
aprovat a la darrera sessió del Parlament, com si no tengués la
mateixa legitimitat i validesa que la primera llei que s’aprova.
Escolti, els terminis són aquests, d’aquí a aquí, i mentre estigui
dins aquest termini, què té a veure que sigui la primera o la
darrera o la d’enmig. Però, parlant de transparència i parlant del
que avui tractam miri com, per exemple, una llei d’aquestes
característiques, encara que s’aprovi a la darrera sessió, passa
per un procés de valoració de la llei, d’esmenes, de ponència,
etcètera. 

Tenim ara un altre exemple de manca de transparència, el
Govern de les Illes Balears el primer decret llei que presenta
modifica el SOIB, l’adscripció del SOIB, d’una conselleria a
una altra i canvia l’estructura. Una de les seves darreres accions
d’aquest parlament serà modificar el SOIB, la seva estructura i
la seva adscripció, a través de la llei de pressuposts. Una cosa
tan important com el SOIB l’hem canviat a través d’un decret
llei del qual després no se’n produeix el debat legislatiu i a
través de la llei de pressuposts, quan és una llei especial que
necessitaria una atenció especial. Per tant, veim models de
transparència.

Un altre dels debats que es va produir entre vostès dos, amb
el qual nosaltres també hi estam d’acord, és que sembla que el
Govern compleix més amb la llei estatal que amb la llei de la
comunitat autònoma, una llei de la nostra comunitat autònoma
que supera les mesures de l’estatal, de fet, l’estatal, i ja ho han
dit tots els experts en aquest tema, a l’Estat, a Espanya la
passaran del número 96 a la posició 72 i de 150 punts màxim
que pot obtenir només n’obtindrà 68. Tots han criticat que
exclou moltes entitats, com per exemple la Casa Reial, com per
exemple el Senat, com per exemple el Tribunal de Comptes,
com per exemple el Banc d’Espanya que queden exclosos
d’aquesta transparència.

Però aquest govern ha tengut temps i esforços i recursos per
aplicar la llei estatal i ignorar i menysprear la nostra llei.

Per què és tan necessària, però, en aquests moments la Llei
de transparència? Idò, vostè ho ha dit també, per la corrupció.
La corrupció ha fet que aquests processos s’acceleressin i
cregui’m que la nostra comunitat autònoma té uns nivells de
corrupció que fan pena.

És una demanda social, la societat civil ha assumit la idea
que la transparència ha de ser un dels principals eixos de la
democràcia. Jo record que si a l’any 75 el debat pràcticament
era sobre la llibertat d’expressió, la necessitat de la llibertat
d’expressió, avui aquest debat és la transparència, com els
governs, com l’administració pública que ens governa ha de ser
més transparent per als ciutadans. 

I la transparència s’ha convertit en una garantia de bon
funcionament i de democràcia, perquè la transparència no
només genera informació als ciutadans, que ja és necessari que
la tenguin, sinó que millora la confiança dels ciutadans, o no,
perquè sense informació podran valorar, dels ciutadans en
relació amb l’administració pública; facilita el control del poder,
això és cabdal, per això tantes dificultats per poder exercir
aquesta transparència, perquè facilita el control del poder. Fa
més autònoms els ciutadans, perquè no depèn dels mitjans de

comunicació per tenir un criteri, per tenir una opinió, pot anar
directament a veure què fa el Govern, a tenir opinió, tot i que li
doni suport i després valori altres informacions que puguin tenir
els mitjans de comunicació. Fins i tot pot tenir un efecte
dissuasiu contra la corrupció, per això sorgeix en el moment que
hi ha tanta corrupció.

Per tant, aquesta necessitat de transparència ha sortit a un
moment en què la societat civil demana màxima transparència
i en un moment històric tecnològic que ho facilita a través
d’Internet, a través dels sistemes informàtics que faciliten això.
Això segurament fa vint anys era molt difícil, però ara no,
realment no tenim cap tipus d’excusa.

Amb el tema del bon govern permeti’m que sigui una mica
més escèptica, i amb això vull que no malinterpretin el Grup
MÉS, el Grup MÉS estam absolutament d’acord amb la Llei de
bon govern, però és un debat que ja es plantejaven els grecs, que
són els que varen inventar la democràcia, els grecs, sí, els grecs
ja es plantejaven aquest debat, i deien: què és millor, un govern
de les persones o de les lleis? I deien: les lleis són bones si
beneficien la comunitat, sempre que els governants les respectin
i les apliquin, perquè si fem lleis i després no hi ha bons
governants per aplicar-les, per moltes lleis que facem, no
s’acompliran. I deien: si no hi ha lleis, si no hi ha lleis -que és
el que dóna garanties a tots els ciutadans- el que ens interessa és
que els governants vetllin per l’interès general, fora de l’interès
individual i fora de petits colAlectius o dels poderosos. Diu: la
manca d’ètica és la que genera corrupció.

De vegades no és que tenguem moltes lleis, perquè estic
segura que el Sr. Matas sabia que quan donava al gendre del Rei
unes subvencions milionàries per fer unes jornades esportives,
de formació esportiva, sabia que incomplia la llei. Però si no
tenim governants amb ètica, amb sentit del millor, aquest
benestar comú, per moltes lleis que facem, no seran d’aplicació.

Per tant, nosaltres amb la Llei del bon govern pensam que
està bé, que són necessàries, però que la responsabilitat ètica i
política és imprescindible.

Avui el president ens ha dit que les lleis, que qualsevol
demòcrata ha d’acomplir les lleis, avui esperam que aquest
parlament sigui democràtic i efectivament suporti una
proposició, una moció, perdonin, una moció que l’únic que
demana és que s’acompleixi la llei, la qual haguessin tengut
temps de derogar-la, si haguessin volgut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de fixació de posicions del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Miquel Àngel Jerez, per un temps
de deu minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. D’un
temps a aquesta part han proliferat a tots els nivells de
l’administració la creació de les anomenades pràctiques de bon
govern, les quals han derivat en disposicions legislatives
encaminades a millorar la imatge que té la societat actual de
l’activitat política, i això va ser el que va succeir precisament
l’anterior legislatura, es va aprovar una llei per millorar la
imatge, la imatge del govern de torn, precisament el seu. Una
llei que es va fer a la recta final del seu mandat, amb seriosos
incompliments de la transparència la qual suposadament
garantia i més com a un producte comercial, que no com a una
eina eficaç per aconseguir els objectius que vostès anunciaven.

Es tracta, en definitiva, i vostès són plenament conscients
d’això que és una llei que va crear i manté encara difícils i
insuperables conflictes normatius i que han estat un veritable
obstacle de cara a l’aplicació integral de preceptes
d’importància inqüestionable, una llei que duplicava
procediments i introduïa obligacions per a qüestions que ja es
contemplaven en altres normatives, en altres disposicions.

Amb aquesta situació i amb aquestes circumstàncies es va
trobar aquest govern el qual va dedicar un important període de
temps a intentar aplicar una llei que patia d’unes incoherències
jurídiques que feien inaplicable gran part de les seves
disposicions i per tant gran part dels seus principis, motiu pel
qual l’any passat es va promoure una important reforma que
millorava substancialment el malament fet.

Així, és necessari posar de manifest i posar de relleu que
l’absoluta aplicació i concreció de la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i el bon govern de les Illes
Balears, s’ha trobat amb dificultats que han causat retards en els
lògics procediments d’implantació els quals provenen,
principalment, de dificultats econòmiques, que també la llei va
introduir, i el propi contingut que es deriva de la mateixa llei,
com he dit abans, en diversos conflictes normatius.

I vull deixar molt clar, extremadament clar que el Grup
Parlamentari Popular comparteix totalment l’esperit de les lleis
de bones pràctiques i bon govern i apostam pels principis de
transparència, de participació ciutadana i bones pràctiques que
l’han inspirat. No obstant, per aconseguir això, per intentar
arribar aquí, hem de tenir la millor -Sra. Aguiló-, la millor llei
de totes, una llei possibilista i no limitadora, una llei amb
vocació d’aplicar-se i no una llei merament ornamental, en
definitiva, un text normatiu que constitueixi una veritable
ferramenta per a la regeneració democràtica que tant d’actualitat
està.

Sigui com sigui, el cert és que l’accelerada i in extremis
aprovació de la Llei de bon govern per part del pacte de progrés
va donar com a resultat un text insuficient per a les seves
aspiracions el qual, tot i que ha millorat a la present legislatura,
continua patint situacions conjunturals i continua patint
situacions estructurals que no permeten el seu desenvolupament
integral. Tot això dit, i convé posar l’accent i ressaltar totes
aquelles mesures que essencialment i de primer ordre s’han
aplicat d’acord amb aquesta llei.

En matèria d’informació ciutadana, s’han creat oficines de
registre i informació senyalitzades com pertoca a totes les
conselleries i un llistat d’adreces, horaris i possibilitat de
consultar la web d’atenció ciutadana. Avui totes les conselleries
introdueixen informació que afecta les seves competències i el
departament de qualitat comprova que la informació sigui
pública i sigui actualitzada.

El portal de queixes, suggeriments i solAlicituds d’informació
funciona adequadament, de manera que a l’any 2013 es varen
produir, i ja ho dir aquí el conseller, prop d’11.400 queixes, 700
suggeriments i més de 5.000 solAlicituds d’informació la majoria
de les quals contestades com pertoca.

En matèria de participació ciutadana i amb referència
principal a l’article 6è de la llei, el portal de participació
ciutadana introdueix mecanismes de participació i de cultura
democràtica mitjançant noves tecnologies, com ara la pregunta
del mes, la participació en l’elaboració de normativa, permetent
alAlegacions telemàtiques, i la participació a la qual vostè ha fet
esment en l’elaboració dels pressuposts de l’any 2015. I accés
també a la possibilitat de fer telemàticament queixes, com dic,
suggeriments i solAlicituds d’informació.

En matèria de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
a què fa referència, en particular, l’article 7 de la llei, mereix
capítol a part l’aprovació del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de
mesures de simplificació documental dels procediments
administratius que va impulsar l’actualització de l’inventari de
procediment, el qual actualment es troba en fase de revisió i es
troba en fase de millora quant a l’accés a la informació per part
de la ciutadania. Actualment s’hi poden trobar 889
procediments.

En matèria de tramitació telemàtica, s’ha realitzat una
primera fase en la creació de l’inventari de procediments
administratius, actualment en fase de revisió i es du a terme un
procés de telematització progressiva d’això, de procediments on
s’ofereixen tràmits telemàtics a la ciutadania, en total 101
procediments administratius.

I en matèria de transparència, qüestió fonamental, cabdal i
essencial, que recull la llei, com vostès saben, s’ha implantat el
portal de transparència del Govern de les Illes Balears per donar
compliment, precisament, a aquesta llei i a la Llei de
transparència de l’Estat, per difondre les dades relatives a les
polítiques i les dades relatives a les actuacions públiques i
facilitar-ne l’accés a la ciutadania de forma accessible, i també,
com no pot ser d’altra forma, de manera transparent.

I no només això, sinó que, des de l’any 2010, i aquí s’ha
esmentat, l’organització no governamental a escala global
Transparència Internacional, mitjançant 80 indicadors, defineix
el nivell de transparència de les comunitats autònomes als seus
ciutadans. El primer índex de transparència de les comunitats
autònomes, l’INCAU va qualificar la comunitat autònoma de les
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Illes Balears l’any 2010 en un 56,3%; l’informe INCAU de
l’any 2012, dos anys després, la comunitat autònoma de les Illes
Balears va aconseguir un resultat de transparència del 83,8%, la
qual cosa representa una millora notable del 27,5% en relació
amb l’avaluació de l’any 2010. I l’informe, el darrer, l’INCAU
de l’any 2014, la comunitat autònoma de les Illes Balears torna
millorar el seu registre i aconsegueix una puntuació, ni més ni
menys, que de 93 punts sobre 100, la qual cosa ens permet
ocupar la sisena -Sra. Aguiló- posició en matèria de
transparència a nivell estatal, situació notablement millorada
respecte de la posició residual que ocupaven en el seu govern.

Allà on hi havia opacitat, ara hi ha transparència, allà on
abans no se sabia, ara es coneix, i allà on hi havia foscor en la
gestió i que era un fet innegable, ara hi ha claror i la claror s’ha
imposat. Com diuen vostès, aquí, a Mallorca: canten papers i
menten barbes.

I permeti’m que en matèria de transparència li faci esment
precisament del pressupost de la comunitat autònoma de l’any
2008, 2009 i 2010, en aquests exercicis pressupostaris, vostès
pressupostaven 50.000 euros a cada exercici per a l’any 2008,
2009 i 2010, a fi de crear una oficina de transparència i de
control patrimonial, que ni hi és ni se l’espera, a l’any 2008, a
l’any 2009 i a l’any 2010.

Per tant, lliçons al Grup Parlamentari Popular de
transparència, estrictament les justes, Sra. Aguiló.

I per acabar, Oficina d’avaluació pública, senyores i senyors
diputats, vostès ho saben millor que jo, que l’Oficina
d’avaluació pública de les Illes Balears neix limitada pel criteri
de l’article 50, de no increment de la plantilla de l’administració
de la comunitat autònoma i per la disposició addicional tercera,
de no increment de la despesa pública i en procediment
d’assignació de personal i funcions sense suport normatiu. Així
ens deixaren vostès, precisament, les coses.

Però no només això, Sra. Aguiló, sinó que, a més a més, la
possibilitat de compatibilitzar el manteniment de les labors
habituals del personal que s’adscrigui a l’Oficina d’avaluació
pública, amb el compliment precisament de les funcions que
tengui assignades, és difícil, és extremadament complicat
d’entendre i encara més difícil d’interpretar per raons
estrictament lògiques.

No sembla viable ni compatible amb l’Estatut bàsic de
l’empleat públic el que estableix respecte de la designació del
director de l’Oficina d’avaluació pública de les Illes Balears, ni
d’integració del personal que la forma, un cas més
d’incoherència, Sra. Aguiló, normativa, a la qual ens condemna
la seva llei i que no som jo, precisament, qui ho diu, sinó que
són precisament els serveis jurídics de la comunitat autònoma
els que ho reafirmen constantment.

Per tant, senyores i senyors diputats, aquesta és bona part del
bagatge que acumula el compliment de la Llei de bon govern,
un text el qual, com he dit, he aclarit al principi de la meva
intervenció, va neixer precisament amb una vocació
políticament comercialitzadora, quan érem a les portes d’unes
eleccions, en el darrer ple de legislatura, de forma totalment
accelerada i precipitada i per tant sense madurar -Sra. Aguiló-
bé les conseqüència de la seva aplicabilitat real i sense valorar

les conseqüències a l’hora de conciliar el seu contingut dins del
nostre ordenament jurídic, motiu pel qual avui ens trobam una
llei que no pot aspirar, precisament, a aconseguir-ho tot.

Senyores i senyors diputats, en aquest context de coses i no
en cap altre, s’aprova una llei molt millorable per donar resposta
a les exigències socials del moment i és que en aquestes
circumstàncies les coses mai no poden, Sra. Aguiló, sortir bé.

Senyores i senyors diputats, la legislació del postureo està
demostrat que no funciona i aquest és un dels casos precisament
més rellevants.

No els negaré, no seré jo qui els negui que encara queda
camí per recórrer en aquesta i en altres matèries, però ateses les
circumstàncies del moment en què ens trobem, hi ha qüestions
en les quals hem de ser estrictament exemplars: l’aplicació de
criteris de transparència, la introducció de fórmules de
participació ciutadana a l’administració i les bones pràctiques de
la gestió dels interessos públics, requereix la colAlaboració, Sra.
Aguiló, de tots, i sobretot requereix d’una actitud positiva en
aquesta comunitat autònoma. No necessitam actituds negatives,
com la seva, d’enderrocament, com la que vostès practiquen,
sinó de suport a iniciatives que millorin la confiança ciutadana.

Mirin, senyores i senyors diputats, el Govern del Partit
Popular ha plantejat darrerament nombroses i ambicioses
reformes democràtiques per a la transparència, per a la lluita
contra la corrupció i la regeneració democràtica a Espanya;
exemples li posaré: Llei de transparència i accés a informació i
bon govern, el Projecte de llei d’alts càrrecs, el Projecte de llei
de control econòmic i financer dels partits polítics i les reformes
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez ha d’anar acabant.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... processals de lluita contra la corrupció, especialment
introduïdes en el Codi Penal i a la Llei d’enjudiciament civil.

Senyores i senyors diputats, estam convençuts que amb totes
aquestes polítiques es poden desenvolupar bones pràctiques en
la gestió i bones pràctiques en matèria de transparència, són
iniciatives en positiu, necessàries a moments complexes,
necessàries de resposta a moments difícils. I per tant, en aquest
sentit hem de ser contundents i hem d’aplicar mesures
extraordinàries, unes iniciatives que, sense dubte, tendran una
important incidència a la nostra administració autonòmica i
local, i sobre la que vostès tendran la possibilitat també de fer
les aportacions que considerin, unes iniciatives que segur que
els posarà a vostès a prova...



6892 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 147 / 11 de novembre del 2014 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, acabi.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... i sobre les que quedarem a l’espera d’una actitud favorable en
aquesta matèria que en aquesta comunitat autònoma no hem
trobat i precisament els ha mancat durant tota la legislatura.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula el grup proposant, la Sra. Lourdes
Aguiló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Santiago pel suport del seu grup, evidentment, Sra. Santiago, li
acceptam l’esmena in voce per instar el Govern que lliure la
relació d’alts càrrecs al Parlament, tal com obliga la llei.

Sr. Jerez, votaran que no, votaran que no a aquesta moció?
Votaran que no a instar el Govern a complir els mandats que es
contenen a la llei? Votaran que no que compleixin l’obligació
de regular el Govern en funcions? Votaran que no que
s’acompleixi l’obligació legal d’aprovar un reglament que reguli
la responsabilitat social? Votaran que no a tots i a cada un dels
punts d’aquesta moció, a tots?

I avui ve el president i ens diu que els demòcrates han
d’acomplir la llei? Quina democràcia hi ha a aquest costat de
l’hemicicle? On és la democràcia, on és la democràcia?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

No acompleixen la llei, no la volen complir, votaran que no
a complir la llei!

(Remor de veus)

Votaran que no a complir la llei!

(Alguns aplaudiments)

Tenen una capacitat de sorprendre’m que jo és que no me’n
sé avenir! Ni a un punt, Sr. Jerez, sempre li fan fer els paperots
a vostè, se n’ha adonat?

(Remor de veus)

I ve aquí i no es despentina, és que jo estic absolutament
impressionada!

(Remor de veus)

Miri, ens diuen, és que aquesta llei la varen aprovar al final
de la legislatura, les lleis s’han d’acomplir, principi de legalitat,
la Constitució, article 9.3, principi de legalitat, les lleis s’han
d’acomplir...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

S’han d’acomplir, tothom ha d’acomplir les lleis, aquesta
llei s’ha d’acomplir també.

(Remor de veus)

És que no me’n sé avenir! És que no m’ho puc creure!

(Remor de veus)

Aquesta llei, nosaltres l’haguéssim complerta, l’haguéssim
desenvolupada en aquesta legislatura, si haguéssim governat. I
no es preocupin, la propera legislatura l’acomplirem i la
millorarem, la millorarem i l’acomplirem, perquè governarem,
clar que governarem i l’acomplirem!

(Alguns aplaudiments)

I la desenvoluparem i dictarem el reglament que regularà el
Govern en funcions i dictarem el reglament que regularà la
responsabilitat social de l’administració autonòmica.

Perquè, a més, em parla de contradiccions, em vol explicar
quina contradicció hi ha en relació amb l’obligació legal de
dictar un reglament que reguli el Govern en funcions? Quina
contradicció, quina norma estatal contradiu aquesta obligació
legal que no han complert? O quina contradicció hi ha entre
l’obligació legal de dictar el reglament que reguli les
obligacions públiques de declaracions patrimonials dels alts
càrrecs? Quina contradicció, a quina llei?

(Remor de veus)

Complir la llei, Sr. President, complir la llei, vostè avui ens
ha vengut a dir que la democràcia implicava complir la llei i ara
votaran que no a complir la llei.

Tenim un govern que s’ha limitat a un compliment formal
i de mínims, Sr. Jerez, no ens conti històries, perquè és que no
són creïbles les del Grup Popular ni les del Partit Popular, és
que no ho són, i encara venen aquí i votaran que no a complir la
llei.

Som a un nou temps, no sé si s’han adonat, calen noves
formes de governar, d’escolta activa de la ciutadania.

El Govern té dues potestats, dues: la potestat reglamentària
i la funció executiva. Aquí li hem demanat fonamentalment,
totes les nostres demandes ho són, de desenvolupament
reglamentari, una potestat que només competeix al Govern, idò
no l’han complerta i no la volen complir.
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La posada en marxa de l’Oficina d’avaluació pública de les
Illes Balears, amb funcions d’avaluació, de seguiment i
observació de la gestió pública i dels serveis públics; en matèria
de transparència i integritat; vetllar pel compliment de la llei i
del règim d’incompatibilitats; gestionar el Registre d’interessos
i activitats i patrimoni dels alts càrrecs, tot això amb autonomia
funcional, era i és una actuació necessària per recuperar la
credibilitat de les institucions, la qual es troba malmesa,
fonamentalment pels escàndols de corrupció amb els quals ens
despertam cada dia, cada dia, cada dia!

La desafecció ciutadana envers els governants que cada dia
és més gran. Aquesta llei s’ha d’acomplir, tenien ara
l’oportunitat de demostrar que realment estaven a favor de
garantir els principis constitucionals, els principis de legalitat i
seguretat jurídica, i el que han demostrat, una vegada més, és
que vostès no volen acomplir cap norma que no vagi amb el seu
ideari, i el ideari continua essent estar amagats el més possible
i només acomplir allò que significa rentar-se la cara davant el
Govern del Sr. Rajoy. El Sr. Rajoy els diu: transparència,
aquesta, mínima; aquesta fem, i punt, res més.

Avui, senyores i senyors diputats, el Grup Popular ha quedat
retratat en aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim..., senyores i senyors diputats, procedim...

(Remor de veus)

... procedim a la votació. Començam. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra i 23 a favor.

(Se senten veus de fons inintelAligibles)

No han sortit? Hi deu haver hagut un problema informàtic,
em sap greu. Ho demanaré.

El resultat és 31, 23.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 6045/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
protecció de l'illa de Tagomago.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les proposicions no de llei i, primer, debatrem la
Proposició no de llei RGE núm. 6045/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció de l’illa Tagomago.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposició no de llei, el Sr. Joan Boned, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Els indubtables valors mediambientals i paisatgístics
que té l’illa de Tagomago crec que són per tots reconeguts, per
tots reconeguts i gràcies, o a partir de l’escàndol i de la
polèmica oberta aquest estiu sobre les activitats que s’han fet en
aquesta illa, segur que reconeguts per quasi tots.

En aquesta illa s’han comès uns quants desastres en matèria
tant d’explotació, com urbanística i que, de fet, el que fan és
amenaçar aquests valors mediambientals i paisatgístics. Però
anem precisament a veure què hi ha en aquesta illa que pot
suposar un perill.

Hi ha un habitatge privat, on, entre d’altres, s’hi han fet
obres que suposen un presumpte delicte contra l’ordenació del
territori; un habitatge que es promociona, de fet, com habitatge
de vacances de luxe, amb tot un seguit de serveis que
l’acompanyen. També hi trobam un quiosc del qual es demanar
per part del promotor una ampliació de les seves instalAlacions,
per poder-hi colAlocar, entre d’altres, més taules, més cadires,
més embarcacions, fins i tot, ja que, de fet, el que es demanava
era la creació d’una plataforma nova d’amarrament, i així es va
fer, i està clar que per tot això és pel que dic que de tots és
conegut, perquè tot això ha sortit als mitjans de comunicació,
què és el que passa allà, és conegut per tots i és conegut també
pel Sr. Conseller, evidentment, i pel Govern, sobretot ho hauria
de ser per ell.

I crec que queda demostrat que és conegut pel Sr. Conseller,
quan de la seva conselleria surten informes favorables al
projecte d’aquests promotors i és el mateix conseller que, de
vegades, fins i tot en intervencions en aquest mateix parlament,
ha donat la sensació de defensar més els promotors que, entre
d’altres, als tècnics del Consell d’Eivissa, per exemple els quals
tenien una opinió diferent i que varen venir aquí a expressar-la
i no tan sols no se’ls va fer cas ni per part del Govern ni per part
de ningú altre, sinó que el Govern també va permetre que se’ls
insultàs i no va dir ni fer absolutament res.

Sí, Sr. Conseller, vostè ara posa cares, però és així. I li vull
recordar, m’agradaria recordar un fet de fa uns quants dies, a
una pregunta parlamentària d’un company meu, del Sr. Tarrés,
sobre aquesta qüestió que vostè li va dir, textualment, “si era
capaç d’afirmar que a Tagomago passava tot allò que ell li
contava”, el que jo li he explicat: que hi havia nous banys, que
hi havia més taules, que hi havia més plataformes, que hi havia
un nou moll, tot això hi era, i vostè li va demanar si era capaç de
demostrar-ho. No tan sols és capaç de demostrar tot això, sinó
que és un fet reconegut, un fet clar.

Miri, entre d’altres coses, sap què és això? Això és la foto
d’una de les noves instalAlacions del beach club de Tagomago,
un quiosc a un indret protegit, que és LIC i ZEPA en el qual es
permet l’ampliació d’aquesta plataforma per posar-hi gandules,
llits balinesos i que serveixi segons la promoció com a solàrium
del beach club. I què s’ha fet? No s’ha fet res, no s’ha fet res,
Sr. Conseller, és així.
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Però, en el mateix sentit que defensava el conseller, també
hem sentit de la directora general de Medi Natural defensar
aquestes instalAlacions, aquest beach club, perquè defensava el
quiosc, defensava els banys, les boies, les plataformes, els molls
i deia, textualment, que tot això no afectava els hàbitats
protegits d’aquesta illa. També deia la mateixa directora general
que els que exploten l’illa han acomplert, i així ho deia “les
mesures correctores imposades des del Govern”, i que, de fet,
el promotor, qui abans pensava d’una altra manera, ara fins i tot
tenia una sensibilitat que abans no havia demostrat cap a la
mateixa illa.

Una de dues: o tant el Sr. Conseller com la directora general
no saben què és el que s’ha fet a Tagomago aquest estiu, de fet,
segurament, no sé si l’han visitada o no, no sé si sap, perquè hi
hagi anat, què és el que realment hi ha construït a Tagomago, el
que hi ha és greu, o, si ho saben i ho permeten, doncs encara és
pitjor i és molt més greu.

I quan diu que es diu per part de la directora general que
s’han complert mesures correctores, jo li agrairia que
preguntassin als habitants, ja no de Tagomago, la gent que hi ha
a Tagomago, sinó els que viuen a l’illa d’Eivissa, que a qualque
moment aquest estiu han hagut de protestar perquè hi havia prou
remor a Tagomago que els arribava a l’illa d’Eivissa. I entre
d’altres coses, perquè aquest famós quiosc el qual, teòricament,
hauria de ser quasi quasi una espècie de mirador o de punt
d’observació d’aus, que resulta que no causa cap impacte als
hàbitats, doncs el que es fa allà és això, Sr. Conseller, no sé si
ho ha vist vostè, això és el que es fa allà. Sap què és això? Això
és una festa del beach club, un escenari ple de llums, amb uns
altaveus impressionants els quals, de fet, arribaven a l’illa
d’Eivissa, amb tot tipus de llum, amb un munt de gent i aquesta
és l’activitat i són les mesures correctores que per part dels
promotors s’han fet i que permeten afirmar que no hi ha cap
tipus d’impacte sobre els hàbitats a protegir en aquella illa.

Què passa? Que ni des de la conselleria ni des del Govern ni,
de fet, des de la Demarcació de Costes no s’atén en cap cas el
que reclama la societat eivissenca ni el que reclama el Consell
d’Eivissa el president del qual tenim aquí i que ho ha fet
reiteradament. No se’n fa ni cas! Es demanen coses molt
concretes des del Consell, estaria bé que es començàs a escoltar
què és el que demana i estaria bé que es començàs a plantejar i
a fer què és el millor per a la societat i per a l’interès general, no
només escoltar el promotor que el tenim devora i que ve i que
no sabem molt bé què ens diu -bé, nosaltres no ho sabem, supòs
que vostès sí que sabran què els diu- i per això els han de fer cas
tan sols a ells. No, han d’anar una mica més enllà.

Senyores i senyors diputats, parlam d’un indret que a dia
d’avui és LIC i és ZEPA, un indret que està clar que amb
aquestes dues figures, amb aquesta protecció actual no s’ha
tengut la capacitat de fer complir la normativa i per tant ha
passat el que ha passat. És per això que amb la nostra proposta
insistim en la necessitat de reclamar que totes i cadascuna de les
administracions que tenen competències les exerceixin i que
totes i cada una obliguin els propietaris i promotors que
s’acompleixi la normativa; que és necessari millorar la protecció
d’aquesta illa i que és necessari tenir molt clar i determinar
clarament quins usos es poden donar a aquelles instalAlacions.

Perquè no val fer el que s’ha fet i, si no, jo li he mostrat dues
fotos, però qualsevol que tengui un mínim de preocupació,
cercarà, perquè hi ha reportatges sencers de tot el que passa a
Tagomago. També hi havia un heliport, llavors diuen que es va
eliminar. Hi ha aquest habitatge el qual es promociona com
habitatges de vacances de luxe; que es proposa que s’hi facin
festes, que hi ha el beach club el qual, a més, se suposa que és
per a la gent VIP i la gent important de tot el món, i que passa
el que passa. I des d’algun indret tenim la sensació que es
tanquen els ulls, es tanquen els ulls per un costat i se’ls donen
autoritzacions per l’altre, i això és que ha de deixar de passar.

Cerquem la manera entre tots que la situació millori. Tenim
una experiència, el que ha passat aquest estiu, no deixem que
l’estiu que ve, com sol passar, es repeteixin aquests fets. Tenim
tot l’hivern, cerquem la fórmula, facem el que s’hagi de fer,
però el que ha estat una realitat aquest estiu que no torni a
passar ni l’estiu que ve ni cap altre, aquell és un espai a protegir,
no un indret a explotar urbanísticament i turísticament, és un
indret protegit, és LIC i ZEPA i s’ha de fer tot el que sigui
necessari perquè continuï essent un indret a admirar, no a
explotar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del grup parlamentari s’hi
manté l’esmena RGE núm. 10382/14 i per defensar-la té la
paraula la diputada Virtudes Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ni aquest grup parlamentari ni el Partit Popular del
qual formam part, ni el Govern de les Illes Balears tanquen els
ulls, jo crec que la proposició que avui ha mantingut en aquest
plenari el Grup Parlamentari Socialista no és sinó la mostra que
en aquest tema, com en molts d’altres, els hem agafat amb el
peu canviat i qui ha liderat realment la millora de la protecció
d’aquest espai és el Govern de les Illes Balears, el Consell
Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària. I he de dir...

(Remor de veus)

I he de dir que s’ha fet per unanimitat de totes les forces
polítiques, perquè en el consell insular vostès presentaren una
proposició com la que han dut avui, i es va arribar a un acord i
es va votar per unanimitat, perquè a l’Ajuntament de Santa
Eulària l’alcalde va presentar una proposició i es va aprovar per
unanimitat, i perquè el passat dia 15, el Grup Parlamentari MÉS
va presentar una proposició i vàrem ser capaços, també amb el
seu vot, d’aprovar-la per unanimitat.
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L’únic que ha fet amb aquesta esmena el Grup Parlamentari
Popular avui és copiar, no apropiar-se, copiar la certificació de
l’acord de la Comissió de Medi Ambient d’aquest parlament, de
dia 15 d’octubre, en la qual acordàvem tres punts: primer, instar
el Govern que es fes acomplir la legalitat vigent; segon,
reconeixíem, donàvem suport a la declaració de l’illot de
Tagomago com a zona d’especial conservació en el Consell de
Govern de dia 10 d’octubre, i, en tercer lloc, instàvem el Govern
a continuar les feines de redacció del pla de gestió, el qual
s’havia aprovat el mateix dia 10 d’octubre.

Idò bé, crec que ja havíem dit el que havíem de dir, però no
defugirem aquest debat, estam d’acord que s’ha de fer acomplir
la llei i prova d’això són totes les actuacions que s’han fet per
part de totes les administracions. Què així i tot hi ha
incomplidors? I tant que hi ha incomplidors! Com que hi ha
incomplidors, hi ha jutjats, hi ha lleis, hi ha expedients
sancionadors, hi ha multes i s’han de fer complir i som nosaltres
els primers que els ho diem, al costat, davant, darrera, on
vulguin, però no estan vostès més interessats a fer acomplir la
norma del que hi està aquest grup parlamentari, del que hi està
el Govern, del que hi està el Consell Insular d’Eivissa i del que
hi està l’Ajuntament de Santa Eulària o la Demarcació de
Costes, n’estic convençuda.

L’únic que no li puc admetre del que vostè ha dit és que, i ho
entenc, vostès com que no tenen davant la Demarcació de
Costes, a qui volen fer mal és al Govern, som a pocs mesos de
les eleccions i tot val, però crec que el que no es pot fer és
falsejar la realitat i vostè sap perfectament que el Govern de les
Illes Balears no ha autoritzat que es faci res a Tagomago, perquè
qui pot autoritzar és, en el cas de les concessions, Costes; en el
cas de l’urbanisme, de les obres, el consell insular i
l’Ajuntament de Santa Eulària, i en el cas d’activitat, el mateix,
amb els informes corresponents de Turisme.

Per tant, a cadascú el que li pertoca, a cadascú el que li
pertoca i per tant, no és cert, i que consti textualment en el Diari
de Sessions, que el Govern de les Illes Balears hagi autoritzat
cap tipus d’actuació, activitat o incompliment a l’illot de
Tagomago.

Però estam convençuts, i crec que en això hi podem estar
d’acord tots, que és necessari donar una passa més, i per això el
dia 10 d’octubre, el conseller, Sr. Company, va dur al Consell
de Govern donar una passa més, passar de la LIC i la ZEPA a
gestionar l’espai, és a dir, aquella declaració de la Directiva
hàbitat que es va fer fa anys i que no es va aprovar cap pla de
gestió, i vostès ho haguessin pogut fer, però no es va fer en tots
els anys que varen governar, és igual, l’important és que es faci,
decisió del Govern, amb caràcter immediat iniciar els tràmits
per a la declaració de zona d’especial conservació i per a això
redactar i aprovar el corresponent pla de gestió, que és el que ha
de marcar el full de ruta del que es pot fer i no es pot a l’illa de
Tagomago.

Sense cap dubte, no correspon a la diputada que li parla, i jo
crec que a cap polític, discutir criteris tècnics, no em sent
autoritzada, tal vegada vostè és més coneixedor que jo; no
m’atrevesc a dir si un tècnic ha fet un informe bé o malament,
l’haurà fet, com diem els juristes, según su leal saber y
entender, per tant que el Subcomitè tècnic de la Xarxa Natura
2000 informàs favorablement, amb prescripcions, la concessió
que havia d’autoritzar amb posterioritat la Demarcació de
Costes, no em consider autoritzada ni capacitada per discutir-la.
Crec que vostès, com nosaltres, el que hauríem de fer i acceptar
és que quan els tècnics dictaminen ho fan en funció d’uns
criteris i seran els tribunals els que determinaran si aquests
criteris són correctes o incorrectes des d’un punt de vista
estrictament tècnic.

Però el que sí ens correspon avui és el criteri polític i el
criteri polític és molt clar: fer acomplir la llei, fer acomplir la
protecció -és que aquest territori..., i, a més, ho deia el Sr.
Torres, regidor de la seva formació política a l’Ajuntament de
Santa Eulària, no és un problema de figures de protecció, aquest
espai és LIC, ZEPA, ANEI, ANP, està protegit per la Llei de
costes, és a dir, té una acumulació de figures de protecció sobre
el territori que crec que tots podem convenir que el que
necessitam és fer-les complir i que caigui el pes de la llei sobre
qui les incompleixi, sense cap dubte.

I per això, ja l’Ajuntament de Santa Eulària va formular
denúncies a la Fiscalia l’any passat i enguany les va reiterar, i
per això s’han obert expedients sancionadors per part de les
administracions competents en el seu moment, que ara, com
vostè molt bé sap, estan paralitzats perquè hi ha una instrucció
penal en marxa.

Per tant, Sr. Boned, en tot el que sigui fer acomplir la llei, en
tot el que sigui protegir l’illa de Tagomago, en tot el que sigui
cercar les eines de gestió, aquest grup parlamentari i el Govern
al qual dóna suport n’estan plenament convençuts i ho pensen
defensar. Aquest és el nostre criteri polític, nosaltres, a
diferència de vostès, no ens dedicam a esmenar informes
tècnics, si no són correctes els tribunals els corregiran.

Però sí, una vegada més, els estenem la mà i els diem:
donarem suport al punt número 1 de la seva proposició, ja que
no ha estat possible que simplement ho aprovàssim tal com
venia de la Comissió de Medi Ambient, que era la primera
intenció d’aquest grup parlamentari, l’única variació és que a la
comissió vàrem instar el Govern a fer complir la llei i ara, a la
seva proposició, instam també tota la resta d’administracions.
No hi ha cap tipus d’inconvenient.

En el segon punt li proposaríem una transacció de la qual
hem parlat abans, que quedaria de la següent manera, el punt
número 2, que seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a millorar la protecció de l’illa de
Tagomago i a estudiar els tràmits necessaris per constituir -
perdó, sí-, per constituir la figura de Reserva Natural.”
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I crec que havíem quedat també que s’incorporaria, com a
punt tercer, el punt segon de la nostra esmena, que diria: “El
Parlament de les Illes Balears dóna suport a la declaració de
l’illot de Tagomago com a Zona d’Especial Conservació, ZEC,
iniciada per acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de
l’any 2014.” I vostès retiraven el punt tercer.

Si això és així, el Grup Parlamentari Popular dóna suport,
com no pot ser d’una altra manera, com du molts mesos fent el
consell insular, l’Ajuntament de Santa Eulària i el mateix
govern i també aquest parlament, vol una illa protegida; fins i
tot l’Ajuntament de Santa Eulària va més lluny, vostès saben
perfectament que l’alcalde va encomanar un estudi tècnic el
qual no només incorporàs aquesta protecció a l’illa de
Tagomago sinó també a altres illots, que es troba pendent que
s’entregui a l’ajuntament, i que estic segur que ens ajudarà tant
a aquest grup parlamentari, com a tot el parlament, com al
mateix govern, com al consell insular, a veure realment quelcom
i de quina manera hem de protegir, de la millor manera, aquesta
illa.

Ja li dic, per figures legals no queda, LIC, ZEPA, ANEI,
Àrea d’Especial Protecció, Llei de costes, fa molts anys que té
moltes figures, ara el compromís que va assumir dia 10
d’octubre el Govern, i que estic segura, com així acordarem
amb tot el suport d’aquest parlament, és precisament que es
gestioni, que es faci un pla de gestió i que realment no es puguin
prendre accions per part de ningú incomplint la llei que posi en
perill aquest illot.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup proposant per fixar-ne la posició, el Sr.
Joan Boned, per un temps de cinc minuts.

(Se senten algunes veus de fons)

Ah, perdó! No, encara ens queda el Sr. David Abril.

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS, el Sr. David Abril,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta, bon dia a totes i a tots. La de Tagomago
és una història d’impunitat, d’aquelles que, en democràcia i des
dels poders públics i des de totes aquelles persones que ocupam
un mínim càrrec de responsabilitat o de representació, no
s’haurien de consentir mai, però, lamentablement, s’ha fet i ha
passat.

I el primer que crida l’atenció d’aquesta història i d’aquest
illot emblemàtic, amb el màxim nivell de protecció
mediambiental, com s’ha reiterat aquí a les anteriors
intervencions, és que sigui privat, que sigui un illot, que sigui
una illa privada. Podríem gratar en la història recent o ancestral
d’aquesta illa, la qual, evidentment, ha passat per diferents mans

des dels fenicis, però que durant la transició política era pública
i curiosament es va vendre. També és curiós, si ens posam a
gratar, que l’administrador de la primera societat explotadora
fos un exministre mallorquí el qual, a més, era membre del
Govern quan es va privatitzar aquell illot. Però bé, podríem dir
que ha passat dels fenicis als fenicis.

I que, a més, allò, aquella venda es fes amb el silenci
còmplice, a principis dels anys vuitanta, de les diferents
administracions, tant a l’illa d’Eivissa, com de l’ajuntament,
com del conjunt dels poders públics, encara també en
conformació en aquell moment.

També podríem dir, des d’un punt de vista ecologista, que
vàrem guanyar la Dragonera, però vàrem perdre Tagomago.

Hauríem d’esperar a la dècada passada que els actuals
explotadors, amb el Sr. Matthias Kühn, que a Mallorca el
coneixem bé, al capdavant, i aixecàs una residència de luxe
privada, la qual, juntament amb les instalAlacions portuàries, el
“xiringuito” aquest que diuen o que és beach club d’aquests
moderns, no és un “xiringuito” d’aquells de paradís que ens
pinten pels anuncis, i altres, com la gespa que han sembrat, com
els camins que han obert, com l’heliport, com tants altres, com
la ilAluminació que hi ha a tot el perímetre de l’illot, que formen
part d’un conjunt d’activitat d’explotació econòmica, que pot
ser legítima, nosaltres això no ho qüestionam, a part de legítima
hauria de ser legal, però que xoca frontalment, tal i com es
planteja, tal i com es desenvolupa, amb els valors
mediambientals de Tagomago, perquè Tagomago és privada.

I bé, ens conformam, sí, és privada, però en tant que té uns
valors mediambientals, paisatgístics del màxim nivell de
protecció, és de tots i de totes, i per tant aquí és on entren en joc
els poders públics.

I ens trobam que qui hauria d’haver vetllat pel compliment,
per la preservació d’aquests valors naturals i mediambientals no
ho ha fet. I per això el Grup MÉS, fa mesos, vàrem haver d’anar
als jutjats a dir: el que es fa allà és ilAlegal. I de fet, no era nou
el que nosaltres plantejàvem, com a mínim vàrem aconseguir
amb aquesta denúncia, la qual segueix el seu curs, que es
reactivàs un cas que ja duia també en el Jutjat d’Eivissa des del
2009, per delicte contra el medi ambient, a instàncies de la
mateixa Conselleria de Medi Ambient del seu moment i dels
agents de Medi Ambient, com a mínim ha servit per a això i
esperem que serveixi també per fer justícia, encara que sigui
lenta, però que arribi qualque dia.

També vàrem dur fa poques setmanes, ho han dit abans els
meus companys, una altra proposició la qual va ser aprovada per
unanimitat en el mateix sentit, diguem, que la que debatem avui.
I bé està tot això que es fa, que fem, que miram de fer, perquè,
però..., jo no sé si tenc..., o em qued una mica amb la sensació
que fem tard, perquè s’ha fet molt de mal a Tagomago, s’ha fet
molt de mal fins a la data. I qui hauria d’haver intervengut, els
poders públics que s’haurien d’haver involucrat activament a
evitar que això passàs, a nivell mediambiental, sobre Costes,
però també la Conselleria de Medi Ambient, no ho han fet.
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I també Turisme, ja m’hagués agradat que hi hagués estat el
conseller, perquè amb el Crist que varen muntar amb la
polèmica del lloguer turístic, i allà, com que la casa que hi
lloguen són 250.000 euros la setmana, vull creure que no és
aquesta la causa per la qual ni tan sols s’hagin interessat des de
la conselleria perquè hi hagi una inspecció de Turisme, o tal
vegada també és perquè no tenen un helicòpter per arribar-hi a
fer aquesta inspecció.

O com es queden vostès amb el fet que a la World Travel
Market de la setmana passada es promocioni Tagomago?
Tagomago amb la seva explotació, tal i com està plantejada,
ilAlegal, com denunciam avui entre totes i tots en aquest
parlament. Bé està denunciar els excessos de Magalug, però
això que no ho és un excés? No ho és un excés el que passa a
Tagomago? També ho és un excés.

Però el més lamentable és que, malgrat la nostra denúncia,
les denuncies dels ecologistes, les dels ciutadans, si els agents
de Medi Ambient no tenen barca, conseller, que mirin el
Facebook, li sortirà més barat, i veurà quantitat de coses; les
institucions que ho han denunciat també, l’Ajuntament de Santa
Eulària, el Consell d’Eivissa, que venen fent denúncies,
reiteradament, sobretot en els darrers mesos.

El més lamentable és que aquesta impunitat es manté, es
manté fins i tot al llarg d’aquest estiu. El Sr. Boned ha mostrat
algunes fotos, en podríem mostrar d’altres del beach club, quasi
quasi a mi el que menys em preocupa és el beach club, però,
conseller, conseller, conseller, miri, conseller, aquest foto és
d’aquest estiu, feta des del beach club, si és capaç de comptar
la quantitat d’iots i de barques que hi ha sobre la posidònia,
m’ho digui. Quants d’expedients sancionadors hi ha oberts? No
ho sé, esper que qualcun. Però això és d’aquest estiu mateix, ja
li dic, si no té agents de Medi Ambient abastament miri el
Facebook, miri el Facebook, que és barat.

O l’helicòpter,...

(Remor de veus)

... una zona que és ZEPA, que vol dir Zona d’Especial
Protecció d’Aus, un helicòpter que el Sr. Kühn i la Sra. Norma
Duval, cada dia, cada dia, cada dia, sap què passa quan un ocell
es troba amb un helicòpter? Doncs, això, totalment
incompatible. A diari es fa, com a mínim una vegada.

Aquesta impunitat continua, jo no sé, no era vostè conseller,
però altres consellers que no són aquí hi eren, el Sr. Bauzá
també, si en aquesta festa de Son Vida, que és una d’aquestes
barriades que solen visitar per estar un poc més a prop del que
passa al poble i que varen compartir una festa amb el Sr. Kühn
membres del Govern, varen tenir oportunitat de parlar de tot
això que passava, vostè no, però els seus companys sí que hi
eren; o no, no en parlen, parlen de coses que tenen tal vegada
una mica més de glamur.

La impunitat continua i a tot això, i tal com vàrem fer en
aquest parlament, a instàncies d’aquest grup, fa unes setmanes,
primer hauríem de sortir d’aquí amb un acord unànime per dir
no a aquesta impunitat, que és nefast el missatge o que la gent
se’n vagi amb el missatge, es quedi amb el missatge que si ets
ric pots fer el que et doni la gana, amb les lleis i amb la terra,

això és nefast, aquest missatge no el podem consentir, per això
hem d’estar tots d’acord avui amb aquesta proposició.

I segon, aquest acord s’ha de fer efectiu des de ja, hi ha les
eines i el Govern hi ha treballat, i nosaltres ho hem reconegut
això, en el pla de gestió de recursos naturals que hi ha associat
a la zona d’especial conservació, a la ZEC, és una manera
d’involucrar aquests explotadors no només que explotin, sinó
que també ajudin a conservar aquests valors patrimonials i
naturals i mediambientals que té Tagomago. La Sra. Norma
Duval no pintava res en el Subcomitè de la Xarxa Natura 2000,
però en el pla de gestió, en aquest jo hi vull veure el Sr. Kühn
i vull que se sotmeti a les lleis i assumeixi la seva
responsabilitat en la gestió d’aquest illot, perquè sigui realment
compatible, si és que ho pot ser, amb la seva explotació
econòmica.

Si, a més, som capaços de millorar les figures de protecció
existents, fantàstic, crec que el missatge es reforça, però
sobretot que avui quedi més que clar i de manera contundent el
missatge d’aquest parlament, que per molt Kühn que siguis no
et pots botar la norma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí té la paraula el grup proposant, el Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Joan Boned, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Abril, no només es dóna la
casualitat d’aquella coincidència del Sr. Kühn amb membres del
Govern a alguna festa, no fa falta anar a festes, si el mateix Sr.
Kühn ha estat a la conselleria i ha explicat el projecte al Govern,
i per tant el coneixen de primera mà, no el coneixen a través de
festes.

Estam d’acord, Sra. Marí, estam d’acord que, efectivament,
s’ha de fer alguna cosa perquè el que ha passat no torni a passar,
que és el que he dit a la primera intervenció. Si de l’aplicació
estricta d’allò que avui està normativament reconegut i aprovat
és suficient, endavant. El primer punt de la nostra proposta diu
que reclamam que totes i cadascuna de les administracions, que
totes i cadascuna, en el seu àmbit competencial, facin acomplir
la normativa. És una cosa molt senzilla i no es torbarà molt a
veure-ho, si l’estiu que ve torna passar el mateix que aquest és
que alguna administració no ha fet el que havia de fer.
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Estic d’acord que és un tema que preocupa més, segurament,
l’illa d’Eivissa i és per això que, segurament, des del Govern la
sensibilitat s’ha torbat més a arribar, però no des d’Eivissa,
especialment el Consell sí ho va reconèixer; l’Ajuntament,
reconeixerà amb mi que primer va fer un informe favorable, que
llavors va rectificar, a causa precisament de tot el tema...,
l’escàndol que es muntava i dels fets que succeïen en aquella
illa, i va rectificar, afortunadament. I és cert que tant
l’ajuntament com el consell ara reclamen que tot el que ha
passat no torni a passar, que les instalAlacions irregulars les
quals tots sabem quines són, es desmuntin, que es torni tot al
seu punt i que es faci el que s’hagi..., i el que es pugui fer. No
el que diu el Sr. Kühn, quan va anar a la conselleria, que el seu
objectiu deia que era aprofitar el lloguer de la casa i les
instalAlacions del moll de l’illot per convertir-ho en un escenari
d’esdeveniments de luxe. Al final és parlar de beach club,
diguem-ho d’altres manera, crec que és el que no ha de passar.

Hem acceptat el seu punt 2 de l’esmena, que vendrà
incorporat, efectivament, com a punt 3 de la proposició,
bàsicament perquè quan parlam de la figura de ZEC, el ZEC és
un LIC amb un pla de gestió, i d’això es tracta.

També li he de dir, jo no som tècnic, Sra. Marí,
efectivament, no som tècnic, però com no som tècnic sí que
necessit consultar els tècnics i els tècnics que n’entenem, i jo
principalment em dirigeix a representants de grups ecologistes
en aquest cas, quan parlam de protecció mediambiental crec que
són els millors, tenen dubtes que..., o de fet diuen que la
redacció d’aquest pla de gestió ha estat una mica, s’ha fet d’una
manera una mica precipitada i que no acaba de ser el correcte
que hauria de ser. Per tant, faig aquí un avís per si això fos així,
que aprofitem ara, que som al principi, per fer les rectificacions
que siguin necessàries, perquè realment tenguem un correcte pla
de gestió de l’illa de Tagomago.

Jo, Sra. Marí, no sol mentir i no he mentit, quan parl que es
fan, que es diuen coses o que passen coses des de la conselleria,
ho dic perquè en ocasions hi ha comissions tècniques que quan
interessa són part del Govern, quan interessa són la conselleria,
però resulta que llavors, quan aquestes comissions tècniques,
com Xarxa Natura en aquest cas, que va informar favorablement
tot el projecte del Sr. Kühn, diem que, bé, sí, fa informar
favorablement i aquest informe favorable de Xarxa Natura és el
que es tramet a la Demarcació de Costes, que és qui ho ha
d’autoritzar, però parteix d’un informe favorable de Xarxa
Natura, la qual depèn de la conselleria. I això és així.

I quan parl del que diuen tant el conseller com la directora
general, parl de declaracions públiques, no parl de confidències
que em facin, perquè no me’n fan, sinó que és allò que diuen.

Efectivament, vostè deia que per part d’algunes de les
institucions de l’illa d’Eivissa s’han obert diligències, s’han
tramès a la Fiscalia, efectivament, tot està així, esperem que tot
això serveixi, repeteix, perquè no torni a succeir el mateix que
aquest estiu, i esperem que així sigui i, com havíem, perquè crec
que és d’interès de tots i sobretot és interès general que actuem
i que s’actuï sobre l’illa de Tagomago és pel que finalment, de
la nostra proposta, quedaria el punt 1 tal com està, perquè el que
fem és instar totes les administracions que actuïn.

Modificaríem el punt 2, amb el redactat que ha anunciat la
Sra. Marí, que seria que “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a millorar la protecció de l’illa i
estudiar els tràmits necessaris per constituir la figura de Reserva
Natural.”

El punt 2 de l’esmena del Partit Popular seria el punt 3 de la
proposició.

I retiraríem el punt 3 de la nostra proposició, simplement
perquè, com que parlam de si és necessària alguna figura i es
pot aprovar alguna figura que millori la protecció, quan
tenguem i sapiguem clarament quina és la nova figura, doncs
evidentment llavors serà l’hora de parlar del pla de gestió
d’aquesta nova figura. Per això hem acceptat retirar-ho, en ares
que, efectivament, puguem aprovar una proposta que ens
interessa a tots, amb els vots de tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, Sr. Joan Boned, li demanaria que faci arribar
després el text modificat del punt 2 que vostè ara ha dit -no, no
importa ara, després, després- que el faci arribar als lletrats
perquè el tenguin en compte.

Entenc que el punt 3 de la proposició no de llei del PSOE
queda retirat. Seria el punt 2 de l’esmena que ha presentat el
Grup Parlamentari Popular i faríem votació separada.

(Remor de veus)

Fem votació conjunta? Perquè el punt primer...

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sra. Presidenta, la proposició quedaria, i jo crec que, a
més, aprovada per unanimitat: el punt 1 de la nostra proposició
queda com està. El 2 amb la rectificació que ara passaré al Sr.
Lletrat. I el 3 passaria a ser el número 2 de l’esmena del Partit
Popular.

Amb aquests tres punts es pot donar, supòs, aprovada per
unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Puc entendre, per part de tots els grups
parlamentaris i els diputats no adscrits que s’aprova per
assentiment?

Idò, per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei,
per assentiment.

(Aplaudiments)
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 6455/14,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització d'AENA.

Finalment, passam a la Proposició no de llei RGE núm.
6455/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a
privatització d’AENA.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. La privatització d’AENA, perdó, ara dita injecció de
capital per participar en el devenir de l’empresa, bé, la
privatització d’AENA és una gran estafa, i el Govern espanyol
i el Partit Popular són els responsables d’aquesta gran estafa,
perquè estafar és robar, encara que sigui amb les eines legals,
fer-ho amb engany, amb males arts, als ciutadans i en especial
als ciutadans de les Illes Balears.

Quan parlam d’AENA parlam d’un servei públic, i sense cap
tipus de dubte la seva privatització tindrà efectes negatius sobre
l’economia i sobre el benestar dels ciutadans de les Illes
Balears. La gestió i el compliment del servei públic per part
d’AENA són sense cap dubte millorables, i des del nostre grup
hem presentat múltiples propostes en aquest sentit relacionades
amb el pàrking i els 30 minuts gratuïts d’estacionament, amb el
servei mèdic de l’aeroport, etc. Però a pesar de tot açò, que és
corregible i que és desitjablement corregible, AENA, com a
empresa pública que és, compleix la seva funció, i a més ho fa
amb uns resultats econòmics almenys raonables. AENA és una
empresa pública que no costa ni un cèntim als ciutadans -o, si
no, diguin-me els representants del Partit Popular quants
d’euros ha aportat l’Estat a través dels pressupostos generals a
AENA; quants ho va fer el 2013?, quants el 2014?, quants ho
farà el 2015?-, que s’autofinança amb els seus recursos propis.
El dèficit actual ha estat ocasionat, en canvi, per les
elevadíssimes inversions realitzades durant els darrers anys en
infraestructures, no per la gestió de la seva activitat.

No em centraré, perquè no és el moment, a analitzar la
conveniència o no, o la dimensió o sobredimensió o no,
d’alguna d’aquestes inversions, però sí que és imprescindible
posar de manifest que només el cost de la T4 a Barajas o la T1
al Prat sumen quasi 12.000 milions d’euros, que és la majoria
del deute acumulat, que és exactament de 12.065 milions. La
xifra sense cap dubte no pot deixar indiferent ningú, però cal
posar-la en el context de les xifres d’AENA. Quines són? El
darrer any AENA va tenir uns beneficis de 715 milions d’euros,
i només en quatre anys, segons la Comissió Nacional de
Mercats i Competència, AENA reduirà el seu deute en 3.285
milions. Amb aquests resultats ningú no pot afirmar que AENA
no és una empresa pública viable, rendible i eficient econòmica.
Qui voldria vendre una empresa rendible?, qui pot voler vendre
el primer operador aeroportuari del món en aquestes
condicions?

Però encara més. La venda és una venda d’escàndol. Entre
el 2000 i el 2010 es van invertir més de 20.000 milions d’euros,
i ara, amb la venda d’accions per valor del 49% del seu capital,
Foment la vol vendre per primer eren 2.500, ara per 3.400
milions d’euros, quan només la terminal 4 de Barajas va costar
més del doble. Tampoc no podem menysprear les valoracions
i els informes que s’han fet, per exemple el de 2012, que
valorava en almenys 9.805 milions d’euros la xarxa completa
d’infraestructures aeroportuàries. 

I una altra qüestió encara. Avui es privatitza el 49% de
l’empresa pública, però fa quatre dies, quatre dies, era el 60%,
tal com va avalar el Consell Consultiu de Privatitzacions. Si un
llegeix l’informe del Consell de Privatitzacions pot comprovar
com formen part de la genètica, del full de ruta d’aquesta
privatització, nous processos privatitzadors del 60% del capital,
de l’ens regulador i moltes altres coses més. És més, quan els
grups de l’oposició han fet propostes aquí en contra de la
privatització, quan ho vam fer amb el 60%, amb el 60%, la
resposta del Partit Popular va ser que no, que Foment anava bé,
que la privatització no era tal, que la privatització de la gestió no
és el mateix que privatitzar la titularitat, en definitiva, que
aquest era el camí, i parlàvem del 60%. Ho dic perquè ara potser
ens diran que no. No, no, aquí, rebutjada pel Partit Popular,
votada en aquest parlament.

La raó de la privatització no és d’eficiència, aquest no és el
problema; el problema és de concepció, de model, de com s’han
de prestar i gestionar els serveis públics. Alguns, després de
liberalitzar l’electricitat o privatitzar Iberia, encara pensen que
el mercat posa ordre, i el mercat no sempre posa ordre, sinó que
genera a vegades més exclusió i algunes butxaques més plenes.
L’actual model prioritza la prestació del servei per damunt dels
beneficis econòmics que reinverteix o que podria reorientar a
altres fins; la gestió privada, en canvi, prioritza els beneficis
econòmics no per millorar la funció social sinó per incrementar
les butxaques dels seus accionistes i dels seus directius. Per tot
açò deia a l’inici que la privatització d’AENA és una gran estafa
a la ciutadania, tot amb l’engany d’un dèficit producte
d’inversions extraordinàries que en cap cas no són inassumibles
ni posen en perill el grup AENA.

La privatització no genera, per tant, cap benefici social, cap
ni un, i les conseqüències per als ciutadans que vivim i
treballam a les Illes Balears són funestes. Significarà caure en
mans de grans corporacions o fons d’inversió únicament
interessats a treure el màxim benefici a la seva inversió,
independentment del mal que açò pugui causar a una societat
sencera com la balear. Els ciutadans de les Illes som clients a la
força, captius dels nostres aeroports; malgrat apugin els preus
una majoria, tots, els continuarem emprant i pagant el que
constin, i qui no entén açò és que no entén què és viure en un
arxipèlag. Privatitzar els aeroports suposarà posar en mans
privades la gestió de la porta d’entrada i sortida a les Illes, i per
tant impossibilitar la participació i la intervenció de les
institucions públiques balears i la societat civil en el disseny i la
planificació de la nostra principal font d’ingressos, el turisme;
suposarà també l’apujada dels preus dels bitllets d’avió per als
residents i per als visitants a causa d’un increment de taxes no
destinades a la navegació aèria, i l’encariment de paquets
turístics, la qual cosa repercutiria negativament sobre el nostre
motor econòmic una altra vegada, el turisme.
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En definitiva, tindrà efectes negatius sobre l’economia de les
Illes; suposarà la baixada en l’arribada de turistes espanyols pel
tancament de diversos aeroports de la península, ben possible
amb aquesta nova concepció; tindrà efectes negatius sobre els
usuaris; tindrà efectes negatius amb la pèrdua de llocs de feina;
agreujarà encara més la mala situació del transport aeri i de la
connectivitat a Eivissa, Formentera i Menorca; i sobretot,
sobretot, hipotecarà el model aeroportuari de cogestió defensat
i reivindicat per aquest parlament fins a l’arribada de Bauzá.
Tant era l’acord i la unanimitat, que els grups van acordar
incloure la cogestió en la reforma de l’Estatut del 2007, un
model basat en la descentralització, en la participació de les
institucions públiques i la societat, i amb la titularitat i la gestió
públiques, un model que té el suport dels sectors empresarials,
sindicats, plataformes cíviques, que té la unanimitat d’aquest
parlament fins a l’arribada del president Bauzá. Bauzá posa punt
i final a la cogestió aeroportuària tal com aquest parlament la va
definir i la va plantejar, i dóna pas al naixement de succedanis,
com aquest de l’Autoritat Aeroportuària, i a excuses per
agenollar-se i postrar-se davant la seu de Gènova, pagada en B.

Els aeroports de les Illes Balears, el resultat d’aquests
aeroports, era el darrer any, el 2013, de 103,51 milions d’euros
de benefici que aporten els aeroports de les Illes Balears. Què
vol dir açò?, que amb una gestió descentralitzada, en clau
balear, permetria destinar directament part d’aquests beneficis
a les inversions directes considerades necessàries, i al mateix
temps es podria incidir en temes com rutes, estratègies,
freqüències i connectivitat que beneficiïn el conjunt de la
societat balear, amb criteris d’actuació que han d’estar
directament i únicament lligats, que no han d’estar -perdó-
directament i únicament lligats al profit econòmic.

Per açò les nostres propostes de resolució són molt clares:
paralitzar el procés de privatització d’AENA, respectar l’Estatut
d’Autonomia, respectar el model aeroportuari definit i defensat
en aquest parlament, i negociar bilateralment amb el Govern de
l’Estat per avançar en un model, en el model de cogestió
aeroportuària que, com deia, aquest parlament sempre ha
defensat: descentralitzat, participat i públic. El Govern de
l’Estat juga amb la nostra economia i n’hem de ser plenament
conscients, el Partit Popular i Rajoy posen en mans de fons
d’inversió i en mans de centres de decisió completament opacs,
les infraestructures més importants per als ciutadans de les Illes
Balears i la seva economia. Com de costum, el Govern Bauzá
es mostra submís, plegat als desitjos dels seus caps de Madrid,
malgrat l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atorga al
Govern de les Illes la cogestió dels aeroports. El Govern Bauzá
ha assumit impassible, inactiu, la privatització d’AENA, sense
ni tan sols formular la més mínima protesta, cosa que no han fet
en canvi altres comunitats autònomes, com Canàries, també
directament afectades per aquest procés.

Les Illes Balears volen que els aeroports es gestionin
d’acord amb l’interès general i des d’aquí. D’aquesta manera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Acab. ... es garantirà el dret a la mobilitat dels mallorquins
i sobretot de menorquines i de les illes d’Eivissa i Formentera,
i aprofitaríem els beneficis que generen actualment l’explotació
dels aeroports, que donen beneficis com el d’Eivissa o el de
Sant Joan, per incentivar la creació de noves rutes, amb la
península, amb Europa i amb la resta del món. Aquest és el
model al qual ha donat suport aquest Parlament fins a l’arribada
del president Bauzá, avui és hora de rectificar, de recuperar i de
redreçar el que fins aleshores havíem defensat i era una proposta
unànime, no només política sinó social i per tant, fer front comú
a una injustícia amb aquestes illes. Hi som a temps de dir la
nostra, d’aturar aquest procés. Ara és el moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular, per defensar
l’esmena RGE núm. 10381/14. Té la paraula el Sr. Carlos
Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Permítanme en primer lugar, y lo digo
con todo el respecto, Sr. Martí, sigue con el cortar y pegar típico
suyo, siempre, nos lleva toda la legislatura igual, esta PNL es
casi igual a otra también suya, y le diré el número, la RGE núm.
461/12, debatida en la Comisión de Institucionales de 7 de
marzo de 2012, reproduciendo los mismos errores, no sé si es
que no tienen más iniciativas, o más argumentos y cualquier
motivo le es bueno para presentar similar propuesta. Las
actuaciones del Grupo MÉS son inescrutables.

También decirles que igual propuesta fue debatida en el
pleno del Consell de Mallorca, el pasado 7 de julio -la
fotocopiadora del Grupo MÉS vemos que va a toda marcha-,
defendida por la consellera de MÉS, Sra. Campomar, que, por
cierto, era secretaria técnica de la nefasta Conselleria de
Movilidad de la pasada legislatura y que no hizo nada ante el
proceso privatizador de AENA por el Gobierno socialista. Y
ahora en la oposición se rasgan las vestiduras. Yo creo que
¡menos cuentos!

En el Pleno del consell transaccionaron con una alternativa
del Partido Popular, que se aprobó per unanimidad y que decía:
“El Pleno del Consell de Mallorca da apoyo a los acuerdos del
Parlament sobre el modelo de gestión aeroportuaria.” Recuerden
que el último acuerdo del Parlament sobre modelo de gestión
aeroportuaria fue la propuesta de resolución núm. 55 del Grupo
Popular, derivada del reciente debate de política general, que se
aprobó hace sólo 15 días en el pleno de esta cámara, con ningún
voto en contra. Y que ahora, el Grupo Popular coherentemente
presentamos como enmienda a su PNL. Hace 15 días no votaron
en contra, supongo que por coherencia aceptarán nuestra
enmienda y además así no contradicen lo que todos apoyaron en
el consell.
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Hace sólo 15 días esta cámara ya se pronunció sobre esta
materia y ustedes traen ahora esta propuesta de la misma
materia, o no se han dado cuenta, o nuevamente vemos, como
he dicho antes, que no tienen más iniciativas y usan sus
iniciativas para volver a debatir lo que hace dos semanas se
aprobó sin ningún voto en contra, nos parece un despropósito.

Por cierto, señoras y señores del Grupo MÉS, menudo feo
están haciendo hoy al Grupo Socialista debatiendo esta PNL,
ésta la presentaron ustedes en junio, posteriormente en
septiembre los dos grupos Socialista y MÉS, presentan,
conjuntamente, incluso la anuncian en rueda de prensa, otra
PNL también relativa a la entrada de capital privado en AENA,
con el compromiso del Grupo MÉS de retirar la primera PNL.
No sólo no la retiran, sino que en la primera ocasión que tienen
para incluirla en el pleno lo hacen. Además, quedaba poco
tiempo para que se pudiera debatir la presentada conjuntamente.
En fin, cada uno se pone en su sitio, sabrán por qué lo hacen,
incumpliendo lo que parece ser que habían acordado. Supongo
que el Grupo Socialista no está para echar cohetes para debatir
esta PNL, veremos lo que hacen. 

Por otra parte recordar el sorprendente olvido que tiene la
oposición, hay una amnesia. El 1 de diciembre de 2010, el Sr.
Rodríguez Zapatero, que creo que les suena, en el Congreso
anuncia la privatización de AENA. El 25 de febrero de 2011, el
ministro Socialista, Sr. Blanco, arranca la privatización,
constituyendo AENA Aeropuertos. Calificó la privatización,
atentos, de “buscar un enfoque empresarial de la mano del
capital privado”. Los sindicatos convocaron una huelga,
acusándoles de venta a empresas amigas por un precio irrisorio
y dejando la deuda de los aeropuertos en manos públicas. Un
fraude monumental, aquella privatización. 

El ministro socialista ratificó que mantenía el proceso de
privatización, el 6 de abril de 2011 en el Congreso compareció
este ministro, acumulando cuatro solicitudes de distintos grupos,
donde explicó el proceso de privatización que llevaba a cabo y
dijo: “La privatización de AENA defiende el interés general”.
¡Vaya por Dios! El Consejo de Ministros de 15 de junio de
2011, acabando la legislatura, autoriza la licitación de los
aeropuertos de Madrid y Barcelona y la privatización parcial del
capital social de AENA. Por lo tanto, el Gobierno socialista
autorizó la privatización de AENA. ¿Era estafa, Sr. Martí, era
estafa? No dijo nada. Acusando el Grupo Popular en la
oposición de malvender AENA.

Señoras y señores de la oposición, ¿qué hizo su Govern y
ustedes? Pues nada de nada y estaba en marcha la privatización
de AENA. Vaya postura selectiva que tienen, estaban en el
cargo y como si no pasase nada, igual que con las
prospecciones. Es triste su postura. Ahora la magnifican y antes
ni decían nada. Ahora salen en la prensa manifestando una
supuesta preocupación y se reúnen con un sindicato, como
siempre sólo para la foto, pero en su momento no se reunieron,
ni les preocupó. Menos golpes de pecho ahora, vaya papelón
que están haciendo. Yo les hago un ejercicio, pregúntense dónde
estaban cuando el Gobierno socialista puso en marcha la
privatización de AENA, seguro que estaban todos en cargos
públicos.

Pero el culmen de la incoherencia socialista en el Congreso,
el 30 de mayo del 2012, una PNL socialista instaba al Gobierno
a introducir, a la mayor brevedad posible, la participación
privada de ciertos aeropuertos, así como su entrada en el capital
de AENA. Calificando el PSOE de “error histórico la decisión
de suspender las licitaciones de estos aeropuertos” y planteaba
la necesidad de incorporar la colaboración público-privada. Ésta
se rechazó con los votos del Grupo Popular, por no ser estas
propuestas idóneas en este momento. Lo de los socialistas es de
traca, ya lo dije el otro día. En Madrid instan a continuar la
privatización y aquí lo contrario. Yo creo que tiene un cierto
despropósito.

Por cierto, tanto que ahora dice en su PNL que le preocupa
la supuesta pérdida de puestos de trabajo, miren, según datos
sindicales, en los aeropuertos de nuestra comunidad de 2008 a
2010, en su etapa de Govern, se destruyeron 2.315 puestos de
trabajo, motivados por el cierre de empresas del sector y el
traslado a la península de otras, con muy poca respuesta por
parte del anterior Govern, el de ustedes.

Respecto a AENA, el agujero dejado tras la etapa socialista
fue de 14.942 millones de euros, fruto de la mala gestión,
inversiones de nula rentabilidad y un descenso del tráfico. El
año 2011 perdió 215 millones de euros. Este Govern le ha
realizado una transformación, con incremento de ingresos
comerciales, eficiencia en la gestión, reducción de gastos y
racionalización de inversiones. Así en 2013 salió de los
números rojos y ganó 597 millones de euros, reduciendo además
la deuda existente, junto a un cambio de tendencia en su tráfico
aéreo, siendo ahora el mayor operador aeroportuario del mundo
en número de pasajeros, gracias al Gobierno del Partido
Popular.

Respecto a la privatización de operadores aeroportuarios,
existe una tendencia mundial que empezó a finales de los 80.
Actualmente los principales gestores europeos, Fraport en
Alemania, ADP en Francia y Heathrow Holding en Gran
Bretaña, están parcial o totalmenete privatizados y cotizan en
bolsa, con signos de que la tendencia hacía la privatización
continuará los próximos años.

Respecto a la actual entrada de capital privado en AENA,
ésta se ha modificado respecto a la etapa anterior, es de un 49%,
un 21% se ha ofrecido a entidades estables de referencia y un
28% mediante OPV. Así, el Estado es el principal accionista
con un 51% del capital de AENA y con una mayoría pactada del
72%, sumando los socios institucionales. Por tanto, la titularidad
sigue siendo pública y la gestión mayoritariamente pública,
extremo muy importante. Así, entre otras, las decisiones sobre
tasas aeroportuarias siguen estando en manos públicas, incluso
su presidente lo designa el sector público. Además la parte de
navegación aérea de AENA está al margen de este proceso, pues
no forma parte de AENA Aeropuertos.
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Actualmente ya se han elegido los inversores institucionales
que forman el 21%, la Corporación Alba, con un 8%; Ferrovial,
con un 6,5% y Fondo TCI, con un 6,5%, estando pendiente la
salida del 28% a UPV. La Comisión Delegada de Asuntos
Económicos aprobó el 30 de octubre retrasarla, debido a una
cuestión técnica, como es la elección del auditor, siendo la
Abogacía del Estado la que ha de determinar si hay que sacar a
concurso tal elección.

Un dato muy importante es que la disposición transitoria
sexta del Real Decreto Ley 8/14, de 4 de julio, ha establecido la
congelación de tasas aeroportuarias hasta el año 2025, once
años de congelación de tasas, y usted dice que subirán, Sr.
Martí, le remito a lo aprobado legalmente.

Respecto a la participación de instituciones y entidades de
nuestra comunidad en tema de transporte aéreo, se han
producido siempre gobernando el Partido Popular, en 2005 se
creó la Mesa del transporte aéreo y el Comité asesor de
cogestión aeroportuaria, y en esta legislatura se han constituido
los comités de ruta y sus comisiones técnicas, además del
Comité de coordinación aeroportuaria, dónde, por primera vez,
se participa de forma descentralizada en la gestión
aeroportuaria. Como ven, no pueden intentar dar lecciones de
cogestión y participación de instituciones propias al Partido
Popular, cuando ustedes gobiernan nada.

Por lo que respecta a lo que afirma sobre la postura negativa
generalizada de este proceso, matizaré sus afirmaciones. CAEB,
AVIBA, Federación Hotelera y Cámara de Comercio de
Mallorca afirman que con la presencia balear en AENA estarán
bien defendidos los intereses aeroportuarios de las islas,
calificándolo de excelente noticia y que la presencia balear en
la nueva AENA es tranquilizador. Además, desde CAEB
afirman que el escenario de la nueva AENA es tranquilizador
para Baleares, gracias a las garantías que aportan estas
novedades. Desde AVIBA afirman que se tomarán decisiones
teniendo en cuenta los aeropuertos insulares. Y la Federación
Hotelera de Mallorca afirma que habrá una mayor sensibilidad
con los destinos turísticos insulares.

Les recuerdo además un reciente titular del Diario de
Mallorca: “Baleares eleva su peso en los aeropuertos con la
entrada de Banca March y Barceló”; o el titular del Diario de
Ibiza, literal, “Los empresarios pitiusos apuestan por el proceso
de privatización del 49% de AENA”. Como ve, no es cierta su
afirmación de negativa general.

Muy clara es la postura que ha tenido siempre este govern,
como ha recordado hoy el conseller de Turismo, y el Grupo
Popular defendemos la titularidad pública de los aeropuertos
ubicados en nuestra comunidad, por tratarse de infraestructuras
estratégicas para los intereses económicos y sociales de nuestra
comunidad. Además, defendemos la cogestión aeroportuaria,
con un modelo de gestión más descentralizada, con la máxima
participación de instituciones propias y de agentes
socioeconómicos de nuestra comunidad y para desarrollar
estrategias aeroportuarias propias más adecuadas a las
necesidades y particularidades de cada aeropuerto y de la
realidad insular.

Así, desde siempre, la figura que proponemos es la creación
de una Autoridad Aeroportuaria de Baleares, similar a la
portuaria, salvando las distancias, bajo la cual estarían los
aeropuertos ubicados en nuestra islas. Tal postura este govern
se la ha hecho saber al Gobierno en diversas ocasiones, en
reuniones y por escrito, igual que la mantiene el Grupo Popular.
Por tanto, nuestra postura es clara y la misma, y en ello trabaja
este govern.

La de la oposición es tan variable, veremos hoy su
coherencia y su postura, si les interesa que salga otro
pronunciamiento unánime en materia de gestión de nuestros
aeropuertos, como salió con el texto que hoy presentamos con
la enmienda, y si no lo apoyan, francamente, se lo vuelo a decir,
quedarán nuevamente retratados.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, per fixar la
posició té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Sr. Martí, no sé com fa vostè les PNL,
si empra el cortar y pegar, el Sr. Veramendi només pega,
només pega.

(Algunes rialles)

Però pega com un boxejador noquejat, sonat, que només
pega cops en l’aire, aire només els en queda per intentar alenar
d’aquí fins al mes de maig.

Abans de res, anunciar que donarem suport a la proposició
no de llei del Grup MÉS, una iniciativa que ha arribat abans a
debat, que no la que hem presentat conjuntament el Grup
Socialista i MÉS, que tenim un acord per presentar una cosa
conjunta i més enllà no hem anat, una cosa conjunta que
presentarem i tendrem l’oportunitat de debatre.

Una proposició no de llei, la conjunta, on es fixa una posició
de mínims que hauria de ser assumida per tots els grups, aquí i
quan es discuteixen i es voten iniciatives semblants en el
Congrés dels Diputats i en el Senat, i hem vist que no és així.
Fins i tot per al Grup Popular, que és captiu de l’obediència
cega la qual presta incondicionalment als designis del Sr. Bauzá,
ja sabem com va, un mana i la resta, tota la resta, o obeir
toquen, manu militari a toc de corneta, si no que ho demanin al
Sr. Isern, decapitat per ser el cap socialment més acceptat del
PP a les Illes Balears.
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En tot cas, la situació és tan greu i l’amenaça per a la nostra
economia és tan gran i la debilitat manifestada pel Govern, pel
president Bauzá i pel conseller Martínez, a l’hora de defensar la
titularitat i gestió dels aeroports, és tan evident, és tan clamorosa
la seva submissió als interessos del Govern Rajoy que qualsevol
ocasió de debatre és bona, l’hem d’aprofitar per fer arribar a la
societat de les Illes Balears la necessitat de defensar política i
civilment el caràcter públic dels aeroports de Mallorca,
d’Eivissa i Formentera i de Menorca. Anem-hi.

La privatització d’AENA torna al Parlament i ho fa amb un
matís important, l’esquerda oberta pel Govern, pel Sr. Bauzá i
pel Sr. Martínez en la posició unànime que, en principi, hi havia
a les Illes Balears i en aquest parlament, enfront de les
intencions del ministeri de privatitzar els aeroports. L’esmena
tèbia i poruga que ha presentat el Grup Popular, la qual passa de
puntetes sobre el problema, no fos cas que despertéssim
l’endormiscat Rajoy n’és una mostra més. Diu el Grup Popular
que el Govern s’oposa a la privatització, però s’hi oposen amb
música de vals.

Endemés, ara ja ni li diuen privatització, ni total ni parcial,
ara li diuen injecció de capital. Ha guanyat AENA 201 milions
d’euros en sis mesos, tot havent congelat les taxes i havent
articulat programes de bonificació, per més que gairebé poc més
que simbòlics per a l’obertura de noves rutes i increments de
demanda, i així i tot necessita injeccions de capital, després
d’haver guanyat 201 milions en sis mesos? Que no seria millor,
senyores i senyors del PP, en tost de dir-ne, com fa el conseller,
injecció de capital, parlar de transfusió de beneficis? Transfusió
en vena, directa des de la vena de les Illes Balears, dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i d’allò que en solem
dir sector turístic i que és molt més que els grups empresarials
patrocinats per la Llei del turisme, són també els comerciants,
les mil i una empreses de serveis són sobretot els treballadors i
treballadores que fan possible cada dia que la nostra indústria
turística funcioni.

Ara, la contundència la reserven vostès per atacar l’oposició
i increpar l’herència, cada vegada més caducada, i ho fan amb
arguments cada cop més estantissos. La privatització que
plantejava el Govern Zapatero no afectava els aeroports de les
Illes Balears en l’estadi que ho va fer i, en qualsevol cas, el
Govern Antich s’hi va oposar públicament, fins i tot amb un
document d’oposició política contra la privatització i sobre el
model aeroportuari de les Illes Balears, aprovat formalment per
Consell de Govern. Res d’açò no ha fet el Partit Popular, cap ni
una defensa de les Illes Balears enfront de Madrid.

El Govern Bauzá, a penes quatre queixes i cada vegada amb
més sordina, ja ho hem vist fa una estona, tot just balbucejades,
injecció de capital, és la nova invenció per dir sense dir, ja no es
pot parlar de privatització, com no es pot esmentar Rodrigo
Rato, ni Jaume Matas, ni Rasputín. El Sr. Veramendi encara ho
fa, no està al dia, va amb el pas canviat, no desfila, tot i que s’ho
pensa, al ritme alegre del discurs oficial. Els sindicats i les
associacions empresarials i les cambres de comerç han reclamat
a la una el manteniment de la titularitat i la gestió pública dels
aeroports, han dit no a la privatització. Formen part també les
cambres de comerç i la CAEB del front del no a tot que tant ara
vol el PP.

No està la situació de la connectivitat aèria per a alegries,
enlloc, a cap de les nostres illes, i ara fa un moment la
consellera d’Educació, exercint per un instant també de
consellera de Cultura, que ja era hora, ha remarcat com a
actuació més destacada per promocionar l’eix cultural les ajudes
als desplaçaments dels artistes. El propi govern, reconeix,
conseller de Turisme, el seu fracàs en matèria de connectivitat,
si fins i tot han d’ajudar a desplaçar-se els artistes com a
primera mesura.

Fiasco també davant els esforços dels destins competidors
per captar noves rutes i noves companyies que operin amb preus
atractius per als seus potencials clients, que haurien de ser els
nostres; empren com a arma principal les polítiques
aeroportuàries, les rebaixes i bonificació de taxes i l’oferta de
serveis de qualitat. I no diguem ja de les males arts emprades
pel Ministeri de Foment, per la ministra Pastor, la qual, mentre
privatitza els aeroports, aplica, de manera simultània i
descarada, unes potents polítiques d’oferta de tarifes barates i
bonificacions als AVE. Després, endemés, de rebre els AVE
inversions multimilionàries que no han vists, ni prop fer-hi, les
infraestructures de les Illes Balears, un AVE que du a boldrons
més d’un 30% d’increment els turistes cap a destins de costa de
la península els quals són competidors nostres, i ho fa a uns
preus que fan riure. Mentre, a Menorca, 26 associacions, Bisbat
inclòs, -també formen part els bisbes del front del no?-, 26
associacions demanen solucions urgents, tornen a demanar
davant el “me’n fotisme” olímpic del Sr. Tadeo i la burla que al
respecte, tolerats pel Sr. Bauzá, del director general Deudero,
qui ara, a misses dites, diu que fa, és a dir, paga, un estudi, un
estudi els resultats del qual rebrà el futur govern que surti el mes
de maig, perquè ni temps de fer un estudi no ha tengut el Sr.
Deudero en quatre anys de govern.

El Govern Rajoy està disposat a posar en mans privades,
d’entrada, el 49% d’AENA, tot i obrir la porta a la pèrdua del
caràcter públic d’una empresa que hauria d’estar al servei dels
interessos dels ciutadans i ciutadanes i ben especialment de la
nostra comunitat, ni que fos pel fet d’estar formada per illes, i
per illes, endemés, que es dediquen gairebé exclusivament al
turisme, una doble condició que fa que les decisions que s’hagin
de prendre, sempre sobre la gestió i planificació aeroportuàries,
siguin d’una transcendència vital.

Tenim l’esquerda oberta en la defensa formalment unànime
d’un model de titularitat i gestió públiques d’AENA per un
doble motiu: la incapacitat, primer, del Govern Bauzá, que diu
representar i defensar els interessos de les Illes Balears, dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, per enfrontar-se a les
decisions arbitràries i contràries a aquests interessos del Govern
Rajoy. I en segon lloc, però no manco important, per la
incapacitat de comprendre la diferència, i és palmària, entre
l’interès públic, social de tots, i l’interès legítim, però particular
de negoci d’alguns, per més rellevant que sigui la seva posició
econòmica i social dins la comunitat.

Empreses que han entrat amb les seves injeccions de capital
en allò que descaradament el ministeri anomena nucli dur de la
privatització, són d’aquí. Si és un nucli dur, nomenaran o
prendran decisions estratègiques? Serà un nucli dur de per riure,
un nucli dur tou, malAleable? És clar que no, el nucli està format
per empreses que han practicat a plaer la deslocalització del
capital dels beneficis generats per l’esforç de tots.
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Els fruits empresarials de tant d’esforç, i a costa massa
vegades també, de la destrucció massiva i irreversible del
paisatge, del territori i fins i tot de la desestructuració social,
aquests capitals han emprès el camí de la migració cap destins
turístics competidors, uns destins turístics que, endemés, quina
paradoxa, utilitza la gestió dels seus aeroports per captar uns
clients, potencials companyies aèries, que nosaltres necessitam
fidelitzar i no podem a causa de l’eina monolítica i centralitzada
que tenim.

AENA pensa tant en les Illes Balears que ja han tornat
aparèixer a l’aeroport de Palma, amb les primeres pluges, els
cubells per recollir l’aigua de les goteres, com si fossin una
instalAlació artística d’avantguarda sobre el procés de
privatització. Els autors no són Gilbert and George, que tant
agraden al conseller de Turisme, sinó Pepe Gotera i Otilio,
bunyols de goteres, bunyols de privatització.

Aprofiten i aprofitaran aquests destins turístics competidors
nostres la nostra debilitat per captar rutes i companyies que no
podríem captar, possiblement, almanco tant com voldríem, i
necessitam una AENA enfocada a la defensa de l’interès legítim
del seu consell d’administració. I a la suma de l’afany de guany
dels inversors i les seves injeccions de capital hi hauríem de
sumar la necessitat de mantenir operatius tants aeroports
ruïnosos com té AENA. Massa roba per al sabó d’AENA, dels
únics 8 aeroports rendibles d’AENA dos són a la nostra
comunitat, i Menorca seria també rendible amb uns altres
terminis d’amortització de les inversions, no tan durs, però les
plusvàlues milionàries generades pels nostres aeroports no van
de manera necessària a ajudar a mantenir aeroports no rendibles,
però socialment necessaris, van, les plusvàlues generades aquí,
sense l’ajuda d’AENA, sobretot a mantenir aquest monument a
la megalomania del Sr. Aznar i del Sr. Álvarez Cascos, un pou
sense fons, panteó de l’austeritat del PP, que es diu Barajas.

Tots coneixem els nostres aeroports, el cantó de terra
d’abans de volar és a tots una apologia de consumisme on hi
tenen poc a dir el comerç i el producte local de qualitat, la
despesa generada pels usuaris dels aeroports emigra gairebé tota
fora de les Illes, les empreses locals no hi poden accedir per mor
del sistema de concurs i de les tarifes d’AENA, i la primera
imatge i l’última que reben els nostres visitants de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera res no té a veure amb el
nostre comerç, amb la nostra artesania, tampoc amb allò que el
camp produeix i la tradició ha sabut transformar en producte de
qualitat, de Mallorca, endemés, s’enduen o reben en arribar la
imatge del tercer món de les goteres, si s’aconseguís
desestacionalitzar el conseller.

Diuen, el PP i el Govern, protoliberals com són, que els
diners han d’estar a les mans dels ciutadans, que estan millor a
la butxaca de la gent que no a les arques de la Hisenda pública,
no ho deuen dir per la multitud d’empreses de transports, de
rent a cars, de logística turística i de mercaderies, de
comercialització dels mil i un serveis que fan funcionar
l’engranatge turístic i que operen, necessitam tots que operin en
els aeroports. Cap d’aquestes petites empreses locals no
esdevindran mai nucli dur de res, però sí que fa anys que
injecten, temporada rera temporada des de fa anys, bona part
dels seus guanys, dels seus esforços a AENA, de qui no reben
ni han rebut mai altra cosa que no siguin superbes exhibicions
de desdeny.

I continuaran patint la duresa implacable d’AENA, més
endurida encara, si és possible, per la presència precisament
d’aquest nucli dur, per més d’origen indígena que sigui, i la seva
necessitat de recuperar en benefici la inversió en accions, les
injeccions de capital que hi realitzaran. I és clar, aquestes petites
empreses cada cop seran manco competitives i el producte que
hauran d’oferir als seus, als nostres clients, cada cop seran o
més cars o de pitjor qualitat.

Els doblers millor a les butxaques, però es veu que només a
les butxaques de segons qui, del nucli dur, transfusions en vena
de la petita empresa, dels treballadors i de les treballadores a les
grans corporacions. Hi som a temps a aturar el bunyol
perillosíssim de la privatització, amb les errades de caixó de la
ministra, que vol justificar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, acabi, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab, presidenta. ... que vol justificar la suspensió temporal
del procés, escandalosa, amb poc més que una errada, qui sap si
no una errada informàtica com la del Sr. Sansaloni.

I amb les greus desavinences internes del Govern Rajoy, ni
les lluites de sang entre interessos creuats inconfessables i
vergonyosos, i amb l’oposició de gairebé tots els governs
autonòmics, fins i tot molts dels governs del PP, molts i més
valents que no el Govern Bauzá, tot i que s’hi juguen aquests
governs més valents molt manco que nosaltres.

Tenim temps i arguments per aturar la privatització, la
pròpia incompetència del Govern Rajoy ens ajuda, és l’hora de
la política, aquesta cosa a la qual tanta fòbia té el Govern del Sr.
Bauzá i que tanta urticària genera als diputats d’amén del PP. O
abandonen la seva estratègia de bon gallinaci o les nostres illes
no aixecaran el vol.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar-ne les esmenes acceptades, el Sr. Nel Martí, per un
temps de cinc minuts. 
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. Borràs, al Grup
Socialista pel suport a aquesta iniciativa.

I, Sr. Veramendi, el problema de la seva esmena, de
substitució, no és el que diu, el problema no rau en el que diu,
cosa amb la qual podríem estar-hi absolutament d’acord, sinó
amb el que elimina. I què és el que elimina? La referència a la
gestió pública.

Sr. Veramendi, vostè ha pujat aquí dalt a defensar que no,
que aquesta privatització no era tal i que la gestió continuava
essent pública. Per què, si continua essent pública, per què si
continua essent pública, estan obsessionats a llevar qualsevol
referència a la gestió pública, per què?

Sr. Veramendi, miri, faci un poc més de feina, faci un
poquet més de feina i deixi de repetir els arguments que li passa
l’executiu i el Sr. Deudero, Sr. Veramendi, vostè és diputat,
membre del Parlament, part del poder legislatiu, faci valer la
seva independència, perquè si no és així, al final, només hi ha
un poder, l’executiu, i amb un sol poder, sense el control ...

(Alguns aplaudiments)

... i un sol poder, sense el control del legislatiu, en aquest
cas, les temptacions d’autoritarisme i de tapar les vergonyes són
massa grosses. I en aquest sentit va la reforma de la Llei
electoral, però ja tindrem temps de parlar-ne, Sr. Veramendi.

Vostè, com pot dir açò, quan va ser, quan va actuar com a
delegat pràcticament del Govern a la Comissió parlamentària
per al transport aeri, amb l’encàrrec de dinamitar-la i de fer-la
inviable? Ho digui als seus companys diputats d’Eivissa i de
Menorca, ho digui, ho digui, aquest és el paper que vostè juga,
delegat del Govern, present aquí, en aquest parlament, vergonya
li hauria de fer!

(Remor de veus)

I vostè ara ve aquí a parlar-nos del model, miri, ja li vaig dir,
ja ho vaig repetir, ho tornaré repetir, 2008, Diari de Sessions
número 15, 24 de setembre, paraules de la Sra. Cabrer: “Vull
recordar -textualment-, vull recordar que les Illes Balears
sempre han estat pioneres a reivindicar la cogestió dels nostres
aeroports. S’han fet anàlisis, s’han fet estudis, s’han mirat els
avantatges i desavantatges i. de fet. açò va culminar en la
creació d’una comissió de cogestió aeroportuària la passada
legislatura -deia la Sra. Cabrer, referint-se a la seva. Quines eren
les conclusions? Diu la Sra. Cabrer: unes conclusions unànimes,
comuns entorn de la cogestió aeroportuària del model que es
volia per a les Illes Balears, que era bàsicament una
independència per a cada aeroport de les Illes Balears,
d’Eivissa, de Menorca i de Palma, la participació de les
administracions implicades i que el model, -escoltin bé,
escoltin- en tot cas, haurà de ser un model públic de gestió -de
gestió.”

Però més endavant, deia, referint-se a Zapatero, a l’estil del
2006, a la proposta de privatització del 30% d’AENA, Sra.
Cabrer, referint-se a aquesta..., bé, perquè hi ha hagut moltes
propostes, en aquesta proposta, deia: “Aquest acord -referint-se
a Zapatero, privatització, 30%-, aquest acord, des del meu punt
de vista, no va suposar un greuge més, va ser una autèntica
bufetada per a les Illes Balears, fins i tot podríem qualificar que
se’n reien de nosaltres”, paraules de la Sra. Cabrer, paraules de
la Sra. Cabrer.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Veramendi, i ens ve aquí de cortar y pegar una altra
vegada. Miri, ara li diré què és cortar y pegar: Informe sobre el
futur de la gestió dels aeroports de les Illes Balears, informe del
Govern, 9 de desembre del 2010, sap qui governava el 2010?
Aquests que no feien informes..., ho sap? Molt bé. Parla de la
gestió i de la titularitat pública, informe, bé, un informe del
Govern de les Illes Balears 2012, ho deu conèixer, ara li diré
què és copiar y pegar, aquest informe copia l’informe del 2010,
que recollia la comissió de la Sra. Cabrer, ...

(Remor de veus)

... eliminant la paraula “gestió pública”; diu així: “Balears
defensa", -deia a la comissió de la Sra. Cabrer i a l’informe del
2010, deia: “Balears defensa la titularitat i la gestió pública”,
diu l’informe del 2012 d’aquest govern del Sr. Bauzá: “Balears
defensa la titularitat pública”, la gestió ha desaparegut, “la
titularitat pública -diu- dels seus principals aeroports per tractar-
se d’infraestructures absolutament estratègiques per als seus
interessos econòmics i socials”, literal, exactament igual de
l’informe del 2010 de la comissió, vaja!, això és copiar y pegar;
copiar y pegar eliminant la gestió pública. És clar, és clar, i
vostè ve aquí a dir-nos que no, que aquesta no és una
privatització i que amb aquesta acció no es perd la gestió. 

Vol dir, Sr. Veramendi, que la presència balear d’AENA...,
vol dir, referint-se a açò, que la presència de Banca March amb
un 8% de capital a AENA i la presència al consell
d’administració suposaran una garantia per als interessos de les
Illes Balears? És açò el que diuen? Vol dir que Banca March
actuarà a partir d’ara com a defensora de les Illes? És açò? I
quins interessos defensarà? 

No, senyors diputats, la Banca March actuarà en base als
seus interessos com a entitat i de vegades aquests interessos
coincidiran amb els de les Illes i de vegades no. O es creuen
vostès que Air Europa des que té inversos com Abel Matutes
està a favor dels interessos de les Illes i ens ha resolt la
connectivitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’anar acabant.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Ens ha resolt res, ens ha resolt res? La veritat és que crec
que aquest govern i aquest Grup Popular s’han quedat sense
arguments i qui fa cortar y pegar malament és aquest grup que
fa de portaveu de l’executiu que és incapaç de defensar i de
tenir una opinió pròpia i incapaç de defensar els interessos
d’aquesta comunitat autònoma, massa copiar y pegar, Sr.
Veramendi, massa copiar y pegar de l’executiu. Actuï amb
independència, defensi els interessos dels ciutadans i d’aquest
parlament.

Li record quin era el model, el model és el que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...esmentava i defensava la Sra. Cabrer, aconseguit per
unanimitat, i vostè li ha retallat un aspecte: la gestió pública.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació, ja que no s’ha acceptat l’esmena.
Procedim a la votació. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra i 24 a favor.

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