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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputades, diputats. El primer punt de
l’ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 10535/14, de l’Hble. diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d’acció de promoció turística del
2014.

Primera pregunta, RGE núm. 10535/14, relativa a Pla
d’Acció de Promoció Turística de 2014, que formula el diputat
Sr. Gabriel José Martí i Ballester del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, molt bon dia, senyores i senyors
diputats. La meva pregunta va dirigida al conseller de Turisme
i Esports, Sr. Jaime Martínez.

És constatable que el turisme a les Illes Balears bat rècords
any rere any des que ho gestiona el Partit Popular, després de
tres anys de gestió podem dir que el turisme a les Illes Balears
continua instalAlat a un paradís permanent de bonança i
creixement. Després de tres temporades històriques
consecutives, les Illes Balears han aconseguit que els cinc
principals mercats turístics millorin el seu resultat de 2013,
objectiu que no era fàcil d’aconseguir, i créixer al ritme que ja
voldrien per a ells alguns dels nostres competidors
internacionals i nacionals a la Mediterrània. 

El mercat nacional es recupera de dos anys de caigudes i
creix el 10%, igual que el britànic o l’alemany, que continuen
augmentant la seva fortalesa i fidelitat a les Illes Balears.
Aquesta dinàmica d’anar pel bon camí turístic ho atribueix,
principalment, a dos factors: primer, pel desviament de turistes
per la Primavera àrab, de la qual encara ens en continuam
beneficiant i no la podem negar, i, segon, i per a mi més
important, la feina ben feta que ha dut i du a terme la
Conselleria de Turisme i Esports, i en aquest segon punt té molt
a veure el Pla d’acció de promoció turística 2014, un pla centrat
en la promoció diferenciada per illes que ha aconseguit que
tengui una marca pròpia i reconeguda cada una d’elles.

Sr. Conseller, ens pot explicar el desenvolupament dut fins
ara del Pla d’acció de promoció turística 2014, que ha estat i és
un dels pilars de l’èxit de la seva gestió a la Conselleria de
Turisme i Esports i de l’èxit global del sector turístic de les Illes
Balears?

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, l’any 2014
haurem executat 144 accions de promoció turística incloses en
el Pla d’acció 2014. Per mercats haurem fet 24 accions en el
mercat alemany, el nostre primer mercat; 13 en el britànic; 16
en el nacional, que ja observam aquesta recuperació que vostè
ha esmentat; 3 en el rus; 16 en els països nòrdics d’extrema
potència, i 13 han estat dirigides a tots els mercats en general.

Per producte, 26 accions han estat de producte costa i litoral;
27 de les accions totals han estat de producte de natura; 6 de
golf; 15 de cultura...

LA SRA. PRESIDENTA;

Senyors diputats, prec una mica de silenci, per favor.

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

... 9 d’oci; 7 de cicloturisme; 5 de MICE; 4 d’urbà; 8 de nàutica;
3 de gastronomia; 2 de salut, i dues accions s’han fet de
multiproducte.

Amb aquestes accions hem aconseguit arribar a quasi 12
milions de clients potencials, a més, s’han realitzat 5 meses
estratègiques, 2 d’art contemporani, 1de salut, 1 de nàutica i 1
d’accessibilitat que, com sap, és un producte transversal a tots
els productes turístics amb els quals fem feina.

Fòrums, que vénen també arran d’aquestes meses
estratègiques, s’han fet tres fòrums, el II Fòrum de turisme i
salut, el II Fòrum de turisme i art contemporani i el I Fòrum de
ciutats patrimoni de la humanitat. 

Pel que fa al suport de productes s’ha donat suport a 42
projectes i pel que fa a esdeveniments s’ha donat suport a 35
projectes, tots basats també en diversificació de producte.

També s’ha atès en total a periodistes, 34 del mercat
alemany, 13 del mercat britànic, 24 nacionals, 4 italians i 37
d’altres nacionalitats. En total 112 ateses a periodistes, i s’ha
arribat amb aquesta atenció a periodistes a més de 10 milions de
persones.

Com he dit abans, el nombre d’accions que ha estat de 144
han tengut un cost aproximat de 2.775.000 euros. Si comparam
aquest cost amb l’any 2009, any que es varen fer només 60
accions comparades amb les 144 que farem enguany, però que
aquestes 60 varen costar 7 milions d’euros i es continuava
perdent turistes. Per tant, no es tracta de quant es gasta sinó de
com es fa. S’ha fet un esforç important en transparència,
eficàcia i eficiència dels recursos públics ja que la disminució
d’aquest cost no ha suposat cap pèrdua de turistes sinó tot el
contrari.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 10540/14, de l’Hble. Diputat
Sr. Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de l’IBAVI.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 10540/14, relativa a obres de
l’IBAVI, que formula el diputat Sr. Jaume Carbonero i Malberti
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots. Queda
formulada la pregunta amb els seus mateixos termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, tal com li vàrem
contestar per escrit el passat mes de gener de 2014, en aquesta
legislatura l’Institut Balear d’Habitatge no ha realitzat cap obra
ni ampliació de les seves oficines ubicades en el carrer Manuel
Azaña, número 9, baixos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, quan vulgui.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo esperava
que vostè canviàs de cantet perquè les... o a vostè l’han enganat
o vostè acaba d’enganar el Parlament, el segon seria realment
molt complicat. 

Miri, s’han transformat dos habitatges de l’IBAVI en
magatzem per ampliar l’arxiu de les oficines de l’IBAVI en el
carrer Manuel Azaña, com vostè ha dit. Això cal explicar-ho des
de dos vessants: el primer, és que és una acció ilAlegal, no es pot
canviar l’ús d’habitatges protegits ja que es vulnera l’article 3
del Reial Decret Llei 3148/78, de 10 de novembre. El més
curiós és que qui incompleix el decret, vostè, Sr. Conseller, és
l’autoritat responsable del seu compliment, qui resol els
expedients d’infracció i qui imposa les sancions. Esper que
s’autoinspeccioni, s’autosancioni i que es reposi la legalitat
alterada, després d’assumir, lògicament, les responsabilitats
administratives i polítiques que pertoquin.

El segon vessant és el resultat de la seva política d’habitatge,
absència total d’actuacions, zero habitatges, zero ajudes. La
pitjor legislatura de la CAIB en aquesta matèria, però com tot
és susceptible d’empitjorar van i pengen a internet el resultat de
l’única obra que han acabat, dos habitatges públics destruïts
ilAlegalment per convertir-los en arxiu.

Això seu, Sr. Conseller, és curiós, no és que no hagi fet
habitatges, és que n’ha llevat, el seu comptador no és zero és
menys 2, menys 2 habitatges excelAlents que vàrem construir el
primer pacte, projectats per Jaime Sicilia i Boris Pena, que
gaudien de molts bones condicions bioclimàtiques i situats a
l’edifici de l’IBAVI de Palma, destruïts com amaga aquest
publireportatge penjat a internet per l’IBAVI, on s’engana dient
que eren dos locals i dos habitatges. S’engana també amb la
ubicació, són a Manuel Azaña, al pis de dalt de les oficines de
l’IBAVI. 

Té, conseller, el mèrit invers de deixar la seva
responsabilitat amb menys recursos d’habitatges que els que es
va trobar, el seu treball és com el dels tractors que tan sols tenen
marxa enrere i sempre retrocedeixen. Per favor, conseller, pel
que queda deixi de donar gas.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, jo no volia
entrar dins tot aquest trull, però clar, vostè em diu que el resultat
de la política d’habitatge que nosaltres hem fet és un desastre;
escolti, no vull parlar-li del desastre perquè el desastre va ser
vostè qui el va originar, 24 milions d’euros d’un solar a Campos
on els habitatges sobraven per un tub, i vostè el va comprar,
però no el va pagar, Sr. Carbonero.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No li vull parlar, no li vull parlar... no, no, perquè jo si vostè
em fa aquesta demagògia jo li assegur que n’hi puc parlar. No
li vull parlar dels rams de flors que es compraven a la seva
conselleria cada setmana...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No li vull parlar de les obres d’art que em vaig trobar
arraconades dins magatzems; no li vull parlar, Sr. Carbonero, de
tota la documentació repartida per totes les Illes Balears que
nosaltres ara recopilam i escanejam perquè em dóna a entendre,
Sr. Carbonero, que vostè el que volia era que no es trobàs
precisament la informació.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I ara sí que podem fer tze, tze, tze, tze!, tot el que vulgui, Sr.
Carbonero! Perquè a mi...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que m’entregui IBAVI, que vostè va agafar IBAVI, vostè
va agafar IBAVI amb 40 milions de deute i que el m’entregui
amb 120 milions d’euros de deute és per no parlar-ne massa, Sr.
Carbonero.

Igual que li vaig dir l’altre dia, de la política d’habitatge no
n’hauríem de parlar massa i si no ja li vaig dir l’altre dia, vostè
fins i tot si vol podem parlar de més coses, de com va deixar
vostè les fiances, que les va deixar a un 4%. Vol que en parlem
de tot això? Per tant...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... escolti, per favor, és que per favor, Sr. Carbonero! A mi
em sap molt de greu haver-li de parlar de tot això, hem tengut
una política d’habitatge que ha estat un fiasco perquè vostè ens
va deixar això que no hi havia manera de (...). I a què ens hem
dedicat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

(Cridòria)

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

Per favor, és que m’ha... 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, tots i cada un dels senyors
diputats, per favor, silenci, deixin acabar d’intervenir.

(Remor de veus)

Sr. Conseller, Sr. Conseller, per favor, s’atengui a la
resposta.

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

Es que jo m’atenc al que m’ha... jo, Sra. Presidenta, m’atenc
al que m’ha dit el Sr. Carbonero...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... la pregunta és la que és i el Sr. Carbonero m’ha parlat que
hem fet una política d’habitatge terrible, és a dir, no s’hi ha
centrat. Jo em centr en el que m’ha demanat, que és el que supòs
que vol saber, per tant, jo li contest, hem fet una política
d’habitatge de pagar tot el que vostès no varen pagar...

(Remor de veus)

... 20 i busques de milions d’euros d’ajudes i continuarem
fent-ne.

(Remor de veus)

Hem posat a disposició de tothom tots els habitatges de
protecció oficial, tots.

Escolti, hem aturat els desnonaments que vostès en feren un
bon grapat, els aturàrem el 2012, l’abril...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En definitiva, hem fet una vertadera política d’habitatge, no
el que vostè va fer que va ser endeutar aquesta comunitat a llocs
on no era gens necessari, i no volem saber molt bé els motius,
m’estim més no indagar-los.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.3) Pregunta RGE núm. 10537/14, de l’Hble. Diputat
Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unitat d’atenció i suport a les relacions
familiars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 10537/14, relativa ...

(Remor de veus)

Senyors diputats, per favor, silenci, és que, si no, és
impossible, jo mateixa no em sent.

Tercera pregunta, RGE núm. 10537/14, relativa a unitat
d’atenció i suport de les relacions familiars, presentada pel
diputat Sr. Alejandro Sanz del Grup Parlamentari Popular, és
ajornada, atesa la petició del Govern, presentada mitjançant
l’escrit RGE núm. 10611/14.

I.4) Pregunta RGE núm. 10610/14, de l’Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Hospital Verge del Toro a la Tresoreria de la
Seguretat Social.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 10610/14,
presentada en substitució de la RGE núm. 10543/14, relativa a
Hospital Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat Social,
que formula el diputat Sr. Marc Pons i Pons del Grup
Parlamentari Socialista.

Té la paraula, Sr. Diputat. 
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Incapaços de complir amb la
paraula donada, d’amagat i sense dir res a ningú, donant
l’esquena a la gent, mentre ens han tornat a enganar a tots, de
nou ha tornat a succeir. Els mitjans de comunicació feien públic
dijous passat la decisió del Govern d’entregar a la Tresoreria de
la Seguretat Social l’edifici de l’antic Hospital Verge del Toro
perquè el posi a la venda de qualsevol projecte privat, amb
requalificació urbanística inclosa.

Els mateixos que pretenien tancar els hospitals Joan March
i General, els mateixos que retallen serveis i multipliquen les
llistes d’espera, els mateixos que amb l’excusa de l’austeritat
han fet fora 1.351 treballadors sanitaris, han decidit ara rompre
el seu compromís electoral i renunciar a fer de l’antic Hospital
Verge del Toro un modern centre sociosanitari públic i al servei
de tots els maonesos, al servei de tots els menorquins. 

I el que encara sap més greu és veure com tot aquest procés
de privatització d’un dels equipaments més emblemàtics de
Menorca hagi tornat agafar el Consell Insular de Menorca
mirant les musaranyes, sense saber-ne res, sense que durant tres
anys hagin fet absolutament res. El consell dorm mentre el
Govern prefereix privatitzar equipaments públics abans que
millorar els serveis i la qualitat de la sanitat, i açò no té
justificació possible i com que no la té li volíem demanar, Sr.
Conseller, que ens expliqui els vertaders arguments, els
interessos ocults que fan, que han provocat aquesta decisió de
vendre l’edifici de l’antic Hospital Verge del Toro.

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. Sr. Diputat, aquí el que hi ha és una
racionalització. Verge del Toro es va tancar l’any 2007, vostès
varen governar quatre anys, no varen ser capaços més que de
presentar un pla d’usos finançat perquè una consultora externa
li plasmàs, perquè una consultora externa li plasmàs una
possibilitat de fer una roda de premsa, es va asseure vostè amb
altres companys de la seva bancada per vendre fum. 

(Remor de veus)

Per tant, davant les demandes assistencials, perquè vostè sap
que Verge del Toro va ser desplaçat a l’Hospital Mateu Orfila,
podríem discutir les xifres d’ocupació i les necessitats
sociosanitàries, però aquest govern quan realment descarta la
possibilitat que la societat de Menorca tengui aquestes
necessitats sociosanitàries, que vostès presentaren com a fum
mitjançant l’estudi d’una assessoria externa, li puc dir que pren
les decisions per tal de cedir, perquè ja no serà necessari per a
la societat menorquina ni ara ni cap al futur, de cedir a la
Tresoreria, que és el vertader propietari, perquè li pugui donar
un altre ús.

No hi ha cap interès ocult. És malaltissa la pregunta amb els
termes que l’ha formulada i digna d’una anàlisi sintàctica
exhaustiva. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat. 

EL SR. PONS I PONS:

S’ha de creure molt poc, Sr. Conseller, en la sanitat pública
per justificar la venda de l’antic Hospital Verge del Toro.

(Alguns aplaudiments)

I ja està bé, ja està bé de plorar. Miri, la legislatura passada,
efectivament, vàrem fer el pla d’usos, vàrem escoltar i es va
treballar amb molta gent i no ho vàrem fer tan malament quan
vostès en un 80% se’l varen fer seu, i se’l varen fer seu de tal
manera que tots ens vàrem comprometre, qui governés en
aquesta legislatura, que executaria el projecte i el faria una
realitat.

Vol que li digui què diu el programa electoral del Partit
Popular a Menorca? “Por eso -pàgina 50- por eso desde el
Gobierno balear llevaremos a cabo nuestras principales
propuestas que son -punt tercer- convertiremos el Hospital
Virgen de Monte Toro en un equipamiento sociosanitario de
media y larga estancia, orientado a la convalecencia,
rehabilitación y curas paliativas y psicogeriatria.”

Aquest és el seu compromís. És més, el 2012, la Sra. Castro
afirmava que acabaven de retocar aquest pla d’usos que vostè ha
criticat perquè es convertís en una realitat i, en canvi, no l’hem
vist. A qui vol enganyar, Sr. Conseller? Ens dirà la veritat?
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Va ser gràcies a un govern del
Partit Popular que es va inaugurar el nou Mateu Orfila, 2007,
abans que comencessin la seva legislatura. Quatre anys de
legislatura, res. Necessitats assistencials en aquest cas,
percentatge d’ocupació de l’Hospital Mateu Orfila, està per sota
de tots els hospitals públics d’aquestes illes. Asseguram la
prestació sanitària pública. Tenen també una residència com és
la residència de Santa Rita on es pot fer una activitat
sociosanitària. El que hem de fer és calibrar, vostès fan
propostes electorals de fum, nosaltres anam en pro...



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 6963

 

(Remor de veus)

... una vegada analitzades les necessitats assistencials que té
l’illa de Menorca, veim que amb els recursos que en aquests
moments són a disposició dels menorquins és possible donar
aquesta assistència sanitària i sociosanitària i a més, també, la
social.

Jo entenc que vostès poguessin fer l’any 2010 aquest pla
d’usos, que aquest pla d’usos, a més, l’havia fet una assessoria
externa, en aquests moments el que fem és donar solució a una
zona degradada per tal que no es continuï degradant. I nosaltres
prenem les decisions que s’han de prendre a cada un dels
moments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Se sent una veu de fons inintelAligible, remor de veus i
algunes)

Sr. Thomàs, per favor. Sr. Thomàs, no té la paraula, Sr.
Thomàs, i no pot fer interrupcions.

(Remor de veus)

I.5) Pregunta RGE núm. 10546/14, de l’Hble. Diputat
Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a sentència El Vilà (Pollença).

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 10546/14,
relativa a sentència El Vilà a Pollença, que formula el diputat
Sr. David Abril i Hervás del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. Sr. Conseller, esper que se li hagi
passat ja l’encalentida i li deman, sense acritud, com valora la
sentència del Tribunal Suprem de fa pocs dies sobre la
urbanització d’El Vilar a Pollença la qual eximeix el Govern
d’indemnitzar el promotor en funció de la seva expectativa de
negoci?

Moltes gràcies.

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Idò, sí, tendrà sort, m’ha
espassat una mica.

La valoració d’aquest conseller, com és fàcil de pressuposar,
només pot ser positiva, positiva perquè el Tribunal Suprem ha
estimat el recurs que nosaltres, aquest govern, va posar, va
presentar contra la sentència de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, de dia 21 de novembre del 2012.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, conseller, si vostè i jo i el meu grup podem coincidir avui
amb aquesta valoració positiva respecte d’aquesta sentència del
Suprem és per dues coses: primera, perquè el Suprem ha fet la
seva feina, una bona feina, a nosaltres ens agrada molt aquesta
sentència i els seus termes, perquè llança dos missatges clars:
un, als especuladors que han especulat sempre amb el nostre
territori, que no es pot continuar per aquest camí, i, dos, també
a les diferents administracions, amb una idea clara que és que
protegir no surt car. I segona cosa amb la qual podem coincidir
en aquesta valoració positiva és que vostès també han fet la seva
feina, com m’acaba de reconèixer, i els termes del recurs del
Govern, els termes de la defensa de la posició del Govern són
exactament els mateixos que els termes de la sentència del
Suprem, i el que ve a dir és això, que no es pot indemnitzar de
manera milionària en funció de l’expectativa de negoci.

Sap quin és l’únic entrebanc? Idò l’únic entrebanc és que
aquests termes de la defensa del Govern en el seu recurs, que li
havíem demanat per escrit i mai no ens havien arribat, són els
contraris dels que han fet servir de manera reiterada al llarg de
la legislatura; em remet només a l’exemple de Muleta, fins i tot
han fet una llei on ens han posat d’exemple aquesta urbanització
frustrada a Sóller i on fins i tot, en contra del criteri de
l’ajuntament d’aquest municipi, amb l’excusa que tenim al Sr.
Kühn, àlies l’ecologista number one d’aquestes illes, que ens
demana 100 milions d’euros, i per això obrim aquesta porta a
reurbanitzar el territori.

Idò ara, Sr. Conseller, té una arma, tot el Govern té una arma
molt potent per fer-la servir en defensa de la terra. Tenen una
sentència i tenen o haurien de tenir coherència política, perquè
no hi ha seguretat jurídica sense coherència política. Sé que els
costa molt això d’acatar les sentències del Suprem, amb
Llucalcari fa uns anys i amb Ses Covetes fa un poc menys, un
poc més i hem d’anar-hi nosaltres a fer la demolició, però crec
que aquesta sentència, per favor, utilitzi-la, aprofitin aquesta
oportunitat de protegir el territori, aquest és el bon camí i no el
de la destrucció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller per respondre.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta sentència ha deixat
una sèrie de coses clares i és que efectivament deixa ben clar
que la desclassificació no és gratuïta. Aquí la discussió que hi
ha hagut durant molt de temps ha estat que algú ha anat dient...,
ara ja fa estona que es no es diu, però ha anat dient que protegir
no té preu, i protegir té preu.

Miri, en dos anys, pràcticament en dos anys nosaltres,
nosaltres, aquest govern ha pagat més de 5.000 milions de les
antigues pessetes en protecció, és a dir, en coses que ens vénen
d’enrere i ens han caigut damunt nosaltres. Demani-ho al
Consell de Menorca a veure quants de milions..., crec que són
16 milions d’euros que ha de pagar el Consell de Menorca per
un tema de protecció. Per tant, protegir té preu, això és el primer
que hem dit.

Una altra cosa és que haguem d’estar pendents..., aquí hi ha
molta casuística. Escolti, és que el cas d’El Vilà aquest concret,
ho deu recordar bé vostè, tres parcelAles de 1.000 metres,
1.600.000 euros, és que..., vull dir, això eren..., i aposta
nosaltres, quan vàrem veure que això era desorbitat, vàrem
sortir a dir de cap manera i ho vàrem recórrer.

La sentència diu que ara hem de posar preu, eh?, i hem de
posar preu segons les coses que s’hagin fet allà damunt.

Una altra cosa és desclassificar urbanitzacions ja acabades
amb tots els serveis, que és el que varen fer vostès amb la
4/2008, això ens ha dut a tot un seguit de problemàtiques.

Si vostè em parla de Muleta, a Muleta arribam a un acord
quan no queda més remei que arribar a un acord, i després d’uns
informes de tres perits judicials -de tres perits- que diuen que
Muleta té tots els drets que té, ens agradi més o ens agradi
menys. 

Nosaltres, el que li demostram amb aquesta sentència o amb
aquest recurs és que el Govern fa la feina que ha de fer i defensa
els interessos generals d’aquesta comunitat en tot moment. I
quan creim que no queda més remei, per no más perdre, per no
más perder, idò tal vegada arribes a segons quins acords, però
protegir, sense cap dubte hi ha i s’ha fet històricament les
proteccions que hi ha hagut, però per descomptat tenen preu.

Tenim 22 milions d’euros més damunt la taula pendents de
fermesa de sentència, només amb aquests dos temes ja parlam
de 9.000 milions de les antigues pessetes -9.000 milions de les
antigues pessetes-, si això per a vostè no són massa doblers,
doncs escolti, jo em trob en una situació més precària que la que
vostè diu que pot mantenir.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 10536/14, de l’Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou programa d’ajudes per a les
agrupacions de Protecció Civil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 10536/14, relativa a nou
programa d’ajudes per a les agrupacions de Protecció Civil, que
formula el Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Sr.
Conseller, Protecció Civil es defineix com a servei públic
encarregat de la protecció física de les persones, els béns i el
medi ambient en situacions de greu risc i els pilars del qual són
la prevenció, la planificació i la gestió d’emergències. 

No hi ha dubte que un dels elements estratègics per a la
Protecció Civil del present i per la Protecció Civil també del
futur és la formació, tenir i mantenir els recursos humans del
sistema de Protecció Civil amb capacitat per operar en tot
moment i ser a l’alçada de les necessitats que requereixen les
emergències és un repte que ha d’implicar a tots i a cadascun
dels poders públics. 

D’altra banda la dotació de recursos materials suficients,
proveïts principalment per les administracions públiques, ha de
convertir-se en una veritable constant a fi que els voluntaris
encarregats de la prevenció, de la planificació i la gestió de les
emergències puguin desenvolupar les seves funcions amb
mitjans adequats que garanteixin eficàcia i garanteixin
eficiència en totes i cadascuna de les seves intervencions.

La legislació espanyola en aquesta matèria estableix que les
administracions públiques promouran i donaran suport a la
vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a la
Protecció Civil i els dotaran de recursos humans i materials
necessaris. I en aquest sentit, Sr. Conseller, hem tengut
coneixement que des de la seva conselleria, la Conselleria
d’Administracions Públiques, s’ha activat un pla d’ajudes amb
la intenció de reforçar els mitjans de què disposen les
agrupacions de Protecció Civil a les Illes Balears. 

Per tant i en conseqüència, amb la intenció de conèixer amb
més detall en què consisteix aquesta línia d’ajudes a les
agrupacions de Protecció Civil, el Grup Parlamentari Popular li
formula la següent pregunta: quina valoració fa el conseller
d’Administracions Públiques sobre el nou programa d’ajudes a
les agrupacions de Protecció Civil?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SR. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, les
agrupacions municipals de Protecció Civil constitueixen per a
nosaltres la pedra angular del sistema d’ordenació de les
emergències a les nostres illes, les persones que conformen
aquestes agrupacions són voluntaris amb una clara i inequívoca
vocació de servei públic i per tant, les administracions els han
de donar suport per la seva part a les expectatives generades,
que no es vegin defraudades.

Per tot això el Govern sempre ha actuat amb caràcter
proactiu, hem procedit a la dotació de material necessari per
afrontar qualsevol tipus d’eventualitat, ja sigui de
subministrament de material, com la cessió de tot tipus de
maquinària, fins a tot tipus de vehicles adaptats i preparats per
als diferents tipus d’emergències, així com hem complit i hem
fet realitat la demanda dels voluntaris de formació.

Així mateix i com a element clau d’aquestes agrupacions
estam en un procés de modificació del Reglament de Voluntaris
de Protecció Civil que està en vigor des de fa més d‘una dècada
i que es fa necessari perfilar algunes qüestions.

A més, enguany hem procedit a obrir una nova línia d’ajudes
econòmiques a tots els ajuntaments amb caràcter finalista. S’ha
destinat a les agrupacions de Protecció Civil un muntant total de
60.000 euros que hem repartit entre tots municipis de les nostres
illes.

Però aquest projecte no queda aquí, sinó que en l’exercici
2015 hem dotat d’una altra partida pressupostària, de 180.000
euros, per a aquesta mateixa finalitat.

En definitiva, senyores i senyors diputats, aquest govern ha
emprès un seguit d’actuacions i mesures més enllà de les
dificultats econòmiques, hem prioritzat els objectius socials per
donar un caràcter estratègic a les agrupacions de Protecció Civil
de les nostres illes.

Per finalitzar, vull aprofitar l’oportunitat per agrair en el
meu nom i en el del Govern balear el treball de tots i cadascun
dels components de les diferents agrupacions de Protecció Civil
que acompleixen les seves funcions amb caràcter absolutament
altruista durant aquest terme. Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 10539/14, de l’Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestions fetes per cercar un nou director general
de l’EPRTVIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 10539/14, relativa a gestions
fetes per cercar un nou director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, que formula el Sr. Cosme
Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Vicepresident, ja que no ha volgut iniciar les converses
per consensuar el nom d’un nou director general d’IB3 per una
altra via, les iniciarem nosaltres amb aquesta pregunta
públicament al Ple del Parlament i precisament li demanam, de
forma crec que molt senzilla: en vint dies què ha fet vostè per
intentar consensuar un nom per a un nou director general d’IB3?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, hemos tenido
algún contacto con algún miembro del sector, pero le adelanto
que mañana tenemos una reunión con todo el sector. Pero en
cualquier caso le diré que la hoja de ruta que vamos a seguir va
a ser la misma que en ocasiones anteriores: hablar con el sector,
analizar las propuestas del sector y después trasladar estas
propuestas a nuestro grupo parlamentario para que sea él el que,
después, convoque al resto de grupos parlamentarios para
intentar consensuar el miembro..., tanto el miembro del consejo
de dirección del ente público com el director general. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Gómez, i d’això que ha fet, no ens hagués pogut informar
que ha tengut aquestes converses informals amb el sector
audiovisual? No ens hagués pogut dir que aquesta setmana o a
finals de la setmana passada, un cop ja presentada aquesta
pregunta, vostè havia convocat aquesta reunió per demà amb el
sector audiovisual? No hagués pogut tenir aquesta deferència
atenent que tot això comença amb una moció de la qual vostès,
sorprenentment, dia 4 de novembre varen aprovar-ne un punt
que deia: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a liderar un procés de diàleg entre totes les
forces polítiques amb representació parlamentària”, cert que
deia “un cop escoltades les entitats representatives del sector
audiovisual”.

Però si vostè pretén liderar un procés de diàleg, de consens
amb el conjunt de forces polítiques que estam representades en
aquest parlament, que som qui haurem de decidir, qui haurem
d’aportar els dos terços per aprovar el nom d’un nou director
general, perquè si no té els dos terços no podrà cobrir la vacant
i vostè ho sap o ho hauria de saber, em sembla increïble que no
hagi tengut la deferència, o la intelAligència, diria, de dirigir-se
als grups de l’oposició, no al nostre, a tots els grups de
l’oposició, i fer-nos saber quines gestions fa. 
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La qual cosa em fa pensar que en realitat no havia fet cap
gestió fins que s’ha vist en la situació d’haver de respondre una
pregunta en aquest parlament, i és clar, fa molt mal venir al
Parlament a dir en vint dies -vint-i-un avui ja- no he fet res, no
he mogut un dit. Això és el que ens preocupa a nosaltres,
perquè, per desgràcia, aquest debat que ara tendrem aquí de dos
minuts i mig jo i dos minuts i mig vostè és l’únic diàleg que
haurem mantingut durant aquests vint dies per negociar i per
pactar un director general d’IB3.

Idò bé, jo aprofitaré per dir-li el que creim nosaltres que ha
d’incloure aquest debat, aquest consens, aquest diàleg entre
vostès, Govern i Partit Popular, i Grup Socialista i resta de
l’oposició. Cert, hem de trobar un perfil professional per cobrir
la vacant del director general d’IB3, però aquesta persona no pot
arribar-hi amb les mans fermades, ha de tenir un consell de
direcció plural, no pot estar amb un consell de direcció hostil,
posat per vostès, tots posats per vostès. Però també ha de tenir
marge per fer el seu equip, Sr. Gómez. Aquestes són les
condicions: director general, independent i professional; consell
de direcció plural, i mans lliures per fer-se un nou equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, yo ya doy por
hecho que mi inteligencia pues no está al nivel de la suya, eso
ya lo doy por hecho.

En cualquier caso le diré que considero que la hoja de ruta
adecuada es la que hemos hecho en otras ocasiones y creo que
es la correcta, vamos primero a tener, a conocer, a sentarnos a
negociar con el sector, a escuchar las propuestas del sector,
vamos a analizarlas y después las trasladaremos a la mesa de
negociaciones, que fue lo que hicimos en la anterior ocasión y
creo que fue bien, allí donde quedo muy patente que ustedes no
quisieron negociar nada porque, me sabe mal recordarle la
historia, pero es que los hechos son los que avalan la
credibilidad de cada uno y recuerdo o le recuerdo que en la
anterior ocasión nosotros lo que hicimos fue trasladar la
propuesta del sector a la mesa de negociaciones, y ustedes no la
aceptaron. No aceptaron la propuesta nuestra, no aceptaron la
propuesta del sector.

Le recuerdo también, por si se le ha olvidado, que del resto
de miembros del consejo de dirección, que quedaban ocho, le
ofrecimos cuatro, el 50% y salvo que ustedes estando en la
oposición quisieran tener mayoría en el consejo de dirección del
ente, pues no se entiende por qué la rechazaron. Y no sé por qué
me temo, Sr. Diputado, que en esta ocasión probablemente van
a seguir la misma ruta o van a repetir la misma jugada porque
si tenemos algo claro es que la buena gestión de las instituciones

públicas no está en el primer lugar en vuestra escala de valores,
para que nos entendamos.

(Remor de veus)

También le recuerdo, Sr. Diputado, que a pesar de que
ustedes no quisieron acordar con nosotros el director general,
pues la elección no ha ido tan mal porque, si comparamos la
gestión de esta legislatura con la de ustedes, pues los resultados
creo que son más que evidentes.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 10542/14, de l’Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prospeccions petrolíferes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 10542/14, relativa a
prospeccions petrolíferes, que formula la Sra. Pilar Costa i Serra
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, una setmana després
de la visita a Palma de la vicepresidenta del Govern espanyol,
la Sra. Sáenz de Santamaría, molts som els que esperàvem un
pronunciament clar respecte de les prospeccions petrolíferes, i
no va ser així, no només la vicepresidenta va estar muda
respecte d’aquest tema, sinó que el president Bauzá no en va dir
tampoc ni paraula a la compareixença pública que els dos feren.
I com que tampoc no es varen permetre, més aviat es varen
prohibir, preguntes als mitjans de comunicació li deman, Sr.
Conseller: quins avanços s’han aconseguit respecte de les
prospeccions des de la darrera vegada que en parlàrem?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el responsable del Govern, Sr. Conseller quan
vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, els avanços
que es fan és anar, nosaltres mantenir la nostra postura contrària
a les prospeccions, ho hem fet des d’un primer moment i ho
feim en els àmbits on s’ha de fer, i esperam a veure com sortiran
els diferents projectes que tenim damunt la taula. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 6967

 

És el que fem, és a dir, cada quinze dies..., doncs això a
vegades no es mou en quinze dies, els promotors per exemple
tenen devuit mesos per presentar segons quins papers, etc., per
tant, la postura està molt clara a nivell d’aquí, de Balears, i a
Madrid també tenen molt clar quina és la nostra postura, de
rebuig total a les prospeccions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És a dir, Sr. Conseller, que els
avanços per a vostè és esperar i mantenir la postura, així estam
llests, Sr. Conseller.

Miri, el problema ja no és que el Partit Popular no digui una
mateixa cosa a Balears i en facin una altra a Madrid, no, el
problema és que fins i tot aquí a les Illes Balears donen
missatges diferents. La setmana passada la senadora autonòmica
del Partit Popular, la Sra. Garau, aquí al Parlament va dir que
ens uns dies sabríem coses de l’informe d’impacte ambiental,
dins el mes de desembre concretament, però ahir a la
Conferència de Presidents reconeixen, aquest govern reconeix,
que el Govern central no els dóna ni cap esperança ni cap
termini.

El vicepresident Gómez, ahir mateix també, ni sap ni
contesta. I el més decebedor de tot: després d’esperar set mesos
una cita amb la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, aquesta ve
a les Illes Balears i ni ella ni el president Bauzá no en diuen
paraula. Ja n’hi ha prou de preses de pèl, Sr. Conseller, i a més
prohibeixen les preguntes als mitjans de comunicació, però, de
què tenen por?

Sr. Conseller, el meu grup ja no li demana ni tan sols una
actuació conjunta perquè amb vostès és inútil. El meu grup el
que fa és exigir que en catorze dies, que és el termini que queda,
l’informe d’impacte ambiental del ministeri sigui negatiu i
abans que acabi l’any el Ministeri d’Indústria denegui els
permisos solAlicitats.

Perquè, Sr. Conseller, vostè ens pot garantir que en cas que
l’informe d’impacte ambiental sigui negatiu el Govern central
les desautoritzarà? Digui’ns aquí i ara si té el compromís del
Govern central que això serà així, si no ja podem dir amb la veu
ben alta que preparen una posada en escena en què el Ministeri
de Medi Ambient informi negativament, però el Ministeri
d’Indústria, qui té la darrera paraula, ens vengui a les
petrolieres, com ha fet amb Canàries. 

S’han de tenir interessos molt grossos, com són els
econòmics, per trair el teu poble, i això, Sr. Conseller, és una
altra forma...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li ho repetiré
perquè cada vegada que em faci aquesta pregunta només li puc
contesta el mateix, però és que vostè ha acabat de dir que això
era una altra forma de corruptela. Digui’m què va ser, idò, el
que varen fer vostès quan varen acceptar...

(Remor de veus)

...acceptar i promocionar i defensar les prospeccions, les
úniques que hi ha autoritzades al Golf de València? Perquè
vostès en aquell parlament amb el Sr. Garcías -i li ho vaig
rellegir, a vostè mateixa, en comissió- va justificar les
prospeccions que vostès aprovaren, i de fet, les va justificar en
aquell parlament, és al Diari de Sessions d’aquell parlament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aleshores, què deu ser això per a vostès? Miri, nosaltres
almenys des d’un primer moment hem plantat batalla, vostès...
i sempre li ho dic, perquè vull mantenir aquesta possibilitat tot
i que cada vegada està més clara, vostès no se’n varen adonar
que hi havia una batalla o no hi varen voler anar, perquè havien
de claudicar davant Madrid, que és el que feren. 

A Madrid vos varen fer dos reials decrets, amb urgència, en
què autoritzaven les prospeccions dins el Golf de València, i
vostès als llimbs, no es presentaren a fer batalla i quan ho varen
tenir aprovat al Butlletí Oficial de l’Estat també es varen
amagar, els ho he dit, en aquell parlament, varen fer la gallina,
varen fer la gallina i no es presentaren...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa.

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

...i això ara crec que els desautoritza totalment i
absolutament.

(Remor de veus)

Per tant, els únics que aquí defensen el no a les prospeccions
des del primer moment és aquest govern i continuarem
mantenint-ho.

Escolti, també li ho he dit, vostè crec que no s’ha adonat que
som a un estat de dret, vostè vol que això sigui una república
bananera, vostè vol...
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(Remor de veus)

...imposar als funcionaris “he dit que surti negatiu”. Vostè
qui és per imposar això? Això no es pot fer! Per tant, com que
no es pot fer, nosaltres no ho farem.

Sí que tenim esperances que tenim raó, crec que tenim raó...

(Remor de veus)

...i per tant, no hi ha per què haver d’imposar res, l’època de
les imposicions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

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

...havia passat i esper...

LA SRA. PRESIDENTA:

Escolti...

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

...esper que no siguin vostès els que les tornin dur a aquesta
vida, el que és la vida d’imposicions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 10532/14, de l’Hble. Diputat
Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb Bankia per potenciar les
polítiques actives d’ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE 10532/14, relativa a conveni amb
Bankia per potenciar les polítiques actives d’ocupació, que
formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Pese a que Baleares lleva ya
prácticamente dos años y medio bajando las cifras de paro
juvenil, aún queda, como ustedes saben, mucho camino en ese
sentido, y probablemente de entre todas las dificultades que
encuentran los jóvenes a la hora de acceder a un puesto de
trabajo, una de las más significativas probablemente sea la falta
de experiencia. Eso es algo que pretendió ya mitigar, hace ya
prácticamente 50 años en el norte de Europa una iniciativa
denominada Formación Profesional Dual que, como ustedes
saben, se ha puesto en marcha hace mucho tiempo en esos
países, con notables éxitos, dadas sus cifras de paro juvenil.

En ese sentido, este gobierno ha apostado significativamente
por la puesta en marcha de la Formación Profesional Dual por
primera vez, por cierto, en la historia de la comunidad
autónoma. Y nosotros creemos que esta es una iniciativa
importante y que hay que resaltar para el futuro de los jóvenes
de la comunidad autónoma.

Por eso, Sr. Conseller, me gustaría preguntarle ¿de qué
manera contribuirá el convenio firmado por Bankia con el
Gobierno de las Islas Baleares, al potenciar las políticas activas
de ocupación de la comunidad autónoma?

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. Sr. Diputado, usted sabe,
y lo ha definido, que durante esta legislatura, y hace ya dos
años, hemos empezado a disminuir las personas que están
apuntadas al Servicio de Ocupación, es decir, ha empezado a
disminuir el paro después de cuatro años creciendo de forma
contínua. También hace 18 meses se ha empezado a crear
empleo neto, es decir, la gente ha empezado a encontrar trabajo.

Por tanto, el Plan de empleo que aprobamos en mayo tenía
que ir dirigido a colectivos muy específicos, que son aquellos
colectivos a los cuales les cuesta o tienen más difícil
incorporarse al sector o al mundo laboral y sobre todo después
de una crisis tan importante como la que tenemos, la que hemos
tenido y la que estamos empezando a dejar.

Uno de los proyectos más importantes de este gobierno,
desde el principio, era trabajar sobre el acercamiento del
demandante de empleo a la empresa, es decir, ser capaces de
que podamos formar y adecuar las capacidades de las personas
que demandan empleo a las necesidades del sector empresarial,
la Formación Profesional Dual es el camino más directo que
existe, como usted dice, bien contrastado en el norte de Europa,
donde la formación profesional es la referencia para incorporar
a los jovenes al mundo laboral.

¿Qué estamos haciendo? Este plan de empleo tiene
proyectos piloto que ya se van a poner en marcha en el mundo
de la Formación Profesional Dual: una vinculado a colectivos
vulnerables y otro muy vinculado a jóvenes. Y por eso, y en este
marco, el pasado 13 de noviembre, el presidente Bauzá, con el
presidente de Bankia, firmó un convenio de colaboración en el
marco de la Formación Profesional Dual, pero un convenio de
colaboración dotado de recursos económicos, medio millón de
euros para desarrollar la Formación Profesional Dual.
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Y aquí quiero decirle que cuando aprobamos el Plan de
empleo tenía una dotación cierta de recursos, pero también este
gobierno dijo que buscaría todos aquellos recursos que pudieran
ayudar al Plan de empleo, y sobre todo a encontrar a nuestros
jóvenes un puesto de trabajo.

En conclusión, el convenio enmarca actuaciones claras
como campañas de divulgación de la formación profesional,
becas a alumnos en proyectos de Formación Profesional Dual;
prácticas remuneradas en empresas para personas con
certificados de profesionalidad, hasta 30 años, y premios a los
participantes en programas de formación profesional para el
empleo. Por tanto, medio millón de euros para acercar o
encontrar 1.500 jóvenes que se incorporen directamente al
mercado laboral después de formarse y poder trabajar en una
empresa.

Muchas gracias.

I.10) Pregunta RGE núm. 10533/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creixement de la facturació i l'ocupació
en el sector serveis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 10533/14, relativa a creixement
de la facturació i de l’ocupació en el sector de serveis, que
formula el diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A una economia com la de
les Illes Balears, amb un pes molt important del turisme, el
sector serveis juga sense cap tipus de dubte un paper
fonamental. Alguns diuen que, malgrat les bones xifres
turístiques pel que fa a les xifres de pernoctacions i nombre de
turistes, no es tradueix en llocs de feina, la qual cosa deixa
constància que hi ha persones a les quals no els va bé que les
xifres siguin bones.

Uns altres diuen, textualment, que no volen servir cafè a
turistes rics del nord d’Europa, la qual cosa suposa un insult a
la primera indústria d’Espanya, mentre els seus propis
companys de partit viuen amb contractes aparentment
fraudulents a la Universitat. Aquests són els que pretenen
vendre eslògans inassumibles i en aquest cas suposa un autèntic
despropòsit per totes les persones que fan feina en el sector de
l’hostaleria del nostre país i de les Illes Balears.

Al mateix temps, tant les activitats de serveis professionals,
científiques, transports, serveis administratius,
emmagatzemament, comunicacions, informació i el comerç
conformen un sector serveis que cada cop agafa més força i
recupera la confiança a la vista de les bones xifres que es venen
donant de manera ja sostinguda. És per això que, més enllà de
valoracions interessades o d’eslògans buits de contingut, quan
anam al bessó de la qüestió, li vull demanar, Sr. Conseller: com
valora el Govern el creixement de la facturació i l’ocupació del
sector serveis a les Illes Balears? Moltes gràcies.

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. Sr. Diputado, bueno,
volvemos a empezar, que yo creo que siempre es la misma
referencia, la primera, dos años disminuyendo el paro y 18
meses creando empleo son indicadores resultado, consecuencia
de, si vamos y seguimos buscando indicadores, pues no sólo el
indicador de comercio, no sólo..., que es muy importante, no
sólo el indicador de llegada de turistas, que es muy importante,
pero no sólo estos indicadores son los que nos están diciendo o
los que están generando trabajo, el indicador de servicios que ha
salido este mes nos habla que hemos crecido un 7,8% por
encima o más que el año pasado por estas fechas, un 7,8%. Però
además, que se ha creado un 4,5% de empleo más que el año
pasado.

Estos dos datos son los mejores comparados con otras
comunidades, pero está entrando ya en otros servicios y en otras
actuaciones y en nuestros negocios, negocios como la actividad
de servicios auxiliares y administrativos, muy ligados a la
industria principal. Comercio, actividades profesionales,
profesionales que están empezando a dar servicios a las nuevas
empresas, transporte y almacenamiento, más consumo, más
necesidades, más transporte. Y hostelería. Todos ellos son
indicadores que el resultado es más empleo cada mes, el
resultado es más actividad económica.

Esto era una hoja de ruta clara. Podemos seguir hablando del
indicador de crecimiento económico, que este año estaremos por
encima del 1%; que el año que viene, reiteramos, estaremos por
encima del 2%, y eso significa que no sólo el motor principal,
que, por supuesto, el sector turismo está mejorando, sino que el
resto de los sectores vinculados a éste y a otros más, están
empezando a generar actividad, están empezando a invertir, hay
más confianza, se genera empleo y por tanto crece la economía.

I.11) Pregunta RGE núm. 10530/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova estació depuradora
a Ferreries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 10530/14, relativa a nova
estació depuradora a Ferreries, que formula la diputada Sra.
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula, Sra. Diputada.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. El mes d’octubre del 2003, l’Ajuntament de Ferreries
demanava al Govern de la comunitat autònoma un projecte de
millora de l’estació depuradora d’aigües residuals. En aquells
moments era una instalAlació de llacunatge i estava ubicada als
terrenys de Tirasec. A finals del 2007, el mateix ajuntament
anunciava que el Govern balear construiria una nova depuradora
i, textualment, deia: “Per les greus deficiències de funcionament
que presenta l’actual, motivada per la geologia del terreny”. I el
mes d’abril del 2008, els tècnics de la Conselleria de Medi
Ambient de l’anterior Govern del pacte, acceptaven la ubicació
proposada pel municipi de Ferreries per a aquesta nova estació.

Però aquell govern, de desgavell i desacords, va acabar el
seu mandat sense haver fet cap gestió ni haver aprovat mai cap
acord. La nova depuradora va quedar en una simple promesa,
com tantes que van fer i no van complir, i totes les formacions
polítiques de Ferreries insistien a reclamar aquesta necessària
infraestructura.

Ha estat durant aquesta legislatura quan, per primera vegada,
l’Ajuntament de Ferreries té un alcalde del Partit Popular, el
nostre company diputat, Sr. Monerris, quan s’han donat totes les
passes i s’han fet totes les gestions.

El mes de juny del 2013, el Govern de José Ramón Bauzá va
aprovar una inversió de 3,7 milions d’euros per a la nova
depuradora de Ferreries, la qual es construeix en aquests
moments. Onze anys després, Ferreries disposarà d’aquest
equipament hidràulic.

Per tant, Sr. Conseller, què suposarà per al municipi de
Ferreries l’entrada en servei d’aquesta nova depuradora? Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bé, la
depuradora de Ferreries es va construir fa 25 anys i és una
depuradora que consta, o fins ara ha constat, va començar amb
cinc llagunes on l’aigua hi arribava, passava per un filtre i passa
d’una llaguna a l’altra filtrant-se i així s’aconsegueix que es
depuri l’aigua. Com dic, fa 25 anys que es va posar en
funcionament i des d’en fa una sèrie, concretament, a partir del
2007, es varen detectar importants problemes, sobretot a les
dues llagunes, les dues primeres, a la llaguna 1 més que a la
resta. Es va veure que un important moviment de terres donava
problemes, l’Institut Geològic i Miner d’Espanya també va
recomanar no utilitzar les dues primeres llagunes, perquè podia
donar problemes de contaminacions.

Això va passar, com dic, a principis del 2007. Fins a l’any
2006, aquesta depuradora la gestionava directament
l’Ajuntament de Ferreries i el 2006 va passar a ser gestionada
per ABAQUA, pel Govern, per dir-ho de qualque manera.

Nosaltres què fem quan arribam? Doncs, bé, posam fil a
l’agulla, i en això he d’agrair que l’Ajuntament de Ferreries
també en tot moment ha empès moltíssim aquest projecte,
lògicament per interès propi, però de vegades no passa així a
tots els municipis, per tant aprofit per donar les gràcies pel
màxim de facilitats que se’ns han donat; la construcció de la
nova EDAR permetrà tractar l’augment previst de cabal i
càrrega contaminant, passam, augmentem un 71,4% el que es
pot depurar al dia; és a dir, passam a uns 1.200 m3 per dia.

A més a més, aquesta nova estació de depuració incorpora
un tractament terciari que el que farà serà reduir de nutrients,
nitrògen, fòsfor, etcètera. Es mantendrà l’actual destí de
l’afluent al torrent, només té que lògicament és de molta més
bona qualitat l’aigua que hi anirà.

D’altra banda, també hem de destacar que a la implantació
dels diferents elements s’ha tengut en compte reservar un espai
que se cedirà a l’ajuntament, perquè s’hi puguin fer futures
actuacions. Les obres es van adjudicar a una UTE composta per
una empresa de Menorca i una empresa nacional i varen acabar
per 2.450.000 euros el muntant del que ens costarà aquesta obra.

I si no hi ha res de nou, les previsions és que abans de l’estiu
de l’any que ve, del 2015, la tenguem en funcionament, amb la
qual cosa es milloraran significativament els processos d’aigües
dins Ferreries, crec que és una instalAlació molt demandada i
molt necessària, de les més urgents que teníem a la comunitat
autònoma. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 10534/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa d'activitats amb motiu del
Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la
dona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 10534/14, relativa a programa
d’activitats amb motiu del Dia internacional de l’eliminació de
la violència contra la dona, presentada per la diputada Sra.
María José Bauzá i Alonso del Grup Parlamentari Popular, és
ajornada, atesa la petició del Govern presentada mitjançant
escrit RGE núm. 10611/14.

I.13) Pregunta RGE núm. 10544/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millora de la situació a les Illes
Balears.

Per tant, passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 10544/14,
relativa a millora de la situació a les Illes Balears, que formula
el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula, Sr. Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Sr. Conseller d’Hisenda vostè ha dut aquí
a la cambra un projecte de pressupost amb una previsió de
creixement d’un 2,1, una previsió optimista. El seu mateix
informe econòmic i financer diu que cal tenir en compte que en
els darrers períodes els principals països de la zona euro frenen
la progressió del PIB, la qual cosa introdueix incertesa sobre
l’evolució futura.

Per això li demanam si creu que amb el pressupost del 2015
millorarà la situació a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Thomàs. Vostè
convendrà amb mi que la millora de les condicions
econòmiques a les Illes Balears és produeix, principalment, als
nostres treballadors, als nostres empresaris, a la nostra gent, la
nostra gent que té empenta, i ho ha demostrat durant aquests tres
darrers anys, amb una crisi econòmica gravíssima.

I coincidirà també amb mi que l’administració el que ha de
fer és mirar de no obstaculitzar aquesta major empenta que
tenen els nostres sectors productius. I modestament el que vol
el Govern a l’any 2015, amb el projecte de pressuposts presentat
a la cambra, és no només no obstaculitzar, sinó fins i tot ajudar
a aquesta millora certa que tendrà l’activitat econòmica de la
nostra comunitat a l’any 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, quan vostè vulgui.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, Sr. Marí, la majoria de ciutadans de les Illes Balears
estan pitjor ara que fa tres anys. Vostès basen part del
creixement en capacitat d’estalvi i de consum dels ciutadans,
quan cada cop tenim més gent en risc d’exclusió socials,
306.000 persones, segons FOESSA, i 106.000 en risc d’exclusió
severa.

Vostè ens presenta una reforma fiscal d’IRPF, 15 cèntims
d’euros per dia, i si parlam de rebaixes per a fills, majors de 65
anys o discapacitat, el resultat és invers al desitjat.

Sr. Marí, els seus pressuposts no tenen credibilitat i no
serveixen per solucionar els problemes dels ciutadans, cada cop
hi ha més dades que afirmen que creix la desigualtat, que creix
l’exclusió social i que creix la precarietat. La primera
preocupació dels ciutadans és l’atur, més de 100.000 persones
no tenen feina i més de la meitat dels joves. I dels que fan feina,
un de cada tres ciutadans cobra menys de 643 euros.

Els nous treballadors, sap vostè quin poder adquisitiu tenen
amb el seu salari? Un poder adquisitiu d’any 90, i el 15% fa
menys de deu hores de feina. Vostès han creat la pobresa
laboral, més contractes temporals, més hores extraordinàries,
que ni es paguen ni es cotitzen, i feines de baixa qualificació;
pobresa, precarietat i feblesa defineixen aquests nous llocs de
feina, un mercal laboral fruit de la seva reforma.

I ara que ha vengut la Sra. Soraya, li han demanat nou
sistema de finançament, nou REB, inversions estatutàries o que
votin les esmenes al pressupost? Aquí creix la desigualtat,
l’exclusió i precarietat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Conseller, quan vostè vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, podem fer un debat
seriós i mirar les dades seriosament i amb rigor o podem fer
eslògans, no? La desigualtat a la nostra comunitat autònoma
entre el 2008 i el 2012 va créixer un 22%, perquè no hi ha
situació més generadora de desigualtat que aquella situació
econòmica que destrueix ocupació, i a la seva legislatura es
varen destruir 46.000 llocs de feina, i aquesta legislatura es
creen 20.000 llocs de feina.

La taxa de risc de pobresa, Sr. Thomàs, a mi m’és igual,
però vostè posa les dades i jo l’he de contradir, podem debatre-
ho, puc fer referència, em deixa fer referència a la legislatura
passada o com que és tan democràtic m’ho prohibeix?

(Remor de veus)

La taxa de risc de pobresa a la legislatura vostès la varen
apujar fins al 22,7%, segons l’informe FOESSA, i en aquesta
legislatura l’hem baixada del 22,7% al 19,5%.

Respecte de la reforma fiscal proposada pel Govern, després
tendrem oportunitat de parlar més amb la interpelAlació que ha
fet el seu grup, però respecte d’aquesta reforma miri: una
persona amb discapacitat del 33% i una base imposable de
18.000 euros avui pagaria 1.270 euros, i amb la reforma que
proposa el Govern pagarà 1.049 euros, és a dir, 230 euros
menys. Amb la reforma que vostès proposarien, deixant igual el
mínim personal i la baixada dels tipus, pagaria 40 euros més del
que pagarà l’any que ve, gràcies a la reforma d’aquesta partit.
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I.14) Pregunta RGE núm. 10529/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures tributàries en
relació amb l'activitat portuària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 10529/14, relativa a mesures
tributàries en relació amb l’activitat portuària 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. Este govern, desde el ente de gestión
portuaria autonómica Ports IB, ha desplegado un gran número
de medidas efectivas en relación con la actividad náutica de las
instalaciones marítimas y portuarias, considerando un sector
dinamizador de la economía y generador de empleo, además de
tener una gran dimensión social.

En la pasada legislatura, en plena crisis económica, Ports IB
aumentó considerablemente los gastos corrientes y de personal.
Las transferencias corrientes de capital no redundaron en una
mejora de su explotación, mientras que los ingresos se
mantuvieron tres años estancados, incluso descendieron en el
año 2010. Hicieron actuaciones que no producían ingresos, ni
mejoras, no se cobraban los amarres ocupados, ni los varaderos;
se prestaban servicios sin tener aprobada su tarifa; ni se
actualizaban los cánones por concesiones, ni se controlaban los
consumos. Eso sí, mucho gasto superfluo, junto a una
inactividad que agravaba los problemas, una pésima gestión.

Con este lastre de endeudamiento, que mermaba su
rentabilidad, Ports IB, desde comienzo de esta legislatura, puso
en marcha medidas de optimización incrementando cada vez
más los ingresos y reduciendo los gastos innecesarios, al tiempo
que impulsaba la actividad y solucionaba problemas heredados,
el hacer más con menos de este Govern.

Fruto de esta importante labor, de todo este govern, tras
estos años de legislatura se puedan acometer además medidas
importantes de inversión en las instalaciones portuarias
autonómicas de gestión directa, por un importe de 7,6 millones
de euros, anunciada recientemente. Pero además, también, se
han podido adoptar nuevas e importantes medidas consistentes
en rebajas y bonificaciones en relación a las tasas portuarias de
ámbito autonómico. 

Por la gran trascendencia y repercusión de estas nuevas
medidas tributarias adoptadas, Sr. Conseller de Turismo y
Deporte, le realizo la siguiente pregunta: ¿podría explicar qué
nuevas medidas tributarias ha tomado el Govern de las Illes
Balears en relación con la actividad portuaria en los puertos
autonómicos?

Gracias, presidenta.

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, després de tres
anys de fer un gran esforç, com ha dit, de contenció de la
despesa, d’increment d’ingressos i l’optimització dels recursos,
finalment enguany ens trobam en una situació que possibilita
rebaixar i bonificar taxes en matèria portuària autonòmica per
a aquest proper 2015. Són tot un paquet de rebaixes en taxes
portuàries, moltes de les quals reclamades pel sector nàutic des
de fa molts d’anys.

En concret les modificacions són les següents: es rebaixen
un 20% les taxes de tramitació general, per exemple la taxa
general per obertura d’expedient, la taxa de recollida i
tractament de bengales, fins i tot la taxa per filmacions i
reportatges publicitaris a l’àmbit portuari, ja cada vegada més
se solAliciten permisos d’aquest tipus per fer anuncis
internacionals en els nostres ports, i la repercussió a nivell de
mitjans de comunicació, sobretot televisió, és molt important.

Donam resposta també a una petició del sector primari de
pesca, a la taxa G4, de pesca fresca. Es va una rebaixa en el
coeficient actual del 2,3% fins arribar a un 2% en el 2015.

En relació amb el sector productiu amb capacitat de
creixement econòmic i de creació de llocs de feina,
embarcacions xàrter i activitats nàutiques, la taxa
d’amarraments o taxa G5, es veu rebaixada un 20% per a
embarcacions superiors a 9 metres i fins a un 10% per a
embarcacions de fins a 9 metres. En relació a les embarcacions
tradicionals com el llaüts, bots mallorquins, etcètera, s’estableix
per a la taxa G5 d’amarrament, una bonificació també del 10%
amb caràcter general, que serà del 20% per a aquelles
embarcacions construïdes abans de l’any 35, reconegudes com
embarcacions tradicionals.

En relació amb el trànsit de mercaderies, s’estableix una
modificació del 25% a la taxa G3, de mercaderies, concretament
a la quantia bàsica de mercaderies de grup cinquè i als elements
portadors de mercaderies, és a dir, camions o remolcs, sempre
que embarquin o desembarquin en navegació de cabotatge. És
a dir, trànsit de les illes a la península o de la península a les
illes.

Com he dit abans, s’ha fet un esforç important que ara dóna
els seus fruits i que permet rebaixar totes les taxes portuàries,
amb l’objectiu d’incentivar l’activitat econòmica en els nostres
ports i crear llocs de feina.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.15) Pregunta RGE núm. 10531/14, de l’Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a concurs escolar "Consumopolis 10".

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 10531/14, relativa a concurs
escolar "Consumopolis 10", que formula el diputat Sr. Fernando
Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut i
Consum, el fet de viure a una societat del consum fa que les
institucions públiques es facin responsables de garantir unes
maneres o formes de consum responsables. A dia d’avui són
múltiples les vies per les quals els ciutadans podem comprar
béns, contractar serveis, fins i tot a través de les noves
tecnologies o de les xarxes socials, la qual cosa implica que
pitjant un botó des de ca seva qualsevol ciutadà pot adquirir un
objecte o contractar un servei.

En aquesta nova realitat és imprescindible donar als
ciutadans la major informació possible i la màxima
transparència, per tal d’evitar abusos o pràctiques de consum
irresponsables que puguin ocasionar un perjudici innecessari.
Però també és important fer una tasca pedagògica i educativa i
incidir en els menors que es troben a la seva etapa escolar, per
tal de conscienciar aquest segment de la població que està en
una fase educativa, sobre la importància i la necessitat de
consumir d’una manera conscient, crítica, solidària i
responsable.

En aquest sentit es desenvolupa el concurs escolar
"Consumopolis 10", que té per objectiu aquesta finalitat, però
que ens agradaria, Sr. Conseller, si ens pot explicar en què
consisteix i quines serien les regles o les fases d’aquest concurs.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies Sr. Diputat. Arribam a la
desena edició d’aquest concurs...

(Remor de veus)

... que és una iniciativa que a nivell nacional es desenvolupa,
i organitzada per l’Agència Espanyola de Consum. Té dues
parts, una primera, la formació virtual, i la segona, la feina en
equip.

Molt recentment vàrem aprovar aquí la nova Llei de
consum, que actualitzava aquella llei de l’any 98 i que va rebre
també en part el suport del Grup Socialista el qual sembla ara
oblidar, i un dels pilars també d’aquesta llei era el fet d’ajudar
a un consum responsable i incrementar l’activitat formativa i
començar també en aquesta edat primerenca.

Per tant, en el darrer cicle d’atenció primària i en el cicle de
l’ESO el que es fa és, conjuntament amb els centres que hi estan
interessats, des del mes d’octubre i fins al 15 de desembre es
poden inscriure. Varen ser a l’edició passada 495 estudiants, de
21 centres de les quatre illes. Per tant, el que ens agradaria seria
incrementar el nombre de persones formades mitjançant
aquestes iniciatives, perquè crec que persegueixen una bona
finalitat, com un consum conscient, una situació crítica davant
del consum i també un consum de forma solidària.

Per tant, amb aquests principis ètics i responsables, crec que
estaria bé que l’oposició no se’n rigués d’aquestes iniciatives,
les quals també feien en temps seu, que també feien en temps
seu...,

(Remor de veus)

... però que llavors, quan són a l’oposició ho critiquen tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor!

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

Crec que és una eina pedagògica, dinàmica i propera, que
ajuda que els nostres nins també es formin en valors, de la cosa
que ells també se’n riuen d’una manera bastant irresponsable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 10538/14, de l’Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a balanç de les mesures per
a la reforma de les administracions públiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta RGE núm. 10538/14, relativa a balanç de
les mesures per a la reforma de les administracions públiques
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. Dilluns
passat, fa una setmana, la vicepresidenta del Govern d’Espanya
i el president Bauzá, varen presentar el total de mesures que de
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forma conjunta i coordinada han impulsat les dues
administracions, per fer front a una profunda reforma de
l’administració pública, una reforma per modernitzar-la, per
evitar duplicitats, per ser més eficient i, en definitiva, garantir
al màxim que el cost per als ciutadans de les administracions
públiques és ajustat, s’aprofiten millor els recursos públics i es
garanteix el millor servei públic al ciutadà.

Balears ha aplicat aquesta legislatura 82 mesures de les
propostes per la CORA, la Comissió per a la reforma de les
administracions, que es va crear pel Consell de Ministres el mes
d’octubre del 2012. I a més, ha aplicat 30 mesures més pròpies
i específiques de la nostra autonomia. La reducció d’alts càrrecs,
la gran reestructuració d’empreses públiques, la redistribució de
llocs de feina, l’impuls a l’administració electrònica, la
transparència i participació ciutadana, la simplificació
administrativa, o la central de contractació, són mesures que ja
són una realitat. Mesures valentes que han suposat un gir radical
en garantir un estalvi que ha permès sostenir els serveis públics
essencials. I una més, tal i com va destacar la vicepresidenta,
Balears ha tengut un comportament exemplar i és pionera en
moltes de les mesures adoptades, com la profunda reducció del
nombre d’empreses públiques i ha assolit un nivell de
compliment global d’un 92,7%, el segon de tot Espanya.

Parlam d’un estalvi global a tot el nostre país de 13.900
milions d’euros, la meitat del que per exemple es gasta en
prestacions en atur. En definitiva, una reforma que era
imprescindible afrontar, que altres no varen voler fer i de la qual
volem conèixer Sr. Conseller la seva valoració. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. La
valoració no pot ser més positiva, hem millorat en
l’administració, gràcies a l’esforç bàsicament dels funcionaris
i dels empleats públics, i açò suposa una millora dels serveis als
ciutadans, perquè aquesta era la finalitat. No ha estat fàcil, no ha
estat senzill en aquest moment adoptar determinades mesures,
ja que són decisions complicades. Però pensam que aquestes
mesures han donat una administració més moderna, més àgil i
més transparent.

Com molt bé vostè ha explicat, s’ha complit el 92% dels
objectius de la Comissió de reforma de les administracions
públiques a Balears, la qual cosa suposa que som la segona
comunitat autònoma. I s’han adaptat els serveis públics als nous
temps. Jo crec que és una qüestió, un camí que no té tornada
enrera, el camí de la modernització, de la implantació de les
noves tecnologies a l’administració pública, de la simplificació.

I aquesta modificació, també, no només és la modificació
dels empleats públics i de l’estructura administrativa, també
s’ha de donar exemple amb l’estructura política i, com molt bé
ha explicat, la reducció de conselleries i alts càrrecs n’és un
exemple clar.

Un altre exemple clar d’actuació en aquest sentit de donar
exemple, seria la partida de pressupost de protocol de
Presidència del Govern, que ha passat... doncs a l’any 2007 era
una partida, en el darrer Govern del Partit Popular de 238.896
euros; a l’any 2008, primer any del pacte de progrés, 638.896
euros; any 2009, 420.315 euros; any 2010, 350.000 euros; el
2011, prorrogats, 350.000 euros; el 2012, primer pressupost del
Partit Popular, 260.000 euros; el 2013, 120.000 euros; el 2014,
102.000 euros i per al 2015, 50.000 euros. És a dir, hem passat
de 538.000 euros del pacte de progrés a 102.000 euros a la
partida de protocol de Presidència del Govern.

I açò és transparència, açò és un exemple de la gestió
pública, açò és un exemple no només d’adaptar l’administració
pública, sinó també d’adaptar les estructures polítiques.

A nivell de transparència, com s’ha explicat moltes vegades,
també hem passat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 10545/14, de l’Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a resultat de les reunions oficials a Madrid.

Dissetena pregunta RGE núm. 10545/14, relativa a resultat
de les reunions oficials a Madrid, que formula el diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, els mesos de febrer
i març del 2013 va realitzar diversos viatges a Madrid a diversos
ministeris del Govern central, viatges que no consten a l’agenda
oficial pública, per altra banda.

Ens podria dir a quins ministeris, per quin motiu i quins
resultats varen tenir aquests viatges?

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. Miri, durant el primer trimestre del 2013, però també
anteriorment en el primer trimestre, posteriorment en el primer
trimestre, des de l’inici de la legislatura vaig fer diferents visites
a diferents ministeris, de fet, les primeres que record va ser
veure la vicepresidenta del Govern de l’anterior legislatura, per
tal d’intentar gestionar el Pla de pagament i el Pla d’equilibri
pressupostari. I tots els viatges que vaig fer eren en defensa dels
interessos dels ciutadans.
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I vaig fer aquests viatges per explicar que el sistema de
finançament no era just; per dir que no volíem les prospeccions
petrolíferes; per la necessitat que tenia d’inversions en matèria
d’infraestructures hídriques, bé sigui depuradores o
dessaladores; per tal de reclamar el pagament dels convenis
anteriors que unilateralment va interrompre l’anterior Govern de
l’anterior legislatura; per demanar més connectivitat aèria,
especialment a Menorca, o per negociar el REB.

Tots els meus viatges varen ser precisament per defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. President, els seus viatges a Madrid s’han caracteritzat
per tenir uns nuls resultats. No ha aconseguit ni el règim
especial, ni millorar les inversions via pressuposts generals, ni
les inversions estatutàries, ni el nou finançament, que la setmana
passada el Sr. Montoro va tornar dir que no tendrem nou
finançament a les Illes Balears. Aquests són els resultats dels
seus viatges a les Illes Balears.

Però centrant-nos en els curiosos viatges que vostè va
protagonitzar el primer trimestre del 2013. Dia 11 de febrer, el
Sr. President es desplaça a Madrid per assistir a diferents
reunions amb diversos ministeris del Govern central. Quins, Sr.
Bauzá? Quins objectius? I quins resultats? Dia 11 de febrer,
diversos ministeris del Govern central.

Dia 26 de març, el president es desplaça a Madrid per
assistir a una reunió amb el Govern central. Amb qui? Amb
quin objectiu? I quins resultats? Dia 26 de març de 2013 es
reuneix vostè a Madrid. Quins resultats? Perquè no coneixem
cap resultat de cap d’aquestes qüestions.

I el més estrany de tots, dia 10 de març, vostè es desplaça a
Madrid, i no consta a l’agenda del president, cap assistència a
acte o esdeveniment oficial. Hi ha els bitllets i hi ha fins i tot
l’hotel on vostè va estar, dia 10 de març. Si no fos perquè la
quantitat és inferior, això sona molt a l’estil Monago, Sr. Bauzá.

(Remor de veus)

Dia 10 de març, resposta oficial, no consta cap assistència a
acte o esdeveniment oficial. Per altra banda, ens agradaria saber
per què han tardat un any per dir-nos això, un any per dir-nos
això.

Sr. Bauzá, ens pot dir aquests viatges en concret amb qui es
va reunir i quins resultats va obtenir, o quins objectius
pretenien? Per favor, Sr. Bauzá.

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, tota la
transparència del món. De fet, si vostè avui em pot fer aquestes
preguntes, és perquè té tota la informació de tots els meus
viatges, precisament perquè volem donar tota la informació del
món.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, li ho diré. Dia 15 de febrer, em vaig reunir amb el
ministre d’Hisenda, per tal de fer feina en relació amb el sistema
de finançament, el pagament i noves inversions.

Dia 26 de març, em vaig reunir amb la ministra de Foment,
amb el president d’Autoritat Portuària i amb el conseller
d’Economia, per tal també de fer feina en aquesta relació.

Dia 10 de març, ara no ho tenc, però no hi ha cap problema,
perquè li ho puc facilitar.

En definitiva, com vostès sabran, jo no puc tenir la meva
agenda aquí, però no tenguin cap dubte, tot és absolutament
transparent, perquè precisament el que ha fet aquest Govern i
aquest president des del primer dia de la meva legislatura és
defensar els interessos de tots els ciutadans de les Illes Balears.

I li vull recordar que una de les feines que va fer aquest
Govern i aquest president va ser precisament la primera, intentar
arribar a un acord amb el Govern de l’Estat, per veure de quina
manera nosaltres podíem aprovar un Pla d’equilibri econòmic,
que va presentar l’anterior legislatura en quatre ocasions
l’anterior president i l’anterior conseller d’Economia i que no es
va aprovar en cap ocasió.

Per tant, Sr. Barceló, tota la transparència del món. Aquest
Govern i aquest president des del primer minut han fet feina per
defensar els interessos de tots els ciutadans, amb vocació de
servei i amb total i absoluta transparència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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I.18) Pregunta RGE núm. 10541/14, de l’Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora del finançament
fins a finals de legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta RGE núm. 10541/14, relativa a millora
del finançament fins a finals de legislatura que formula la
diputada Sra. Francesca Lluc Armengol i Socias del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula Sra. Diputada. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, convendrà amb mi
que el Govern de Mariano Rajoy ha menyspreat els ciutadans de
les Illes Balears i ens ha tractat de forma insultant, de fet a vostè
personalment l’ha menyspreat una vegada i una altra. De fet ara
mateix acaba de confirmar que no li han fet ni cas, que ha anat
a Madrid, que s’ha reunit, que ha intentat cercar coses, però que
no li han fet ni cas.

Per recordar només algunes qüestions, fa sis mesos vostè ni
es va atrevir a demanar reunió amb el Sr. Rajoy, la va demanar
amb la vicepresidenta per parlar de prospeccions petrolíferes, no
el va rebre, vostè no va protestar. Va ser Mallorca l’escenari que
va triar Rajoy per anunciar que no hi haurà nou sistema de
finançament autonòmic, que era la seva proposta, Sr. Bauzá, va
dir que no i vostè ni va protestar.

Dilluns passat, a la fi, ve la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, ve a Mallorca, a fer què? A anunciar que no hi
haurà prospeccions petrolíferes? No. A anunciar que hi haurà
millores de finançament per a les Illes Balears? No. Pel que
sabem, va venir, li va pegar un copet a l’esquena i li va dir:
bravo Bauzá, ets un campió, has retallat com ningú als ciutadans
de la teva comunitat autònoma, has acomiadat 1.000 professors,
1.351 professionals sanitaris. Continua així, que nosaltres
continuarem enviant els doblers a altres comunitats autònomes,
ja que tu estàs content amb un copet a l’esquena.

Sr. President, nosaltres no estam contents, ens pot donar una
sorpresa i dir-nos si hi haurà qualque millora de finançament?

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, d’aquí a final de legislatura està previst que
millori la inversió i el finançament a les nostres illes en 133
milions d’euros, 15 milions en el darrer trimestre d’enguany i
118 milions l’any que ve, de manera que 60 seran en estalvi
d’interessos del deute, al qual varen contribuir vostès molt

gratament, i 58 milions d’euros en carència d’amortitzacions del
Fons de liquiditat autonòmica.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Surrealista, surrealista, o sigui no ha
aconseguit ni un euro del Govern d’Espanya, zero euros.
L’únic... ho fa pagar a les esquenes dels ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma. Aquest és el resultat: zero euros en
inversions estatutàries, cap nova inversió pública, no hi haurà
nou sistema de finançament autonòmic, no hi haurà règim
especial per a les Illes Balears. En definitiva, Sr. President, té un
suspès rotund.

Vostè ha estat el pitjor president en democràcia de les Illes
Balears en les negociacions amb el Govern d’Espanya, el pitjor.

I a vostè, Sr. President, li record que encara es tramita el
pressupost general de l’Estat per al 2015; li record que, per
error, i això ja és fort, els diputats del PP ens han votat a favor
de les esmenes que suposen 322 milions d’euros per a les Illes
Balears.

Em pots dir, em pot dir, Sr. President, què faran els senadors
del Partit Popular? Seria molt fort que esmenassin el pressupost
per evitar que arribassin 322 milions d’euros a les Illes Balears.
Ens pot dir si vostè en això també serà valent i dirà als senadors
del Partit Popular que votin a favor d’aquestes inversions per a
les Illes Balears?

Però què podem esperar d’un president que entén que la
rendició de comptes és anar a la televisió pública, que pagam
tots, a fer propaganda política!

Sr. Bauzá, de cada vegada més recorda les millors èpoques
de Jaume Matas.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat, Sra. Armengol,
és que no m’esperava una intervenció diferent d’aquesta perquè,
miri, li he explicat de quina forma i en quina forma millora el
finançament, però vostè no li dóna importància, però sí que els
ciutadans donen importància de quina manera milloram el
finançament. 
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Miri, hem obtingut 2.184 milions d’euros en finançament,
sap com? Coordinant precisament l’endeutament amb l’Estat i
pagant tots aquells proveïdors que són persones les quals vostès
varen deixar enlaire. I vostè em diu, i dic textualment: “han de
pagar a les esquenes dels ciutadans”, 1.600 milions d’euros en
proveïdors a les esquenes dels ciutadans.

Hem estalviat 157 milions d’euros en finançament, sap 157
milions d’euros que haurien d’haver tornat en inversions
silencioses i en inversions estatutàries que no varen ser
finalistes i que es varen gastar en despesa corrent i que aquest
govern sí que ha defensat per tal que no els haguéssim de tornar
i que els haurien pagat en dues ocasions tots els ciutadans de les
nostres illes.

També li he de dir que per primera vegada aquest pressupost
general de l’Estat, per primera vegada, tenen un increment en
partida d’inversió i és per primera vegada que la nostra
comunitat autònoma, que és la que més creix de totes i la que
més creix en relació amb l’any passat, més d’un 80%, encara
que vostè mogui el cap.

Sra. Armengol, l’any 2013 aquest govern va aconseguir
l’ocasió en què més prop de la mitjana nacional, de la mitjana
estatal en matèria d’inversió territorialitzada, mai en la història,
a 74 milions d’euros de la mitjana. Vostè diu que no és vera
perquè no mira els números o no li arriben bé els números.

I li diré que en aquest cas, en aquest primer trimestre de
l’any 2015 començaran les infraestructures, les inversions en
depuradores de Santa Eulària, d’Eivissa i d’Addaia, que vostè
se’n riu, però els ciutadans d’allà les esperen perquè
precisament durant molts d’anys vostès no varen fer cap feina
en aquest sentit.

Per tant, Sra. Armengol, no crec que estigui vostè en
disposició de donar-nos lliçons de tot el que no s’ha fet entre un
govern autonòmic, sigui el que sigui, i el Govern de l’Estat
perquè és precisament un deute històric. Precisament aquest
sistema de finançament que vostè tant diu que és positiu és el
que va fer que a l’any dos mil... a l’anterior legislatura, el Sr.
Zapatero no va incrementar la relació econòmica en relació amb
l’increment de població, s’havia de fer l’any 2007...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

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

...i no a l’any 2009. Aquesta és la realitat encara que a vostè
no li agradi.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 817/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d’ingressos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 817/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d’ingressos.

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Avui és un bon dia, que sembla ser que hem de donar
gràcies a aquest president de Govern que tenim i al conseller
d’Hisenda perquè ens acaben de dibuixar, cada vegada que se’ls
fa una pregunta i intervenen parlant de la situació econòmica,
resulta que en aquestes illes vivim en un món ideal, un món
sense problemes, un món en què ja està tot resolt gràcies a la
gestió d’aquest govern.

Però casualment... i al conseller d’Hisenda -i avui ho ha
tornat fer- quan se li parla de situació econòmica, quan se li
parla del que necessita la societat, què fa? Parlar de números i
xifres i s’oblida de les persones, les persones no compten,
només compten els números i les xifres.

I avui, per exemple, a una de les preguntes ho ha tornat fer,
parlava de llocs de feina, gràcies a la fastuosa gestió d’aquest
govern ara es creen innumerables llocs de feina, sembla que mai
no hi ha hagut tants de llocs de feina, però de què s’obliden?
Quins llocs de feina creen? A precari, per hores, a temps parcial,
amb uns sous ridículs, amb uns sous que una tercera part dels
salaris no arriben ni al salari mínim, Sr. Conseller!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Això és per a vostè un mèrit? Els hauria de caure la cara de
vergonya, els hauria de caure la cara de vergonya! Els salaris en
aquestes illes, igual que a la resta de l’Estat, estan al nivell de fa
vint anys, Sr. Conseller, fa vint anys! És que és ridícul que
vulgui tenir mèrit per això, Sr. Conseller.

Però passem directament al que ens toca avui a la
interpelAlació que és parlar d’una de les parts importants a l’hora
de parlar d’un pressupost. Evidentment hi ha una despesa, però
la despesa ve emmarcada sense cap dubte pels ingressos i en
aquest aspecte vull assenyalar el que deia la nostra portaveu fa
un moment, parlava del pitjor president, sense cap dubte, però
és clar aquest president és president d’un govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci per favor, senyors diputats.
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EL SR. BONED I ROIG:

...on hi ha un conseller d’Hisenda que segurament també ha
d’entrar dins aquesta catalogació de pitjor conseller. I ho dic per
què? Mirin, quan parlam d’ingressos hi ha tres grans potes,
n’hem parlat en moltes ocasions: aquells provinents de l’Estat,
parlam de model de finançament, parlam d’inversions de
pressupost general de l’Estat, inversions estatutàries, REB; hi ha
també l’altra pota que és l’endeutament, i hi ha una tercera pota
que són els ingressos obtinguts a través dels tributs, són les tres
grans potes quan parlam d’ingressos, però anem per parts.

Els provinents de l’Estat. Sr. Conseller, vostè porta, i des del
primer dia en què va arribar aquí, parlant de la injustícia del
model de finançament, i què ha fet vostè per millorar això? Res.
Què ha fet Madrid quan vostè protesta? Res, no els fan ni cas.
Montoro ja els ho ha dit: no parlarem de nou model de
finançament, oblidin-se d’això. Era una prioritat per a vostè,
vostè havia fixat que canviaria el model, que en aquest exercici
hi hauria un nou model, que a més tendria efecte retroactiu al
gener del 2014, ni una cosa ni l’altra, no hi ha nou model.

Vostè té ara un model pactat per l’anterior govern a la
passada legislatura, un model molt criticat per vostès, un model
que segons vostès quasi quasi ni serveix, però és un model que
els ha permès a vostès presentar les xifres que presenta cada
vegada que surt, perquè és un model amb el qual ingressa
envoltant 500 milions més cada any del que hagués ingressat de
l’altra manera. Amb l’antic model vostè no podria presentar els
números que presenta avui, de cap de les maneres, Sr.
Conseller.

Parlem de REB també, el REB ja havia d’estar aprovat, avui
ja havia d’estar aprovat. I què tenim? Res, absolutament res. No
sabem què passa amb el REB. Què ha fet vostè, Sr. Conseller,
amb el REB? El REB ha de permetre compensar moltes coses
que una comunitat autònoma insular com la nostra no té a
l’abast en aquests moments i ho ha de compensar el REB i està
acabat el REB que tenim, i teòricament n’havíem de tenir un de
nou. On és? No existeix, un altre fracàs i una altra promesa
incomplida.

Inversions, inversions de l’Estat, no és que estiguem pitjor,
és que cada any van pitjor, cada any són més dolentes les
inversions i, vostès què fan? Protesten, s’han atrevit a dir fins i
tot aquí en el Parlament que els prenen el pèl des de Madrid, i
és veritat perquè no els fan ni cas. Vostès protesten aquí, però
llavors se’n van a Madrid amb la cua baixa, amb el cap baix i no
diuen absolutament res, i Madrid fa el que els dona la gana, és
a dir, invertir cada vegada menys.

Inversions estatutàries. Què ha fet vostè, també? És que li
hauria de caure la cara de vergonya, s’han deixat perdre més de
1.000 milions d’euros fins ara, més de 1.000 milions d’euros!
Amb una situació econòmica penosa, crisi absoluta i vostès es
permeten el luxe de perdre 1.000 milions en infraestructures que
podrien crear llocs de feina, llocs de feina, Sr. Conseller. Que ja
sé que vostè se’n riu, d’això, sembla que no li importa ni mica.
Però ja em dirà, vostè, què pretén que es creïn llocs de feina
amb la reforma fiscal que han presentat? Ara en parlarem de la
reforma fiscal.

Dit tot això, però, està clar que des de l’Estat el que arriba...
Què han aconseguit? Idò tornar aquesta comunitat autònoma a
la cua de les inversions de l’Estat, a la cua de la mitjana... no
arribam ni on érem quasi, quasi abans del nou model de
finançament, ni això. Han fet el ridícul més espantós.

Una altra de les potes, l’endeutament, això també és molt
curiós. Vostès criticaren la passada legislatura per l’excessiu
endeutament. I vostès què han fet? La seva frase que posaven
sempre davant de tot era: és clar, és que a més dèficit, més
endeutament, ho deien o no ho deien? Cada vegada ho diuen,
però, què passa? Que resulta que d’una manera o de l’altra van
baixant el dèficit, però al mateix temps s’incrementa
l’endeutament. No té molt de sentit, no és el que vostès deien,
si baixa el dèficit teòricament hauria de baixar l’endeutament.
No, vostès han incrementat en més de 3.000 milions
l’endeutament d’aquesta comunitat autònoma en el temps que
porten aquí, més de 3.000 milions, més, baixant el dèficit
segons vostès. No s’entén gaire.

A més, una altra cosa molt greu, s’ha produït això, aquest
increment d’endeutament, sense inversió perquè vostès no han
invertit pràcticament res. El percentatge d’inversió d’aquest
pressupost és francament baix, no serveix per a res, en el 2015,
que és el màxim d’inversió d’aquesta legislatura, estan més de
230 milions per baix del que estàvem en 2010, Sr. Conseller,
més de 230 milions d’inversió per baix de 2010. Això és així.

Ah!, i parlava de l’amortització -amortització-, Sr.
Conseller, s’ha dit diverses vegades, s’ha baixat en amortització,
s’han aconseguit moltes coses i resulta que fins i tot jo li vaig
fer una pregunta en la seva compareixença per explicar els
pressuposts de la comunitat autònoma, li parlava del temps de
carència. Vostè em va contestar que la negociació de fa dos
anys no tenia res a veure amb la carència, és clar, la negociació
de l’any passat, de fa dos anys, no, però la nova negociació
vostè mateix ha reconegut que per a l’any que ve hi ha una
carència de 58 milions d’euros, que per a vostè és un mèrit.
Però, sap què és això? Que ho pagaran els que vénen, no ho
pagarà vostè. Clar, sí, però això és molt fàcil! Fer política
econòmica fent que els que vénen hagin de pagar el que vostè
no vol pagar ara perquè ha de marcar uns mèrits per poder
presentar unes xifres és molt fàcil, això és el que fa vostè: els
que venguin endavant ja ho pagaran, i és així.

(Remor de veus)

Passem directament a un altre tema perquè queda poc temps,
el tema dels tributs. Sr. Conseller, també per a vostè és un mèrit
la seva reforma fiscal i la reforma fiscal que presenta per a 2015
és una autèntica estafa. Sense anar més lluny perquè,
contràriament al que vostè defensa, no afavoreix els més
necessitats, les rendes baixes, les rendes mitjanes, ni tan sols
això, continua afavorint els de sempre i les xifres hi són per
demostrar-ho. Però, a més a més, vostè amb aquest tipus
d’ingressos novament disfressa la veritat.
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Resulta que tot s’incrementa, els impostos directes, els
impostos indirectes, les taxes, tot s’incrementa, malgrat que fa
una rebaixa..., una reforma fiscal, que diu vostè, que és per
baixar els impostos als ciutadans, però tot augmenta. Però és
que a més a més ens trobam impostos de competència
autonòmica, com per exemple les transmissions patrimonials,
que de cap manera si a 31 de desembre aconsegueixen igualar
la xifra inicial que s’havien marcat fins i tot així és molt difícil
entendre com preveuen 46 milions més per a 2015. És prou
complicat d’entendre, vostès encara no ho han explicat, això en
concret, un 18% més d’ingressos per transmissions
patrimonials, això és el que està previst. 

Actes jurídics documentats, també un impost autonòmic, a
31 de desembre, Sr. Conseller, la liquidació serà al voltant de 68
milions d’euros. Això, què suposa? Aproximadament quasi 2
milions d’euros menys que la previsió inicial, baixa, baixarà
segurament la recaptació per aquest concepte, però vostè, què
fa? Incrementar la previsió de l’any que ve en 8 milions d’euros,
un 11,5%.

Sr. Conseller, hi ha més xifres com aquestes. Això què ens
du a pensar, Sr. Conseller? Vostè diu que ha fet una previsió
moderada d’ingressos, així ho ha dit en les seves
compareixences, en les seves rodes de premsa, però resulta que
no és així, que s’incrementen els ingressos, que molts d’aquests
no tenen gaire explicació, aquests increments prevists per al
2015. Què ens du a pensar això, Sr. President, ai!, Sr. Conseller?
Ens du a pensar en què ha fet vostè? Inflar la previsió
d’ingressos per poder quadrar un pressupost, té unes despeses
que necessita posar al pressupost i una de les maneres és inflar
els ingressos, ja ho ha fet altres vegades amb altres partides; en
altres exercicis ha inflat la partida d’interessos, ha inflat altres
partides, ara toca a la d’ingressos tributaris, segurament estan
inflats, segurament són per quadrar números, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Fins i tot de taxes, d’allò més
proper, les taxes també s’incrementen, pagaran més, malgrat
que vostè hagi..., sí, sí, vostè recaptarà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

...vostè recaptarà més per taxes que l’any passat, sí, sí, vostè
ho ha reconegut, vostè ho ha reconegut i a més va explicar que
es devia a l’increment de les taxes al sector del joc, així ho va
dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned,...

EL SR. BONED I ROIG:

...en la seva compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar ja.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, acab, Sra. Presidenta. Simplement una darrera cosa, vostè
en aquest tema de tributs va dir que era una reforma fiscal que
sobretot destacava per la seva progressió també perquè com ho
feien vostès afavoria a tots. No és cert. 

Un darrer exemple i tanc: el tipus aplicable a les successions
i donacions, vostè va reconèixer que la rebaixa era lineal, per a
tots igual, independentment del valor que s’obtingués, per a tots
igual. Això no és progressió, Sr. Conseller, l’aplicació d’això a
segons quins valors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

...determinarà un ingrés o l’altre, això si és veritat, però és
diu proporcionalitat, no progressió. Vostès no apliquen
progressió a la reforma fiscal, tornen enganyar la gent i tornen
afavorir els de sempre.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el conseller José
Vicente Marí, per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Boned, vostè ha fet una
intervenció que què vol que li digui, ha fet un totum revolutum
disparant a tot, bé, intentaré centrar-me en la qüestió o en la
interpelAlació que vostè planteja i contestar algunes de les coses
que vostè ha posat damunt la taula, no sé si en seré capaç
perquè... , hi ha posat de tot, ho ha mesclat tot i bé, a veure si
podem contestar.

Miri, respecte de... hem parlat àmpliament del sistema de
finançament, de les inversions, del règim econòmic de les Illes
Balears i d’aquestes coses que vostè diu que són les tres potes
del finançament de la comunitat autònoma. Jo em puc cansar de
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dir-ho i vostès no ho reconeixeran o no voldran... o ho voldran
fer parèixer d’una altra manera, no?, el Govern ha fet una anàlisi
del funcionament del sistema de finançament de 2009, ha
assenyalat el que ha funcionat bé i ho ha dit, va suposar una
passa endavant en el finançament d’aquesta comunitat
autònoma, ens cansam de dir-ho cada dia, cada dia, ara, vostès
reconèixer res, no ho reconeixen. I hem posat de manifest les
coses que no funcionen bé en aquest sistema de finançament. En
tot cas, arreglem el sistema de finançament o no l’arreglem, que
vostès diguin que el sistema de finançament és molt bo i als cinc
minuts següents vulguin un altre sistema de finançament i el
vulguin canviar, que el seu secretari de política autonòmica
digui que aquest sistema de finançament és molt bo, però la
seva secretària general digui que s’ha de canviar, amb
independència de tot això, el cert és que a vostès no els arregla
cap sistema de finançament, ni el millor sistema de finançament
del món.

Miri, a l’any 2008..., entre l’any 2008 i l’any 2010 els
ingressos de la comunitat varen ser 2.600 milions, l’any 2008
varen ser 2.600 milions, l’any 2009 varen ser 2.900 milions, és
a dir 300 milions més, l’any 2010 va tornar baixar a 2.600
milions. Per tant, vàrem tenir els mateixos ingressos
pràcticament, amb l’excepció de l’any 2009 en què varen pujar
300 milions d’euros, i vostès què varen fer?, varen pujar la
despesa igualment en 300 milions d’euros.

La realitat és que el finançament de la comunitat autònoma
va baixar fins 2.378 milions d’euros l’any 2011 i des de l’any
2011 l’hem pujat a 2.785, tant pel sistema de finançament com
pels ingressos propis i cedits de la comunitat autònoma.

Respecte dels ingressos de la comunitat autònoma, el que
hem fet durant aquesta legislatura, ja ho vàrem comentar en el
debat de la totalitat que el 71% dels ingressos corrents dels
pressuposts de 2015 no varien, vénen determinats pel sistema de
finançament i no tenen cap relació amb el creixement econòmic.
Respecte de l’altre 29% sí que té relació amb els tributs
gestionats i propis de la comunitat autònoma, excepte un,
successions, que no ve determinat pel creixement. 

Hem fet una previsió d’ingressos per a l’any que ve d’aquest
29%, perquè l’altre 71 ja ve fix, prudent, hem increment en
conjunt un 5%, quan la recaptació de la comunitat autònoma
aquest exercici, a 30 d’octubre, s’incrementa en un 16%.

I vostè diu que tot això està molt malament, que tal... que bé,
sí, però al final, que els ingressos no són realitat, que ho inflam
tot, miri, al final inflant-ho tot, partint de la base que té vostè
raó, miri, partint de la base que vostè té raó, idò, inflant-ho tot
complim els pressuposts prou millor que vostès, inflant-ho tot
a l’any 2012 vàrem complir els pressuposts, ens vàrem desviar
tres dècimes de l’objectiu de dèficit; a l’any 2013, inflant-ho tot,
vàrem complir el pressupost, vàrem tenir un dèficit de l’1,24, i
l’any 2014 i l’any 2015 ja li faig jo la previsió que complirem
i seran prou més reals els pressuposts que nosaltres presentam
que els desviaments que tenien vostès en 700 milions d’euros
cada exercici, perquè vostès pressupostaven una cosa i no
inflaven res, eh!, vostès no inflaven res. Això sí, al final d’any
700 milions d’euros de desviament.

El Govern pretén a l’exercici 2015 ajudar a reactivar el
consum i la demanda interna de la nostra comunitat autònoma,
ja vàrem explicar l’altre dia en el debat de totalitat al projecte de
pressuposts la reforma fiscal que presentam. 

M’agradaria puntualitzar, perquè a vegades o es presenten
les coses d’una determinada manera o no s’han estudiat prou bé,
m’agradaria puntualitzar respecte, primer, puntualitzar que la
progressió del sistema tributari es predica de la totalitat del
sistema tributari, això és classe de derecho tributario de
primero en la Facultad de Económicas y en la de Derecho,
igualment, la progressivitat es predica de la totalitat del sistema
tributari i en la mesura que prenem mesures perquè sigui més
progressiu el conjunt, idò, el conjunt resulta més progressiu. Si
passam de quatre trams d’IRPF a sis trams d’IRPF fem més
progressiu l’IRPF i, per tant, el conjunt del sistema tributari. Si
fem progressiu l’impost de transmissions patrimonials, que ho
va fer aquest govern, aquest govern va fer progressiu l’impost
de transmissions patrimonials en contra dels clixés, vàrem fer
progressiu l’impost de transmissions patrimonials fem més
progressiu el conjunt del sistema tributari a les nostres Illes
Balears.

Per tant, en segon lloc, respecte de la reforma fiscal, escolti,
podem continuar aplicant deduccions a discapacitats, a majors
de 65 anys i a famílies nombroses com veníem... -a famílies
nombrosos no ho fèiem-, però a discapacitats i majors de 65
anys, podem continuar aplicant deduccions? Sí. Qui se’ls
aplicaven les deduccions?  Se’ls aplicaven els que tenien una
renda de 12.500, una base imposable de 12.500 individual,
25.000 conjunta. Què feim ara? Pujam el mínim personal i
familiar per aquests dos conceptes, per què? Perquè beneficiïn
a tothom, no només pels que tenguin una renda inferior a 12.500
sinó que beneficiï a tothom. 

I la Sra. Armengol l’altre dia em deia, ja, però és que vostès
el que fan és que pugen el 10% el màxim normatiu al mínim
personal i familiar, però com baixen més encara, efectivament,
el 21%, el tipus, es produeix un decalatge. Ja, però això parteix
d’una falAlàcia, i és que, com que baixam el tipus a tothom,
baixa també la renda a tothom. 

Per tant, avui, una persona amb discapacitat del 33%
reconeguda i una base imposable de 18.000 euros paga 1.270
euros. Amb la nostra reforma pagarà 1.049, és a dir, 230 euros
menys del que paga ara. I si féssim el mateix que ens proposava
la Sra. Armengol l’altre dia, és a dir, que només incrementàssim
el mínim personal i familiar un 10% i, per tant, el tipus només
els baixàssim un 10%, per no baixar-ho més, resulta que pagaria
aquest mateix senyor o senyora amb discapacitat del 33% i una
base imposable de 18.000 euros, resulta que pagaria 45 euros
més del que pagarà l’any que ve. Si aquesta és la seva proposta
la podem dir.

També vostè em retreu la política fiscal que hem fet, i també
en el debat de totalitat dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma es deia, vostès varen prendre mesures, després varen
llevar l’impost i això ha tengut uns efectes. Mentida. La retirada
de l’impost per a rent a cars a la nostra comunitat, perquè clar
és fàcil donar dades al tun-tun i ser poc seriosos i dir això ens ha
costat 7 milions d’euros en dos anys, s’ha d’anar alerta a donar
dades al tun-tun i hem de ser rigorosos. 
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Miri, la retirada d’aquest impost o el padró, perquè
l’Agència Tributària de les Illes Balears gestiona 50
recaptacions de 50 municipis dels 67 que té la nostra comunitat
autònoma, el padró, és a dir, la... tots els... perquè els vehicles
tributen perquè es fa la tramitació a Trànsit del municipi
corresponent, no pel domicili fiscal de l’empresa ni per
l’empadronament, però el padró de vehicles l’any 2011 al
conjunt de les Illes Balears 44.700.000, és a dir, si haguéssim
recaptat tot el que hi havia matriculat aquí, 44.700.000 l’any
2011, i l’any 2013, 44.831.000. Per tant, no hi ha hagut aquest
efecte. És fals.

I tenim un problema, perquè la Sra. Armengol ens va dir que
a Mercadal havia baixat 70.000 euros, no ens va dir quin any, no
ens va dir quin any, però vegem quin problema tenim a
Mercadal, perquè resulta que a Mercadal, la seva ordenança
fiscal diu que aplicarà en aquest tribut un coeficient de l’1,25%
sobre el quadre de tarifes. I si és veritat, que no ho sé, que va
baixar la recaptació uns 70.000 euros, no sé per què, perquè
resulta que a Algaida, un altre municipi del seu partit, que té un
coeficient de l’1,91, o sigui més alt, més alt, li demani al Sr.
Alcalde d’Algaida si va baixar l’empadronament de vehicles en
el seu municipi. Li demani, jo no li diré. Jo li posaré un altre
exemple de Menorca, Ferreries, per exemple, poble de Menorca
que està al costat d’Es Mercadal, i que té el mateix tipus, el
mateix coeficient de l’25 que Es Mercadal, i resulta que a Es
Mercadal se’n va el de rent a car i a Ferreries no se’n va ningú
i l’empadronament a Ferreries és el mateix a l’any 2011,
166.000 euros; l’any 2012, 166.000 euros; l’any 2013, 166.000
euros.

Tenim un problema i donar les dades al tun-tun és major
problema encara amb algú que vol governar aquesta comunitat
autònoma o ajudar a Podemos a governar aquesta comunitat
autònoma. Gràcies, senyories. 

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
diputat Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no canviï el discurs
d’un dia per l’altre, no vengui ara a dir el que no havia dit o, dit
d’una altra manera, digui el que deia abans sobre el model de
finançament, digui-ho tot, tot. Evidentment, no pot dir més que
és millor que l’anterior perquè les xifres canten, però vostè, des
del primer dia que va arribar aquí, del primer dia, va protestar
d’aquest model de finançament i un dels seus grans
compromisos i una de les seves promeses que no ha pogut
complir ni complirà és que en aquest exercici 2014 tendríem un
nou model de finançament. Es va comprometre i, fins i tot, va
atrevir-se a dir que tendria efecte de gener de 2014, i ho va dir
després fins i tot que Montoro li hagués dit que no, que si hi
havia negociació seria, en tot cas, per parlar-ne ja de cara a
2015. Vostè insistia que en gener de 2014. Li agradi o no li
agradi, aquest era el seu discurs.

Diu que aquests pressuposts són reals i que nosaltres no
sabem veure que són uns pressuposts reals i ho són, segons
vostè, perquè, i ens ha enumerat els dèficits de diferents anys i
el compliment d’aquest govern amb aquest objectiu de dèficit,
però això ja ho sabem, Sr. Conseller, si ja ho sabem, si és l’únic
que tenen dins el cap vostès, si només saben i poden parlar de
compliment de dèficit, si a vostès, si a vostès les persones no els
importen res...

(Alguns aplaudiments)

... a vostès només els importa el compliment del dèficit, Sr.
Conseller, no parlen de res més, per això no saben que les
persones tenen necessitats, que no arriben a final de mes, que
moltes es queden sense casa, que es queden sense feina, que
cobraven cent i ara cobren cinquanta, i això a vostès no els
importa, tenen problemes per pagar el llum, per pagar l’aigua,
per pagar el lloguer, però a vostè no l’importa, a vostè només li
importa el dèficit, Sr. Conseller, ja està bé! Parli del que toqui,
no del que interessi al Partit Popular.

Endeutament, que també en volia parlar, insisteix en la
progressió vostè, no pot ser, és fals, és mentida. Progressió és
aplicar un tipus diferent en funció dels ingressos de cada un, de
cada una de les persones, i vostè no ho fa; en algunes coses no
ho fa, en altres no té més remei, però en altres no ho fa. L’escala
d’IRPF, evidentment ha de ser així, però així i tot, però així i
tot...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... bé, sí...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

... però n’hi havia quatre...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor...
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EL SR. BONED I ROIG:

... ja no era un, no era lineal, n’hi havia quatre...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, silenci, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

... ara hi ha els que vostè vulgui, però no és progressiu, no
senyor, perquè continua afavorint els que més tenen. Li posaré
un exemple, un exemple, un exemple, no es preocupi, miri, els
que guanyen, segons la seva reforma fiscal, els que guanyen
33.000 euros tendran una reducció, un estalvi, de 73 euros l’any,
73 euros, 6 euros mensuals d’estalvi. Els que guanyin 35.000,
88 euros any, 7 euros mensuals d’estalvi, Sr. Conseller. Però,
què passa? Els que guanyen 65.000 euros, Sr. Conseller, 65.000,
tendran un estalvi de 405 euros, Sr. Conseller, és així, els
comptes estan fets, si vostè no els ha fet em sap molt de greu,
nosaltres els hem fet, els que guanyin 75.000 euros, Sr.
Conseller, tendran una reducció de 630 euros. A qui afavoreix
vostè? A qui? Als de sempre. 

Un altre exemple, impost de patrimoni, exempts fins a
800.000 euros, és a dir, que els qui guanyin 799.000 euros no
han de tributar per aquest impost. Això és afavorir als més
necessitats? Això és afavorir als qui menys tenen? No, és
afavorir als que més tenen. 

Per passem a una altra cosa, en el seu moment..., i li
recordaré una frase que crec que és important i que també
lligarem amb el tema de tributs, record que a la compareixença
li vaig criticar que moltes coses que vostè ressaltava, i de les
bonances d’aquest pressupost de 2015, vostè en cap cas no
havia fet referència que el que feia per al 2015 era continuar
congelant el salari dels empleats públics, continuar congelant.
La seva resposta, sap quina va ser, sap quina va ser? És al Diari
de Sessions, que, entre d’altres coses, gràcies a això podia vostè
baixar els imposts a tots, als mestres també. Però, digui-ho vostè
als 3.000 empleats públics que han quedat al carrer que baixa
els imposts a veure quin mèrit tendrà per a ells. Digui’ls-ho, als
3.000, però si no tenen feina, si no tenen cap sou, què han de
tributar si no tenen feina, no guanyen, no guanyen, els han
enviat al carrer vostès, els han enviat al carrer. El més greu,
però, és que resulta que, a compte de la congelació salarial,
vostès deixen de cobrar l’impost de patrimoni a aquells que
tenen fins a 799.000 euros, això és progressió, Sr. Conseller?
Això és una vergonya, això és el que és.

Si no tenia prou, i acab, Sr. President, si no tenia prou,
parlàvem d’imposts i jo li he comentat dos imposts autonòmics
que estaran desfasats, amb tota seguretat, li puc parlar d’un
altre, el cànon de sanejament, també va ser polèmic en el seu
moment. Si les dades són mínimament correctes, a 31 de
desembre, vostè deixarà de recaptar per aquest concepte més de
3,5 milions, segons la previsió inicial, sí, Sr. Conseller, així és.
Però així i tot vostè per a l’any que ve preveu un increment de
16,5% en total. De què parlam? D’una reforma fiscal que,
teòricament, baixa la pressió fiscal, quan no és així, però resulta
que es gastarà molt més i vostè planifica per a l’any que ve,
també, major ingrés per conceptes tributaris, baixa teòricament
la pressió fiscal, però recaptarà més. Jo li faig els números amb

alguns dels imposts perquè vegi clarament que no serà així amb
alguns que, per tant, aquests ingressos estan inflats i vostè
continua sense explicar-ho. 

Sr. Conseller, els ciutadans cada vegada són, en aquesta
comunitat, una mica més pobres, tenen un major deute gràcies,
entre d’altres coses...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

... -sí-, a l’increment del deute que vostès han provocat. Reben
també... es deu més, cada ciutadà, deu, ara mateix, més de 7.000
euros gràcies a vostès, el 2010 eren envoltant els 4.000, ara són
més de 7.000, i per això resulta que ara cada ciutadà també es
troba en pitjor situació econòmica gràcies a vostès.

Aquesta és la seva brillant gestió que pretén que, en any
electoral, li doni més vots. Esper que els ciutadans s’adonin del
que fan vostès i a qui afavoreixen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned.

(Alguns aplaudiments)

Torn de contrarèplica, i per tancar la qüestió, té la paraula el
conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Tornem-hi amb el model de
finançament, escolti’m, la comunitat autònoma de les Illes
Balears no pot canviar per si mateixa el model de finançament
i és veritat que l’Estat havia dit que el canviaria el 2014, i ara
s’ha tirat enrere i diu que no el canvia el 2014. Això no és de
nou amb l’Estat, sí, miri, jo li explicaré, Sr. Boned, si em
permet, des del meu punt de vista, alerta!, no vol dir que jo
tengui raó, però el sistema de finançament de 2001 contenia una
clàusula de revisió, conforme s’acreditassin els increments de
població, que jugava o que havia d’entrar en joc l’any 2007, i el
Sr. Zapatero no la va aplicar; si l’hagués aplicada, si hagués
aplicat aquesta clàusula segurament l’evolució dinàmica del
sistema de 2001 no hagués estat tan dolenta... -escolti, jo li cont
la meva veritat, ja sé que vostè pot no estar-hi d’acord, però
deixi’m-la contar-, si hagués aplicat aquesta clàusula quan
tocava a l’any 2007, segurament l’evolució dinàmica del
sistema de 2001 no hagués estat tan dolenta per a les Illes
Balears. No ho va fer. Què va fer? Idò, modificar el sistema
l’any 2009. És possible que enguany ens diuen, idò, mira, no
modific el sistema, i ens diuen, modificaré el sistema quan
tengui més diners. Això és el que ha dit l’Estat. 
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Per tant, no ve de nou, ja l’any 2007 que s’hauria d’haver
actualitzat el finançament en funció de l’evolució de població,
i una de les que major impacte d’increment de població va tenir
entre el 2001 i el 2007 varen ser les Illes Balears, no es va posar
en pràctica i es va modificar el sistema de finançament dos anys
després, a l’any 2009, per fer un altre sistema.

Miri, és veritat, nosaltres no pensam en les persones,
nosaltres, la vella retòrica política, aquesta amb la qual resulta
que es contraposen els números a les persones i nosaltres no
pensam en les persones, i sense pensar en les persones resulta
que incrementam la renda bàsica i la mínima d’inserció; sense
pensar en les persones resulta que apujam els PT i els AT per
als nostres boixos amb necessitats educatives especials; sense
pensar en les persones resulta que generam ocupació i cream
20.000 llocs de feina perquè no pensam en les persones. I
vostès, que hi pensen cada dia i cada cinc minuts i... bé, tots els
segons del dia, que pensen molt en les persones envien 46.000
persones a la cua de l’atur, això sí, reconfortadíssimes des del
punt de vista moral, però a la cua de l’atur, vostès que pensen en
les persones.

Jo li diria, Sr. Boned, que no pensi, que ens facin un favor a
les persones en general, no pensin en nosaltres, no pensin en les
persones perquè cada vegada que vostès pensin en les persones
ens creen un problema dels gruixuts, dels gruixuts. Miri, no, no,
vostès no pensin en les persones.

Respecte del sistema, respecte del sistema..., respecte de la
reforma fiscal que fa aquest govern, el primer que suposa la
reforma fiscal que fa aquest govern és un increment de salaris
a tots els treballadors de les Illes Balears a l’exercici 2015. És
el primer que suposa la reforma fiscal d’aquest govern a tots.

(Alguns aplaudiments)

I els que tenen rendes superiors a 75.000 euros es queden
igual, no és veritat que els baixem els impostos, es queden igual,
tributen el 21,5%.

I vagi pensant què em contesta vostè a allò d’Es Mercadal
i a l’impost de rent a cars, perquè ja li ho he dit abans, enviar
xifres al tum-tum, “s’han perdut 7 milions d’euros en 2 anys”,
s’ha de ser rigorosos i presentar xifres al tum-tum, tenen el
problema que les xifres s’han de contrastar i no sé quin
problema tenim a Es Mercadal si perdem 70.000 euros de
recaptació, perquè al poble del costat, a Ferreries, no s’ha perdut
recaptació. Tal vegada és que s’han donat de baixa alguns rent
a cars, però al poble del costat de Ferreries no s’han donat de
baixa. I de la recaptació i el padró de vehicles a Algaida, que té
una tributació major de l’1,25 a Es Mercadal; a l’1,91 a Algaida,
del seu partit, resulta que no ha tengut baixada de recaptació, ni
d’empadronament.

Per tant, algun problema tenim. I és veritat que hi ha
municipis que fan política fiscal amb aquest impost, per
exemple hi ha municipis a Mallorca que tenen un coeficient de
l’1,012. Per tant, atreuen més padró de vehicles. Per tant, no sé
quin problema tenim...

(Remor de veus)

No, jo li parl, jo li parl, jo li parl...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

Si és que el problema..., li trec això, Sr. Boned, perquè la
Sra. Armengol l’altre dia va dir que la política fiscal del Govern
de les Illes Balears perjudicava la gent i va posar per exemple
l’impost del rent a car. Li parl d’això, li parl del Govern, del
retret que varen fer que la política fiscal del Govern perjudicava,
i resulta que no ha perjudicat, resulta que el padró de vehicles
de l’any 2011, 570.000 vehicles, i el padró fiscal 44.777.000, i
l’any 2013, 566.000 vehicles i el padró municipal del 13,
44.831.000, a 50 dels 67 municipis de les Illes Balears.

(Continua la remor de veus)

Escolta, i com que han anat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, silenci per favor!

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

Vol que li digui on poden haver? Doncs, poden haver anat
a Relleu, a Alacant, que té 1.090 habitants i en canvi, té una
flota de vehicles registrada que quintuplica  els habitants que té.
O poden haver anat a La Cerollera, a Terol, 124 habitants i en
canvi té uns impostos de vehicles de tracció mecànica que
triplica la recaptació d’aquests 124 habitants. Hi ha competència
fiscal en els municipis en aquest impost des de l’any ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, prec silenci per favor. Deixi expressar el
conseller!

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

... des de l’any 2004. Ara, el que em preocupa és que Es
Mercadal hagi perdut 70.000 euros de recaptació, no sé quin any
perquè no ens varen dir, que hagi perdut 70.000 euros...

EL SR. PRESIDENT:

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

...de recaptació amb el mateix coeficient que té Ferreries. O
amb un coeficient molt menor que el que té Algaida, que té
l’1,91, segons la seva ordenança fiscal.

Sr. Boned, unos tienen la fama y otros cardan la lana.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III.1) Moció RGE núm. 10351/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a seguretat alimentària,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 10131/14.

Passam al tercer punt de l’ordre que correspon al debat i
votació de les mocions. En primer lloc debatrem la moció RGE
núm. 10351/14 presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a seguretat alimentària, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 10131/14.

Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula la diputada
Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President, bon dia a tots i a totes. Aquesta moció és
el resultat d’una interpelAlació de fa 15 dies que vàrem fer al
conseller de Salut, en relació amb la salut pública lligada a la
salut animal. Consta de 5 punts, derivats cadascun del debat que
es va realitzar a la cambra. Passaré a defensar cada un dels
punts.

“El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
realitzada pels professionals i tècnics del desaparegut IBABSA,
que facilità que la comunitat autònoma tingués reconeguda a
nivell europeu, una bona salut animal.” Aquí s’ha reconegut la
feina que fan els professionals sanitaris, des que no hi ha la Sra.
Camps, en qualque moment i tot s’ha reconegut la feina que han
fet els professors, s’ha reconegut en general la feina que fan els
funcionaris, però jo crec que avui que debatem aquest tema,
s’ha de reconèixer la feina que varen fer tots aquests tècnics i
professionals de l’IBABSA, que va ser la primera, el que
podríem dir la primera empresa pública de la nostra comunitat
autònoma, fa més de 60 anys, que varen fer una feina
extraordinària, entre els diversos governs tant progressistes com
de dretes i que va aconseguir que tenguéssim un nivell de salut
animal molt alt i reconegut per la Comunitat Europea.

De fet, bona part de les malalties que altres comunitats
autònomes han de realitzar d’una forma una mica més intensa,
nosaltres estam lliurats i hem minvat la necessitat de fer-la tan
intensiva, gràcies a aquesta feina. I això passa en determinades
malalties, com la coneguda de les vaques boges, la brucelAlosi,
etcètera, que fa que cada any haguem de fer menys recompte
d’animals, menys vacunes, o que els animals hagin de tenir més
mesos perquè no és necessari. Crec que avui és un bon dia per
donar reconeixement a aquesta estructura i a aquests
professionals.

El segon punt és “El Parlament de les Illes Balears constata
l’augment de decomissos per tuberculosi, present als
escorxadors de les Illes Balears, augment que sense ser
alarmant, precisa de l’atenció de les conselleries competents en
salut animal i en salut pública.” Això crec que és un tema
objectiu, no ho podem negar; es va debatre fa 15 dies, el
conseller al qual s’interpelAlava, el conseller de Sanitat, no va
saber explicar per què; efectivament ens va donar garanties que
en els escorxadors es feien les proves, per això s’ha detectat,
perquè als escorxadors es fan les proves i en els escorxadors no
s’han reduït treballadors i quan arriba l’animal ja sacrificat o en
vies de ser sacrificat, es detecta i efectivament, se’l retira. Això
és un fet que no podem negar, són dades oficials, ens les dóna
la mateixa conselleria. A l’any 2009, zero decomissos; a l’any
2010, zero decomissos; a l’any 2011, zero decomissos; a l’any
2012, 2 decomissos ovins; a l’any 2013, 2 decomissos; 2014,
fins al juny, 6 decomissos ovins i 11 caprins.

Som davant d’una situació que, com a mínim, ens ha de
cridar l’atenció i demanar el Parlament a les conselleries
respectives que posin en funcionament qualque sistema per
garantir que això no passi, que no arribi als escorxadors, com
passava abans. No demanam altra cosa que un sistema que
garanteixi que el que passava fa uns anys, no passa ara. La qual
cosa coincideix per a nosaltres, no tenim altra hipòtesi, si no ens
poden donar vostès més argumentació, coincideix amb la
reducció de treballadors, de tècnics en temes de salut animal,
amb la reducció i la desaparició d’IBABSA; és a dir, es
redueixen i desapareixen els treballadors, els quals tenien una
estructura molt clara de responsabilitat, cada un d’ells tenia una
responsabilitat territorial i eren els responsables de saber des
d’un pagès que tenia un porc, a tota una ramaderia, que se’ls
vacunàs quan tocava, si no ho feien se’ls avisava, etcètera, es
feia un seguiment i se’ls enviaven els veterinaris, se’ls facilitava
tota la feina. I ara, com ens va explicar el conseller
d’Agricultura, ara quasi quasi és autodeclarar-se una bona part
de les vacunes i treure la sang als animals és quasi quasi
d’autodeclaració. Ens va contar que vostè els envia una carta i
vostè confia que ho facin, però no hi ha un seguiment acurat.
Menys, efectivament, a tots aquells que són a l’Associació de
defensa de la salut animal, que sí que es realitza. I curiosament
aquesta associació que ja funcionava fa quatre anys, en aquesta
associació no hi ha hagut cap tipus de reducció de les vacunes.
Mentre que a tots aquells que no estan associats, la vacunació ha
baixat més d’un 50%. Segons el conseller d’Agricultura és
perquè hi ha hagut una reducció d’un 30% de la cabanya
porcina, que és la més afectada d’aquest nombre de
vacunacions. Nosaltres ens hem posat en contacte amb el
ColAlegi de Veterinaris i no han detectat cap reducció de la
cabanya porcina. 

Bé, vostè se’n riu, a mi no em fa cap rialla, Sr. Conseller
d’Agricultura, vostè té la capacitat de pujar aquí sempre que
vulgui i m’expliqui aquestes rialles. Jo crec que parl d’una cosa
molt seriosa i vostè se’n riu!
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(Remor de veus)

Idò se’n rigui. Se’n riu de mi, se’n riu del meu grup, saben
el que representa i se’n riu d’un debat que hem de tenir en
aquesta comunitat autònoma.

I li deman respecte, ja que no ho fa la presidència, li ho
deman jo.

(Continua la remor de veus)

Sí senyor, li ho deman jo! No se’n rigui, si té qualque cosa
a dir, vostè pot demanar el micròfon i pot demanar i em pot
demanar les vegades que vulgui. Però li deman respecte! 

D’acord? No, jo li parl amb molta educació, no me’n ric de
res de vostè, vostè se’n riu mentre jo parl, li deman respecte!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, prec silenci. Sra. Diputada, vostè té la paraula
per continuar amb la intervenció.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President.

Tercer punt. Tenim un problema, abans es feia una feina i
ara no es fa aquesta feina i nosaltres pensam que coincideix amb
la reducció d’aquesta estructura.

Per tant, nosaltres demanam que “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes que, en un termini de tres
mesos, lliuri al Parlament un pla de feina que garanteixi que
l’administració supervisarà l’execució de les vacunacions
obligatòries i de les extraccions de sang obligatòries del sistema
o del seguiment de la salut animal.” En aquest moment no les
tenim garantides, no les tenim garantides com les teníem
garantides l’any 2011, l’any 2010 i l’any 2009.

Nosaltres no explicam el model que ho ha de fer, pensam
que en el Parlament s’ha detectat un problema a través d’un
grup parlamentari i ens dirigim al Govern perquè ens doni
garanties que això succeirà. En tot cas, si ells consideren que a
través del seu sistema actual ja es fa, que ho lliurin al Parlament
per donar les garanties de què això succeeix. Si no és així,
perquè nosaltres pensam que no és així, que també lliurin al
Parlament un pla de feina que doni les garanties. Perquè amb la
informació que nosaltres tenim, a les memòries que nosaltres
tenim, això no està garantit. En aquell moment vàrem demanar
i vàrem fer venir el conseller perquè no ens contestava les
preguntes, el conseller d’Agricultura, i ens va dir que,
efectivament, s’enviava una carta i que els pagesos o les
persones que tenien aquests animals, se’n feien com a
responsables, i que això considerava que era suficient. Això és
al llibre d’actes de la comissió on vostè va venir, Sr. Conseller.

Després hi ha un altre tema, la interpelAlació estava en dos
espais, un era el de salut animal, diguem d’animals de terra, i
l’altra de salut animal, d’animals d’aigua, de peixos en aquest
cas. Vostès sabran que vàrem tenir una informació que es va fer
pública d’Oceana, on es va explicar que havien fet una
investigació, aquesta investigació de determinats peixos grossos

de la nostra comunitat autònoma els havien fet les proves i
s’havien detectat tot un seguit de substàncies perilloses,
mercuri, plom i cadmi. Arran d’aquesta investigació que va fer
una ONG, la conselleria es va moure i va encarregar un estudi
a principis de l’any 2014, on, a través d’una investigació, a
través de la tècnica de mostreig, es feien unes anàlisis a
determinats peixos, grossos, que no migrassin, que fossin de
consum, tot un seguit de proves per veure efectivament si aquest
mercuri, si aquest plom i si aquest cadmi eren presents, tal com
deia Oceana.

Es varen posar fins i tot en contacte amb Oceana, els
d’Oceana els varen agrair que la seva investigació hagués
produït aquesta reacció per part del Govern, de la qual cosa
nosaltres també ens alegram, però aquesta investigació ja està
feta i els resultats no els coneixem, aquests resultats no els
coneixem. Nosaltres fa..., vostè va dir, Sr. Conseller de Salut,
que me’ls enviaria, avui jo no els tenc, no els he rebut, jo no els
he rebut, jo, a dia d’avui no els he rebut, tal vegada tenen un
problema de coordinació amb Presidència, que és la que ens
envia els resultats. Jo avui no els he rebut, a data d’avui no els
he rebut.

Per tant, aquí dos punts també a la nostra proposta: un, que
aquests estudis es mantenguin anualment, no pot ser que sigui
una ONG que cridi l’atenció al Govern, sinó que el Govern ha
de donar les garanties que això es produeix de forma temporal,
però amb garanties, per tant demanam que aquest estudi es faci
anualment -nosaltres pensam que anualment és suficient, si es
considera que s’ha d’ampliar o reduir aquesta temporalitat, hi
podem estar d’acord-, però que no sigui a costa que una entitat
ha mogut això, pensant que com que es remourien tots els
temes, sobretot a Menorca, pel tema del port, es podrien
provocar aquests tipus de situacions, remoure determinats
ciments i que això podria provocar la saturació en els peixos de
determinades substàncies tòxiques per als humans. No pot ser
que sigui una entitat d’aquestes característiques, el Parlament ha
de dir al Govern que ens ha de donar garanties perquè això
succeeixi. 

I l’altre punt és que, en el termini d’una setmana ens enviï
aquest estudi, ja no al grup parlamentari, el qual li ha demanat
fa més de mig any, sinó al Parlament. Pensam que ha de ser una
informació pública. Si vostè em diu des del seu escó, Sr.
Conseller, que m’ho han enviat, jo li puc garantir que a data
d’avui no el tenc, per això deman...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... que es lliuri al Parlament.

Ja he acabat. Moltes gràcies.



6986 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’hi manté l’esmena RGE núm. 10629/14. Per
defensar-la té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Abans d’entrar en aquest debat, crec que
és important recordar que parlam de seguretat alimentària, un
conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a protegir
la salut de la població i a vetllar per la innocuïtat i la seguretat
dels productes alimentaris. Una acció, un conjunt d’actuacions
en què és necessària la colAlaboració i la coordinació de les
administracions públiques, en aquest cas de la Conselleria de
Salut i d’Agricultura, que són les que tenen les competències.
Queda molt clar a la normativa estatal de seguretat alimentària
i nutrició, la normativa autonòmica, també a la Llei de salut
pública de les Illes Balears, o en el Decret 12/2013, tot aquest
marc jurídic marca les línies d’actuació.

Després del debat de la interpelAlació de l’altre dia, varen
quedar clares un parell de coses: una, les extraccions de sang al
ramat caprí i oví per a brucelAlosi ha disminuït en els darrers
anys. Dues, les extraccions de sang per a cribratge de la malaltia
de les vaques boges, també ha disminuït els darrers anys.
Evidentment han passat molts d’anys i ja no hi ha vaques vives
d’aquell temps.

En relació amb la tuberculosi animal, els decomissos i el
nombre de bovins, ovins i caprins detectats a l’escorxador,
afectats de tuberculosi, ha augmentat, ha augmentat el nombre
d’animals afectats de tuberculosi que arriben als escorxadors.
Així, evidentment, augmenten el nombre d’animals decomissats
i el nombre d’explotacions afectades.

Per altra banda, també es va parlar de la informació
demanada sobre nivells de mercuri, plom, cadmi als peixos i
també es demanava per l’augment de nous virus.

I d’una manera molt clara també es recordava que
l’IBABSA tengué una forta reestructuració i un aprimament de
31 tècnics que varen ser suprimits, qüestió molt important.

El tema de la tuberculosi està clar que és un problema que
es genera en el sector primari, responsabilitat competencial
d’Agricultura. I per què s’ha incrementat el nombre de
deteccions als escorxadors d’aquesta manera, per què? No ho
sabem, qui ho sap és Agricultura. Nosaltres no ho sabem amb
certesa, qui ho sap és Agricultura. I avui en dia, el que es pretén
amb la seguretat alimentària, és això, que els animals malalts o
portadors no arribin als escorxadors. Els escorxadors són el
darrer esglaó abans d’arribar al consum públic. Fa trenta anys
era l’única barrera, però avui en dia es tracta de què no hi
arribin, només hi han d’arribar els animals sans. Per tant,
epidemiològicament és molt bo d’entendre, no es pot posar la
força de la detenció d’un problema a la darrera barrera, s’ha de
detectar en origen, i això és el que falla, Sr. Company.

Varen informar dels decomissos, però no dels casos
detectats, que són dos conceptes absolutament diferents, una
qüestió és el nombre d’animals que s’han enviat a sacrificar
perquè han estat positius de tuberculosi, i una altra cosa és
aquells que són (...) positius, però que són aptes per a consum.
No sabem el nombre de casos detectats, el que sabem és el
nombre de decomissats, i és important per a la salut pública.

I és important el que no fa la Conselleria d’Agricultura per
evitar-ho, perquè no és vera que la Conselleria d’Agricultura no
sàpiga de l’increment d’aquestes dades, perquè des de la
Conselleria de Salut li diuen i li passen.

Des de l’any 2002, en què entra en vigor la nova política
europea en matèria de seguretat alimentària, estan obligades a
treballar la cadena alimentària, el que es diu des de la granja a
la taula, sense solució de continuïtat, un concepte que està
definit amb el concepte de traçabilitat i és saber d’on prové un
animal, quina és la seva història i evidentment quins han estat
els seus processos de producció, de distribució i de localització.

El que tothom sap és que la Conselleria d’Agricultura,
aquest equip especialment, se’n ressent molt d’aquesta pràctica,
perquè té por a la fiscalització en salut pública del sector
primari, que és, precisament, el que marca la política europea.

I del tema dels peixos, que també és molt important, no
tenim prou informació i ni tampoc no ens diuen per què es
produeix.

Va sortir l’altre dia també el tema del cens dels porcs i a
Balears tenim un problema molt important, Sr. Company, la
matança irregular de porcs per fer sobrassada que surten
directament perjudicats carnissers i industrials, i Agricultura no
ajuda gens ni mica a fer aquest seguiment. I no parlam d’un
pagès que mata dos porcs, parlam de xarxes que sacrifiquen 20
o 50 porcs a l’any; on es sacrifiquen? Estan donats d’alta? És
que no tenen competència deslleial els carnissers i els
industrials? Aquest tipus de matances posa en perill la salut
pública.

Em sap dir el Sr. Conseller d’Agricultura, vós que sou
pagès, per què arriben, per què no arriben aquests porcs als
escorxadors?

El Grup Parlamentari Socialista donarà suport als cinc punts
de la moció del Grup MÉS. I ara passarem a valorar l’esmena
d’addició que ha presentat el nostre grup, la qual diu que “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a
intensificar el compliment del Decret 34/2009, pel qual
s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de
l’espècie porcina que es destinen al consum privat.” I per què
presentam aquesta esmena?

Doncs, perquè aquest decret regula el control de la triquinosi
en els porcs, que deriva de la normativa europea i que fou
adoptada en aquest decret. Així, regula l’obligatorietat de la
prova i assigna als ajuntaments la funció d’organitzar i controlar
les matances privades.
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I quina és la nostra realitat? Que la cobertura de les anàlisis
de la triquina a les matances privades és baixíssima, a municipis
on no es realitza ni una analítica, campanya rere campanya.

Sr. Conseller de Salut, és que a Búger, Escorca, Fornalutx,
Mancor, Maria, Sa Pobla o Santa Eugènia, i podríem arribar fins
a 14 pobles de Mallorca, no es mata ni un porc a matança
privada? Perquè no hi ha ni una analítica de la triquina els
darrers anys. I és veritat que hi ha municipis que sí que són més
complidors, com Campos, Porreres o Santanyí. Una prova que
és assequible i absolutament necessària i que no aconsegueix
arrelar, per una banda, per la inoperància de la Conselleria de
Salut, dels ajuntaments i de les pròpies, i juguen amb foc.

De les dades que coneixem i que no ens han volgut
proporcionar des de la Conselleria de Salut, no coneixem ni el
Registre de Manescals; no coneixem i tenim dades suficients de
les analítiques fetes als pobles, i tenint en compte la baixa
cobertura de realització d’aquestes analítiques, ens trobam que
per resposta parlamentària, fins i tot la Conselleria de Salut diu
que no ha detectat cap infracció en l’aplicació d’aquest decret,
i que, per tant, no s’ha posat cap sanció. Un exemple molt
clarificador de com entén la seguretat alimentària la Conselleria
de Salut, un decret d’obligat compliment que no s’acompleix,
perquè, de fet, hi ha més de 14 municipis que a les dues darreres
campanyes no han fet ni una sola analítica, i la Conselleria de
Salut ens diu que no ha detectat cap infracció i que per tant no
ha posat cap sanció.

I vull aprofitar per expressar la greu preocupació que des
dels professionals que treballen des del vessant de la sanitat que
es té pel projecte de llei agrària. Agricultura veu la part sanitària
com a un enemic i vol endur-se’n el control de la cadena
alimentària al sector primari, quan tota Espanya funciona amb
separació de competències. Article 29.1: “... la flexibilitat en les
excepcions, les adaptacions i les exclusions només preveu la
iniciativa pròpia o de les organitzacions agràries”, però no de les
industrials. O l’article 33.2: “Agricultura pot permetre els usos
dels productes derivats dels processos agraris o agroindustrials
per a usos agraris”, però no contempla ni l’autoritat sanitària o
l’autoritat mediambiental. O el 116, on vol adoptar mesures que
permetin continuar utilitzar mètodes tradicionals, quan no li
correspon com a competència, que és estatal i europea.

La veritat és que en el món de la seguretat alimentària en
aquesta legislatura les coses van pitjor. No s’ha canviat cap
norma, no s’han canviat persones ni la manera de fer feina i no
hi ha noves proves tècniques ni més formació. L’únic que hi ha
és l’eliminació de recursos a les campanyes de sanejament
ramader, la feina feta pel Sr. Company a IBABSA.

La minva en seguretat alimentària...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... és clara i els resultats són aquí, amb un augment del risc
per al consumidor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
i per fixar la seva posició té la paraula el diputat Sr. Fernando
Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Com ja es va debatre en el
passat debat de la interpelAlació parlamentària sobre salut
alimentària, aquesta és sense cap dubte un dels eixos en què té
responsabilitat la Conselleria de Salut, juntament amb la
Conselleria d’Agricultura. Com saben, la seguretat alimentària
està regulada a l’article 43 de la Constitució Espanyola i es
reconeix el dret a la protecció de la salut i atorga competències
als poders públics per organitzar i tutelar la salut pública a
través de mesures preventives i de les prestacions i els serveis
necessaris.

Així mateix, l’article 31.4 de l’Estatut d’Autonomia, es
confereix a la comunitat autònoma la competència del
desplegament legislatiu i l’execució en matèria de salut i sanitat.
La Llei 16/2010, de salut pública, inclou la promoció de la
seguretat alimentària i la nutrició entre les prestacions en
matèria de salut pública, adreçades a fomentar, a protegir i a
promoure la salut de les persones en l’esfera individual i
colAlectiva.

Aquesta competència, per tant, es desenvolupa de manera
compartida entre la Direcció General de Medi Rural i Marí i la
Direcció General de Salut Pública i Consum. Per aquest motiu
és totalment imprescindible establir els elements de coordinació
interdepartamentals per tal de coordinar les actuacions que
cadascun desenvolupa en el seu marc competencial, amb l’única
finalitat de garantir la seguretat alimentària dels aliments i
begudes a l’abast dels consumidors.

Volem recordar que aquest govern del Partit Popular ha estat
qui ha aprovat el Decret 12/2013 pel qual es creen el Consell
Autonòmic de Seguretat Alimentària i la Comissió de
Coordinació Administrativa, és important no únicament
coordinar a totes les administracions competents en la matèria
sinó que és importantíssim crear un fòrum o un espai de
participació de tots aquells ciutadans o entitats que puguin
aportar qualque cosa, com poden ser, per exemple, colAlegis
professionals, industrials del sector agroalimentari, la
Universitat de les Illes Balears, entre d’altres.



6988 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 

 

Quant al tema dels animals que donen positiu per
tuberculosi, cal dir que des de l’any 2008 ja hi ha un
procediment reglat i aprovat per a la presa de mostres per a la
investigació de tuberculosi en els escorxadors de les Illes
Balears. Cal dir que el servei que detecta la tuberculosi du a
terme una comunicació oficial a l’altra autoritat competent. Per
parlar de dades i parlar d’exemples, el 2013, d’un total de 31
animals sospitosos, 4 varen ser notificats pel Servei de Seguretat
Alimentària i 27 pel Servei de Ramaderia i Agricultura, la qual
cosa implica que efectivament és al començament i no a
l’escorxador quan es detecten la immensa majoria.

Però durant l’any 2014, de 37 sospitosos de ser positius, 3
varen ser detectats als escorxadors i 34 pel Servei de Ramaderia
d’Agricultura. I també cal dir que d’aquests 3, 1 venia de
Romania, per tant no era d’aquí, de les Illes Balears, fet que és
significatiu i que és important destacar.

Per tant, podem afirmar que els controls funcionen, ja que la
immensa majoria dels animals són diagnosticats abans de la
seva arribada a la cadena alimentària, tots provenen de
campanyes de sanejament a ramaders i el que es fa a molts dels
casos és el denominat “buidat sanitari”, en el qual se sacrifiquen
tots els animals d’una possible explotació, siguin o no positius,
per tal que poguessin haver conviscut amb animals seropositius,
que no malalts. Per tant, pensam que això també s’ha de
ressaltar.

Pel que fa al que es demana a la moció, a l’increment dels
decomissos per tuberculosi, no és en absolut alarmant, i això,
efectivament, ho especifica en el punt 2 el Grup MÉS dins la
seva pròpia, sinó que aquestes dades són més aviat unes dades
que podrien entrar dins la normalitat a les darreres fases
d’eradicació que ens trobam. La prevalença actual és de 0,60
ramats per cada 100 ramats, cal especificar per tant que la
tuberculosi bovina és una malaltia amb una epidemiologia i una
patologia molt insidiosa i difícil de detectar. És un problema
que es desenvolupa o que es pateix a nivell mundial i, tot i que
hi ha països de la Unió Europea que han eradicat completament
aquesta patologia, doncs nosaltres encara continuam tenint a
Espanya aquest problema, si bé és cert que amb finalitats d’una
prompta eradicació.

A aquell que no coneix per tant el tema, el pot alarmar
aquestes pujades i baixades dels índexs de detecció a les
darreres fases d’eradicació de la mateixa, que per als experts en
la matèria són considerades, insistesc, com a normals quan ens
movem en aquests índexs tan baixos d’incidència.

Pel que fa al punt 3 de la moció, ja existeix un pla d’actuació
i aquest pla d’actuació funciona. Ja es fan campanyes oficials de
sanejament, gràcies a les quals s’han eradicat malalties com la
brucelAlosi, leucosi bovina a les Illes Balears i d’aquesta manera
també s’eradicarà, esperem, el més aviat possible, la
tuberculosi.

Cal destacar que aquestes campanyes de sanejament,
finançades en part per fons europeus i nacionals, són dirigides
i controlades pel Servei de Ramaderia de la Direcció General
d’Agricultura. Existeix una comissió de seguretat i supervisió,
perdó, de seguiment i supervisió, que és l’encarregada
d’executar-les. Per tant, SEMILLA no fa el sanejament pel seu
compte, únicament executa les instruccions que li donen.

Pel que fa al punt 1, nosaltres proposaríem una transacció,
no tenim cap inconvenient, efectivament, a reconèixer la tasca
i la funció dels professionals i dels tècnics de SEMILLA,
efectivament nosaltres pensam que són els tècnics i els
professionals de SEMILLA, que és l’empresa pública que
s’encarrega d’aquestes qüestions.

Pel que fa a les xifres de detecció de mercuri i de metalls
pesants, cal dir que aquest govern s’ha ocupat i s’ha preocupat
d’aquesta qüestió; és cert que hi ha hagut una ONG que ha posat
l’alarma en aquest tema, però també és cert que el Govern de les
Illes Balears dóna resposta quan hi ha entitats o quan hi ha una
preocupació que pugui ser objecte de seguiment i d’estudi i
d’anàlisi i és el que ha fet el Govern de les Illes Balears.

Nosaltres proposaríem també que es retiri el darrer punt de
la moció, pel qual es demana que es presentin els resultats de la
investigació realitzada mitjançant 60 peixos, aquest estudi i
anàlisi de metalls pesants, de peixos no migratoris, investigació
realitzada a principis de l’any actual, ja que aquestes dades han
estat aportades i ja són dins el Parlament de les Illes Balears, per
tant consideram que haver de votar aquest darrer punt no té
sentit quan el Govern de les Illes Balears ja ha aportat a aquest
Parlament aquestes dades i aquestes xifres.

I quant a l’esmena del Partit Socialista, aquesta esmena
haurà de ser acceptada, que em diuen que sí, pel Grup
Parlamentari MÉS, es tractaria d’una esmena d’addició, per la
qual “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar el compliment del Decret 34/2009,
pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals
de l’espècie porcina que es destinen a consum privat”, nosaltres,
si aquesta esmena és incorporada dins la moció, doncs nosaltres
li donaríem suport.

En qualsevol cas, des del nostre grup parlamentari
consideram que tant la Conselleria de Salut com la Conselleria
d’Agricultura fan la seva tasca i desenvolupen la seva funció;
nosaltres entenem que els programes de control, els programes
de vacunació es duen a terme, per tant no es posa en perill la
salut pública de les persones; entenem que aquests controls no
han fracassat ni molt manco, sinó que els controls funcionen,
perquè, efectivament, es detecta en el principi de la cadena, en
la seva immensa majoria, pot passar qualcú, però, en definitiva,
al final l’important és detectar i fer les anàlisis, les analítiques
les quals són complexes i que són complicades, tot aquest
procediment de detecció.

Però insistesc que pens que el procediment funciona, pens
que estam en bones mans dels professionals que es dediquen a
aquestes qüestions i per tant pens que estam, insistesc, en bones
mans.

Moltes gràcies, Sr. President, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 6989

 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:  

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Diversos temes han sortit, efectivament
ha baixat la detecció de determinades malalties, com la de la
brucelAlosi i la coneguda com malaltia de les vaques boges,
perquè Europa ha reconegut la feina feta i per tant ha dit que
s’han d’investigar menys animals i ha augmentat la data
d’extracció dels animals en mesos, però això és per la feina feta
fins ara. Una feina, un protocol de feina o una feina que ara s’ha
canviat.

I en aquest sentit, nosaltres podem estar d’acord, si volen
intentar arribar a un consens, que el punt 1 digui “SEMILLA”,
però els d’”IBABSA”, tècnics del desaparegut IBABSA i dels
actuals de SEMILLA, jo crec que la feina feta anteriorment
també se’ls l’ha de reconèixer. Tècnics que per l’altra part,
segurament han estat, amb tota la informació que tenim ara,
acomiadats d’una forma improcedent o nulAla quasi, i que se’ls
haurà de pagar. I si la feina s’hagués fet ben feta aquests tècnics
hi serien. Per tant, si vostès volen, podem dir “tècnics del
desaparegut IBABSA i dels actuals tècnics de SEMILLA”. La
feina feta, encara que no hi siguin, jo crec que és de sentit comú
reconèixer-la, no sé per quin motiu el conseller no vol que se’ls
reconegui la feina feta als d’IBABSA, no els demanam que els
tornin contractar, no els demanam res especial, els demanam
que els reconeguin la feina feta, ni això sembla que, pels gestos
del conseller, es pot considerar.

Acceptam l’esmena del Grup Socialista, perquè
efectivament, sobretot en el tema del ramat porcí, el qual té una
idiosincràsia molt determinada a la nostra comunitat autònoma,
que és el tema de les matances, que és un tema delicat, que està
pràcticament en la situació d’ilAlegalitat, que es va elaborar un
decret per garantir, si hi ha hagut una reducció important de la
vacunació dels porcins més sentit té que s’acompleixi aquest
decret de forma molt intensiva, perquè és ja en el darrer moment
quan s’ha d’agafar un tros, un peça de la carn d’aquest animal
per poder valorar les seves condicions de sanitat. Per tant, sí que
acceptarem l’esmena, perquè amb la situació actual tenim
menys garanties fins i tot que quan es va aprovar aquest decret
l’any 2009.

Vostè, Sr. Fernando Rubio, ha dit que el Consell de Salut
Alimentària, i que..., molt bé, ens sembla molt bé, no tenim cap
problema que hi hagi un Consell de Salut Alimentària, tot el
contrari, ens sembla bé, no és una esmena en relació, no és en
relació amb aquest tema; però el problema, Sr. Rubio, és que a
l’any 2008, a l’any 2009 i a l’any 2010 no arribava tuberculosi
als escorxadors i ara arriben animals amb tuberculosi, i va en
augment. A l’any 2011 varen començar a aparèixer, a l’any
2012 han augmentat, a l’any 2013 va en increment i a mitjan del
2014 hi ha hagut un increment molt important, i això coincideix
amb un canvi d’estructura de la forma de controlar la salut
animal.

Clar que funcionen els mecanismes de l’escorxador, però
l’objectiu de la salut animal és que els animals es detectin a la
ramaderia, no que arribin a l’escorxador. Tant de bo que
l’escorxador funciona! Ens hem d’alegrar que l’escorxador
funciona? Doncs, ho posam també, si volen, a la moció: ens
alegram que tot el sistema de detecció dels escorxadors
funcioni, ens en podem alegrar. El problema és que no es
detecten on s’han de detectar, que és a la ramaderia.

Això és el problema que tenim en aquesta comunitat
autònoma, que efectivament no és alarmant, però sí preocupant,
perquè hi ha hagut un canvi d’estructura de la forma de fer el
seguiment de la salut animal i immediatament hi ha hagut un
canvi de conseqüència, hi ha hagut unes conseqüències; és que
no han passat ni tres anys, el primer any, el primer any que es va
aplicar. I pensam que sí que (...).

Vostè diu que ja hi ha un pla? Idò que el lliurin, menys
feina, que avui ens mostrin aquest pla que tenen de coordinació
amb les dues conselleries i que el lliurin, no hauran d’esperar els
tres mesos, que lliurin el pla. No em parli de competències d’un
decret i competències d’una llei i d’un reglament, jo li deman un
pla; si hi ha un pla que m’ho lliurin, perquè aquesta pregunta
abans de fer-li a la Conselleria de Sanitat el tema de la
tuberculosi, li vaig fer al conseller d’Agricultura, i la resposta va
ser que ell no en tenia ni idea, que ell no sabia quants animals
amb tuberculosi havien arribat a l’escorxador perquè no en tenia
ni idea, perquè no era competència seva. I vostè mateix recorda
que en aquest protocol, quan es detecta un animal, s’ha
d’informar la Conselleria d’Agricultura, perquè ha d’anar a
veure aquest animal mort de quina ramaderia és per treballar
amb tota la resta d’animals vius, perquè, com vostè diu, la
tuberculosi sí, es contagia.

Doncs, el Sr. Conseller, en aquest pla de coordinació que
vostè diu que existeix, em va dir que no en tenia ni idea, i ho
tenc per escrit, que no era competència seva i que no ho sabia,
cosa que -ho tenc per escrit- per això ho vaig haver de demanar
al conseller de Sanitat. Per tant, aquesta coordinació, si existeix
és molt poc franca i molt poc transparent, perquè el conseller
em va dir això.

En relació amb el quart punt, no he aclarit si ens donarien
suport o no ens donarien suport, perquè pensam que s’ha de
mantenir anualment, i si no vol anualment, biennal, però s’ha de
mantenir aquest estudi.

I en el cinquè punt, vostès diuen que ho han fet, jo he mirat
ara el registre, em consta que ha entrat, crec que avui matí, però
quan jo vaig fer aquesta moció, aquests punts d’aquesta moció,
jo no el tenia, i fins avui matí no s’ha registrat en el Parlament,
jo abans de venir aquí no he mirat que m’havien (...) això. Com
que el registre és públic i hi poden accedir tots els parlamentaris
i tots els ciutadans, podem retirar el cinquè punt.
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Per tant, passarien a votació el primer, el segon, el tercer, el
quart i el punt que ha presentat el Partit Socialista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, abans de la votació, demanar-los si volen votació
separada de qualque punt i si al primer punt, que la Sra.
Santiago ha dit... D’acord, idò passam a la votació ...

Votació separada de cada punt, o de quins punts? Si m’ho
volen dir, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Nosaltres demanam votació separada del nou punt amb
l’esmena del PSOE.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del nou punt de l’esmena del PSOE.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

I l’esmena del PSOE que s’ha acceptat, un nou punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant, passaríem primer a la votació de la moció
del Grup MÉS, amb els punts 1, 2, 3 i 4, que encara prevalen,
perquè el 5 s’ha retirat, passam a aquesta votació. Començam a
votar. Votam.

Queda rebutjada per 33 vots en contra i 24 a favor.

Passam ara a la votació d’aquest darrer punt que s’ha
acceptat del PSOE. Començam. Votam.

Queda aprovat per 57 vots a favor.

III.2) Moció RGE núm. 10492/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions aèries
contra la processionària, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 10080/14.

A continuació, debatrem la moció RGE núm. 10492/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries contra la processionària, derivada del debat
de la interpelAlació RGE núm. 10080/14.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, per defensar
la moció el Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Fa
quinze dies vàrem plantejar una interpelAlació al conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre la lluita contra la
processionària, en concret, sobre la campanya que s’havia
impulsat durant aquesta tardor, aquest passat mes d’octubre i
que havia rebut una forta contestació social, perquè, a més,
s’havia fet emprant uns mitjans prohibits, com a norma general,

per la Unió Europea, com són les fumigacions aèries, i amb un
producte sobre el qual no s’ha operat amb prudència, entenem
nosaltres, com haurien d’haver fet pels dubtes sobre el fet que
realment sigui innocu per als humans.

Vàrem plantejar una crítica basada en tres errors que pensam
que ha comès la conselleria: criticam el sistema, les fumigacions
aèries; novament citam el considerant 14 de la Directiva
2009/128 del Parlamento Europeu i del Consell, per la qual
s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir l’ús
sostenible dels plaguicides, i aquest considerant és claríssim:
“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”, i
conclou: “Por tanto, la pulverización aérea debe prohibirse, en
general”.

En el seu article 9.1 diu: “Los estados miembros
garantizarán la prohibición de las pulverizaciones aéreas”.

De manera que, des del punt de vista de la normativa
europea, les fumigacions aèries només s’entenen si són una
excepció a la norma general, que és la no utilització de mitjans
aeris. El Sr. Company argumentava fa quinze dies que en
realitat aquesta campanya havia estat una excepció per a una cas
puntual, i per cas puntual havíem d’entendre la plaga existent a
Balears, de més de 20.000 hectàrees a les quatre illes. Però, si
és així, si a totes les hectàrees són part de la plaga, per què no
es va acabar la fumigació prevista? Perquè es va aturar sense
haver fumigat 5.000 hectàrees que encara quedaven pendents.

Tornant a la normativa europea, es refereix la Unió Europea
que no existeixi cap alternativa viable, que s’emprin
mecanismes per evitar la deriva i sobretot fa referència que es
protegeixi la salut humana i el medi ambient. De la resposta que
vàrem obtenir per part del conseller, es deduí que existeixen
alternatives, les va esmentar ell i totes aquestes descartades,
però el propi reconeixement de l’existència d’altres mètodes de
lluita contra la processionària crec que reforça la nostra postura.

El mateix GOB, a la denúncia que fa davant el Ministeri
d’Agricultura, sembla donar la raó a aquesta tesi: “No nos
consta que se haya satisfecho la condición de falta de
alternativas viables y técnicamente menos impactantes”.

Per què ens referim a això? Perquè sembla ser, i ens
permetran que citi unes investigacions que es fan sobre les
fumigacions aèries, si analitzam el que diuen els experts
quedarà en evidència que l’excés de l’ús de fumigacions aèries
amb Diflubenzuron no és el millor sistema, diu aquesta
informació: “Investigadores de la Universidad de Granada y de
la Universidad Rey Juan Carlos investigan la eficiencia y la
eficacia de las fumigaciones aéreas a la hora de intentar
controlar las explosiones demográficas de la oruga de
procesionaria. Los resultados de este estudio demuestran que
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hay una regulación natural de las poblaciones de
procesionaria que resultan un control equivalente al que se
consigue mediante las fumigaciones aéreas.” Continua: “Los
autores de esta investigación apuntan a que la mejor forma de
controlar la procesionaria no es eliminarla mediante
fumigación masiva cuando ataca los pinares, sino poner los
medios necesarios para que el pinar sea menos susceptible a
su ataque, esto es primar las medidas preventivas frente a las
paliativas.”

Aquesta reflexió ens du a pensar que clarament hauran fallat
aquests anteriors anys les mesures preventives front a les
palAliatives.

Continua: “Cuando la incidencia de este insecto está muy
localizada, se pueden eliminar los bolsones cortándolos uno a
uno o utilizando escopetas con cartuchos de perdigones para
romper los, situados a una altura inaccesible.” Els caçadors se
li varen oferir. “También se pueden instalar trampas con
feromonas sexuales que atraen a las mariposas macho y de
esta manera se evita la fecundación de las hembras. Otra
alternativa es el uso de insecticidas biológicos o químicos que
se aplican por medio de pulverizadores de mochila o cañones
emplazados en camiones, por lo que su distribución queda
relegada en este último caso a caminos y pistas forestales.”

Com a detall per acabar aquesta cita: “En Andalucía se
gasta anualmente entre 1 y 1,5 millones de euros.” Nosaltres
tenim un pressupost d’1,7 milions d’euros, i em diran els
territoris de les Illes Balears i els d’Andalusia la veritat és que
no són comparables.

Per tant, insistim que la utilització massiva, per no dir única,
dels mitjans aeris, en aquest cas, creim que és una clara
vulneració del que diu la normativa europea, perquè tampoc no
s’han estudiat les alternatives viables que acabam d’esmentar,
amb paraula d’experts.

L’excusa que ha estat autoritzat pel ministeri només serveix
per rentar la cara a una decisió com a mínim controvertida i, si
no, escoltin què respon el secretari general d’Agricultura i
Alimentació al GOB davant la denúncia que el grup ecologista:
“Es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas,
por lo que cualquier queja con respecto a los mismos debe ser
trasladada al órgano competente de la misma.” Això és una
rentada de mans ontològica i, si no, que baixi Ponç Pilat i ho
vegi. Que traslladin la queixa al Sr. Company, això respon el
ministeri, que, a més, considera que la comunitat autònoma ha
de justificar la necessitat d’autoritzar excepcionalment les
fumigacions aèries amb Diflubenzuron, considerant-ho un
tràmit administratiu.

Hem de dir que la transposició de la normativa europea i
l’aplicació que en fa el ministeri no ens semblen precisament els
més garantistes, en tot cas queda clar que el ministeri no se’n fa,
de cap manera, responsable del que és evident ha estat un excés
d’ús de mitjans aeris. I per què ha estat un excés? Ho hem
argumentat en diversos debats sobre aquesta qüestió que hem
pogut tenir, s’han fumigat amb el Dimilín 23.148 hectàrees, més
del previst inicialment, però 23.000 hectàrees que constitueixen
un cas puntual, segons ens va dir el conseller.

La norma general és la prohibició, la no utilització, per a la
nostra conselleria la norma general són els mitjans aeris, i clar,
passa després el que passa, voler dir-nos que una quarta part de
la massa forestal balear està afectada per la plaga ens sembla
excessiu a priori, però és que, a més, creim que no s’han
impulsat totes les mesures de control del risc recomanables.
S’ha establert una zona de protecció de zones residencials de
100 metres, que s’ha demostrat insuficient. I a part d’això,
pensam que la franja de protecció hauria d’haver estat superior.

Fa dues setmanes el conseller argumentava també que no
havien estat correctes totes les denúncies fetes i feia referència
al cas de Bunyola, deia: “He parlat també amb Bunyola, que va
ser el primer on sembla que el director va dir que havien
fumigat damunt el colAlegi i resulta que això és fals.” Per què
fals? L’avioneta va passar a una distància reduïda, i el perill de
dispersió -que és el que diu la Unió Europea, ho recorden? No
hem de fer mentiders a priori als alAlots, a les associacions de
pares i al director.

Però, en tot cas, donant per bo que era fals allò de Bunyola,
i la persona que va haver d’acudir a un centre de salut a
Capdepera? O els apicultors preocupats per l’efecte del
Difublenzuron sobre les abelles? O els agroturismes que no
l’han denunciat? O els horts urbans de Santa Margalida? Les
fumigacions devers el Puig de Consolació de Santanyí que
varen arribar al Ple? Tot això han estat errors dels que se senten
fumigats o han estat errors dels fumigadors?

Jo deman a aquest Parlament que es posi de part dels
fumigats i no dels fumigadors, de part de la ciutadania en aquest
cas, perquè és mal de creure que totes aquestes denúncies siguin
falses. Continuaran sense admetre ni un sol error en aquest cas?
És infundada l’alarma i el nerviosisme de la gent? No, està ben
fundada, perquè la fumigació aèria és incontrolable. Recordin
que la Unió Europea ja ens ho diu, que, com a mínim, s’ha de
reduir la deriva, però també pel producte emprat.
 

I entram de ple a la segona crítica, no està demostrat
unànimement que el Diflubenzuron sigui absolutament innocu
per als humans, no, perquè igual que el Sr. Company esmentava
informes de la UIB, que des de la mateixa UIB o des del
ColAlegi de Biòlegs han dit que no eren concloents, nosaltres
vàrem emprar altres informes que sí adverteixen sobre els
productes generats a partir de l'exposició al Diflubenzuron que
sí poden resultar cancerígens. I el conseller ens va llegir una
part de l'informe: "El Dimilín oleoso B, según la Agencia de
Protección del Medio Ambiente de California, Estados Unidos,
contiene una de las impurezas del Diflubenzurón, en concreto
la 4, la cloranilina, clasificada como probable cancerígeno
para los humanos, sin embargo, -això va llegir el conseller-, 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, han demostrado que
no tiene este efecto en humanos. Dimilín oleoso B es un
producto seguro, categoria triple A, compatible con las abejas”
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Això diu aquest informe, després de reconèixer que és un
probable cancerigen per als humans.

Jo, com a mínim, a part de llevar-me dubtes, el que fa és
reafirmar-me que si hi ha un mínim risc de perill l'hem d'evitar,
principi de prudència. No només això, li vàrem poder esmentar
com hi ha hagut un moviment arreu d'Espanya advertint sobre
el perill d'aquest producte: "114 científicos contra el Dimilín",
deia el titular, parlam de membres del Consell Superior
d'Investigacions Científiques de les Universitats Autònoma i
Complutense de Madrid, els quals consideren que actuacions
com la seva, com la de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, responen a un model desfasat de gestió i
que pot ser perjudicial per al medi ambient i la salut humana.
Citam un moviment de la classe científica espanyola, a la qual
crec que hauríem d'escoltar.

Centren la crítica del Difublenzuron en la seva autoritat
científica i argumenten la perillositat, precisament, perquè és
nociu per a tot tipus d'invertebrats, és poc selectiu i per la seva
alta persistència, principi de precaució, per tant. No fem
demagògia quan advertim sobre la utilització del Dimilín, diem
simplement que no han estat prudents, que per abordar una
plaga de processionària han confiat cent per cent en fumigacions
aèries d'un producte controvertit, en lloc d'optar per una
combinació intelAligent de sistemes diferents menys agressius.

Però, a més, cal fer referència a com s'ha respost a les
persones o a entitats que han manifestat queixes, la manca
d'informació i l'actitud pot respectuosa amb els denunciants, que
creim que ha estat una mala praxis.

De fet, aquesta és la tercera crítica, s'ha informat poc, tard
i no s'ha respost a tots els ajuntaments quan ho han solAlicitat.

I amb això acab, recordant què és el que demanam en
aquesta moció: eradicar les fumigacions aèries com a norma
general, que el Parlament es pronunciï, i, a més, en el punt 5
demanam una prohibició expressa i absoluta, sense excepcions
de cap tipus de fumigació prop de zones residencials,
educatives, esportives o sanitàries. Proposam incloure el
Difublenzuron o Dimilín com a producte generalitzat -perdonin-
, proposam excloure el Dimilín com a producte generalitzat per
al tractament de la processionària i canviar aquest pla de control
actual, tornant a la idea del Pla del 2008.

I així surt a camí de la crítica que supòs que em tornaran, ja
que en el Pla del 2008 el Dimilín es reservava de forma
excepcional per a casos puntuals.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

Estic acabant, Sr. Vicepresident. La Comissió Balear de
Medi Ambient, amb l'acord de 2 d'octubre del 2008,
recomanava la no utilització del Difublenzuron a gran escala i
prioritzava altres tractaments amb el bacillus, en definitiva el
producte que va ser seleccionat per a la campanya del 2008,
rebutjat ara, per poc efectiu, segons ens va dir el conseller. És
més, en aquell moment es va dir que els successius projectes de
desenvolupament del Pla prohibeixen la utilització del
Difublenzuron a gran escala i es diu literalment: "Aquesta
alternativa es considera viable en àrees puntuals, en les que
siguin d'alt interès una concentració severa de la plaga".

Vegin el matís, el cas excepcional o puntual, per a Company
és la plaga generalitzada, 20.000 hectàrees; per al Pla del 2008,
es parla clarament d'àrees puntuals, no de plagues puntuals.

I amb això acab, Sr. Vicepresident, tornant al que proposam
avui, demanam que se solAlicitin nous estudis de llarga durada
que puguin ser concloents sobre la utilització d'aquest producte
i creim que no hi seria de més tenir mecanismes d'informació
eficaços, si s'han de fer campanyes similars (...) correctament
les denúncies, i en aquest cas amb una campanya explicativa,
encara que sigui a posteriori, del que s’ha fet en la campanya
actual.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari MÉS es
mantenen les esmenes 10625 i 10626. Per part d’aquest grup té
la paraula el diputat Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. No passin pena, que avui no he duit
l’esquitadora. Com que l’altre dia vaig demanar si hi havia
voluntaris i no n’hi va haver... Avui, ara ja fora bromes, passem
al tema.

Amb això de les fumigacions aquest govern s’ha equivocat,
encara que no ho admeti. Ho ha fet malament. I no només no ho
reconeixen sinó que han arribat a acusar de mentiders i
demagogs tots aquells -i no ha estat només l’oposició- que han
dit que s’havien fet les coses malament, però sobretot que han
criticat com s’han fet aquestes coses, no només el que es feia.
Han acusat d’això la Universitat, els biòlegs, el GOB, els
agricultors..., tot això que vaig dir i retreure al conseller ja fa un
parell de setmanes; els apicultors, els pagesos d’agricultura
ecològica, els municipis, el PP de Muro, de Pollença, els
caçadors, els particulars que han presentat denúncies davant el
SEPRONA com aquestes; evidentment, l’oposició. Una
actuació que es feia en teoria per actuar contra un plaga que
nosaltres evidentment no hem negat, fa molts d’anys que tenim
processionària, pràcticament pertot allà on hi ha pins hi ha
processionària, però evidentment té el seu cicle biològic.
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I davant d’aquesta plaga no s’ha optat pel millor dels
mètodes; al contrari, s’ha optat pel mètode més car, pel mètode
més ineficient i pel mètode més nociu. Més car, no sols per la
utilització de mitjans aeris sinó pel mateix producte que s’ha
utilitzat, el Dimilín -jo no diré l’altre nom científic del producte,
com ha dit el Sr. Cosme Bonet, a mi la pronunciació quasi quasi
em costa encara, i mira que n’he llegit, d’informes. Ineficient
perquè, com reconeixia el mateix cap de servei de sanitat
forestal a un article, on un funcionari de la comunitat acusava
tots aquests colAlectius de mentiders, han hagut de fer això
perquè hi ha hagut retallades els anys anteriors en matèria de
sanitat forestal, i ara no ens queda més remei que fer això;
ineficient. I nociu, perquè evidentment, com diu l’etiqueta que
sempre el conseller ens cita a l’hora de parlar d’aquest producte
per dir-nos no sé què de cancerigen -nosaltres mai no hem
acusat aquest producte ni el Govern de ser cancerigen-, perquè
pot afectar les persones, el medi ambient, sobretot el medi
aquàtic, però sobretot perquè hi ha alternatives com les que es
venien utilitzant des de fa més d’una dècada en aquesta
comunitat.

Per què es pensen que la Unió Europea té prohibides, llevat
de casos molt, molt, molt excepcionals, les fumigacions amb
mitjans aeris?, siguin Dimilín o siguin fins i tot amb productes
biològics; per capritx?, està clar que no, i per això són molts de
països del tercer món i fins i tot en el tercer món on ja avui en
dia s’està acabant amb les fumigacions aèries, i nosaltres aquí
pareix que tornam al tercer món de la mà d’aquest govern, però
bé...

Ens pareixen bé d’entrada totes les propostes que planteja el
Grup Parlamentari Socialista amb la seva moció, ens pareix que
vénen a reclamar sentit comú, planificació, previsió amb això de
les fumigacions i la sanitat forestal, consens, dins els mateixos
tècnics, perquè no hi ha hagut ni consens entre els tècnics de la
mateixa conselleria en aquesta qüestió. Jo com a polític m’ho
pensaria molt a l’hora de tirar endavant una qüestió en què no
hi ha consens ni tan sols dins el meu propi departament.
Prevenció; alternatives biològiques, que ja ho he dit, n’hi ha i
s’han estat utilitzant; coherència política, com li reclamava
abans al Sr. Company, coherència política i entre polítiques,
perquè si no, no hi ha tampoc seguretat jurídica.

Des del nostre grup parlamentari, ja dic, suport a totes
aquestes propostes, però hem volgut afegir un parell de
propostes més per abordar les seqüeles, no les seqüeles sobre la
salut humana o sobre el medi ambient, que aquestes es pot
tardar molt a esbrinar-les i identificar-les, sinó les seqüeles
polítiques que aquesta recent campanya de fumigacions ha
deixat a la nostra comunitat, una campanya que ha acabat abans
d’hora, i ha acabat abans d’hora per aquesta manca de previsió,
sobretot; vull recordar que ja s’havia iniciat la campanya, quan
es va reunir el subcomitè de Xarxa Natura 2000 es va descartar
fumigar els espais de Xarxa Natura 2000 perquè el GOB va
presentar una denúncia davant Europa, i davant l’amenaça que
ens pogués caure una multa, una sanció, es va dir “bé, idò ara
descartam els espais de Xarxa Natura 2000", i evidentment
també ha acabat abans d’hora per l’alarma social generada i
inqüestionable, que també forma part de la cadena d’error, eh?,
sobretot en allò que afecta la informació i la transparència en
matèria d’accés a la informació ambiental, que jo personalment
pens que ha estat un dels seus grans errors, davant de qualsevol
crítica tirar-se cap endavant en lloc d’informar, de fer un téntol,

d’aturar i veure si realment s’estaven fent les coses bé. De fet la
campanya va acabar pràcticament un mes abans del que estava
previst i va començar quinze dies més tard del que estava
previst. Molta via han fet per fer una cosa mal feta.

Tenc aquí, per argumentar les nostres dues esmenes,
l’encomana de gestió que em varen enviar fa uns dies de
TRAGSA, l’encomana que fa el Govern a través de l’IBANAT
aquesta empresa semipública dependent del Ministeri de Medi
Ambient per abordar el tema de les fumigacions, 1,7 milions,
pràcticament, 1.684.000 euros i busques, que d’entrada no sé
d’on varen treure, perquè saben quin és el pressupost de sanitat
forestal d’enguany?, 279.340 euros; saben quin és el pressupost
que planteja el Govern per a l’any que ve al projecte de
pressuposts de 2015?, 456.340 euros. No està malament, però
aquests quasi 200.000 euros de diferència és el que el nostre
grup parlamentari ve plantejant en forma d’esmenes des de
pràcticament principi de la legislatura. Ja dic que no sé d’on
treuen aquests 1,7 milions d’euros, vist aquest pressupost, quan
dia rere dia i proposem el que proposem sempre hi ha aquesta
excusa damunt la taula que no hi ha doblers, perquè nosaltres
ens ho vàrem gastar tot, i quan a més no es justifica
l’emergència per aquest cicle biològic de la processionària quan
tots els informes, tots, que m’han enviat són de l’any passat per
justificar una acció d’emergència que ens costa a tots els
ciutadans i ens costarà 1,7 milions d’euros. No hi ha doblers per
a segons què i segons quan, i per a segons qui.

Per tant la primera de les nostres propostes és qüestionar
aquest pressupost de sanitat forestal, que pensam que s’ha
d’incrementar, com està plantejant el Govern ja de cara a l’any
que ve, però que s’ha d’incrementar d’una manera substancial,
i d’aquí la segona proposta: intentem definir entre tots i totes
què és això de substancial, perquè d’aquests 1,7 milions
d’euros, o com li agrada al conseller dir en pessetes, prop de
300 milions de les antigues pessetes -així queda un poc més
dramàtic-, els diré només el que ens costa el producte:
1.234.045 euros; o sigui, un podria pensar que el més car d’un
tractament d’aquest tipus és la utilització de mitjans aeris, però
és que en el producte a tot Espanya entre cinc comunitats
autònomes s’han gastat 2 milions d’euros, i d’aquests 2 milions
d’euros que s’han gastat a tot Espanya enguany 1,2 milions de
producte, només de producte, d’aquest Dimilín que ha estat
l’objecte de la discòrdia, s’han gastat 1,2 en aquesta comunitat,
que com bé ha comparat el Sr. Bonet poc té a veure en termes
territorials i en termes de massa forestal amb la resta de l’Estat.
Però saben què és el pitjor?, i ara faré un exercici..., no sé si tots
i totes recorden allò dels quaderns Rubio, de problemes; estava
previst fumigar, segons aquesta encomana i el Pla de fumigació,
28.000 hectàrees; se n’han fumigat 23.000 aproximadament; per
tant s’ha fumigat un 15% menys d’allò que estava previst, és un
error de càlcul, no és un 1% d’imprevistos, ni un 3 ni un 5, és un
15, i això és manca de previsió, el que els deia al principi; però
saben què significa això a efectes pràctics?, que ens han sobrat
-si agafam el quadern de problemes- 13.365 litres, que no és
poc, perquè això són 75 bidons de verí de 180 litres, per valor
de 185.106 euros, pràcticament la mateixa quantitat en què
s’incrementa el pressupost de sanitat forestal per a l’any que ve.
Són quasi 200.000 euros, aquests que nosaltres els venim
proposant i reclamant que incrementin el pressupost de sanitat
forestal.
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I per això ve aquesta segona esmena, perquè el pitjor de tot
és que si això ens sobràs i ho poguéssim tornar..., però el que fa
aquesta encomana de gestió és que diu que si no ho hem gastat
no és que només ens ho haguem de menjar amb patates o hagi
de quedar a un magatzem o que ens puguin tornar els doblers,
que seria allò lògic, sobretot quan parlam d’una empresa
semipública i que es tracta de negociar pràcticament entre
administracions, sinó que a més ens ho haurem de menjar amb
patates fins a 2016, fins a 2016!, encara que això hagi de
modificar les previsions..., o sigui, si ara entra un govern que
vol utilitzar un altre mitjà té l’obligació d’utilitzar aquell
producte fins a l’any 2016. Això està mal fet i és molt lleig; jo
crec que... Aquesta encomana de gestió parla de moltes més
coses; parla per exemple del fet que s’han de senyalitzar els
perímetres d’allà on es fumiga. Qualcú em pot posar un sol
exemple d’allà on s’hagi senyalitzat?; llavors em diran que no,
que això era cosa dels ajuntaments. No, si a un ajuntament li
notifiquen un diumenge per fax que el dilluns el fumigaran, o un
dissabte, ja em diran vostès com ho fan; però no n’hi ha hagut,
tampoc, de senyalització, i l’encomana de gestió també parla de
senyalització. 

Per tant la nostra segona proposta és aquesta, que es
renegociï amb TRAGSA perquè aquests doblers es puguin
dedicar i es puguin afegir a aquesta partida de sanitat forestal.

Avui votaran el que els doni la gana, com sempre, però si
voten en contra -pens- d’aquesta moció i d’aquestes propostes
hauran perdut una gran oportunitat per reconèixer que s’han
equivocat, que les coses no es poden fer així, parlem del que
parlem, però estaria bé que obrissin les portes, encara que fos
per allò de l’electoralisme, que són capaços d’escoltar la gent i
tota aquesta llista de colAlectius que fins ara l’únic que han fet
és acusar-los de mentiders i demagogs.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per fixar la
posició. Té la paraula la Sra. Virtudes Marí per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, el que un ha d’escoltar en aquesta tribuna, però
bé, jo crec que els ciutadans de les Illes Balears poden estar
molt tranquils perquè malgrat tot el que haguem d’escoltar les
prioritats estan clares en aquest govern i per descomptat estan
clares en el Grup Parlamentari Popular, i la prioritat és garantir
la sanitat forestal dels nostres boscos, i la prioritat és garantir la
salut de les persones, i la prioritat és garantir la salut també dels
nostres animals.

I això és el que hem fet, perquè les conseqüències de les
polítiques antigues que avui ens proposen és l’increment que les
gràfiques mostren del que ha passat amb el canvi de mètode des
de l’any 2008 als nostres boscos, i hem passat a tenir un
increment, tenim en aquest moment 87.000 hectàrees afectades
per processionària entre Mallorca i Menorca, moltes d’elles,
més de 30.000, nivell 3. I això és allò greu, i això és el fruit de
les seves polítiques, i això és el motiu fonamental pel qual no
podem avui donar suport a la seva moció, perquè nosaltres sí
som responsables, i som responsables perquè la gent ens ha
triat, sigui popular o impopular moltes vegades, rebent queixes
o rebent crítiques, o rebent acusacions injustificades i
malicioses, com hem hagut de sentir avui.

Per tant ens reafirmam que s’ha de fer el que s’ha fet, que és
atacar de manera decidida la plaga de processionària que està
afectant els nostres boscos. Perquè estam parlant d’això, i hem
parlat més del tractament que del problema; però crec que no
hem de perdre de vista el problema, i el problema, la seva
magnitud física, els l’ha contat en xifres i amb imatges. Però
també els vull dir el que fa la processionària, i aquest és un bosc
com queda -per si no ho saben- després d’haver passat una
plaga. És això el que volem? No, nosaltres no. Això és el que
passa a un animal després d’haver menjat una eruga?, és el que
volen vostès? Nosaltres no. Però parlant de la salut de les
persones, que a vostès els preocupa i a nosaltres també, això són
imatges del que passa a les persones, l’efecte tòpic que té la
processionària, i és una imatge; hi ha altres coses. 

I davant de les realitats vénen les seves hipòtesis, hipòtesis
que per altra banda no volen altra cosa que desgastar el Govern,
la qual cosa no deixa de tenir la seva lògica quan s’és oposició,
però quan es manegen paraules tan gruixudes, perilloses i
alarmants com càncer, salut..., crec que s’ha de pensar molt i no
tot val, sobretot quan saben que és radicalment fals, i no perquè
ho digui la diputada que els parla, no perquè ho digui la
directora general o els ho digui el conseller, perquè ho diuen
tots, tots els estudis que he pogut llegir i que saben vostès.
Perquè vostès avui han pujat aquí i han continuat parlant de
precaució, han continuat parlant de sospites, han continuat
parlant de “per si de cas”; tenen raó, per si de cas moltes coses,
però evidentment s’han de graduar els efectes i els perills, i
llavors prendre decisions. I tenim un perill i uns efectes molt
clars en aquest moment sobre els nostres boscos, tenim uns
problemes de salut a vegades de persones afectades; idò
nosaltres hem d’actuar, perquè no ens podem continuar
permetent el que ha passat des de l’any 2008, que ha estat un
increment exponencial de les hectàrees afectades per la
processionària; no ens ho podem continuar permetent!, per
motius dels nostres ciutadans, però també per motius de la
protecció del medi ambient que tenim encomanada, i és una
actuació de responsabilitat.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 6995

 

Per tant està justificada, és la correcta. I no només..., vostè
ha parlat del ministeri, però jo..., vostè parla de no sé què, jo li
dic el que surt publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, una
resolució que, per cert, a mi una cosa que em sorprèn..., vivim
a un estat de dret; no entenc, si la fumigació aèria és tan dolenta
i el dimilín -em passa com a vostè, Sr. Abril, que l’altra paraula
se m’enganxa- és tan dolent, per què ningú no ha recorregut en
temps i forma la resolució del ministeri?, per què ningú no va
recórrer el pla que ha aprovat la Comissió Balear de Medi
Ambient?, per què la Unió Europea ha autoritzat aquest
producte?, per què amb una ordre ministerial firmada per la Sra.
Fernández de la Vega es va autoritzar la utilització d’aquest
producte a Espanya?, i per què l’utilitzen totes les comunitats
autònomes, d’un color i de l’altre? Si això fos com vostès diuen,
que pareix que realment ens estan tirant..., quasi quasi ens estan
injectant verí en vena, ningú no ho faria. Vostès s’imaginen que
Europa aprovaria aquest producte? No! Espanya? Tampoc! Però
és que cap persona amb sentit comú l’utilitzaria. Què passa, que
les desset comunitats autònomes -les desset no, perquè no totes
tenen processionària- les deu comunitats autònomes que ho han
demanat al ministeri estan totes equivocades i els únics que
tenen raó són vostès? Jo crec que no, jo crec que no.

Què passa? Que s’han de prendre decisions. Bé, aquest
govern n’ha hagut de prendre moltes, difícils, i en continuarà
prenent.

Començaré pel final del que deien els dos, que eren les
queixes. Els ho he contat: s’ha actuat a una vuitantena de
municipis, perdó, a 48 municipis, i hi ha hagut 80 queixes, no
arribam a dues queixes per municipi. Totes les queixes són
respectables, s’han de contestar, de fet s’estan contestant per
part de la conselleria, però no traguem la situació de context. 74
telefonades en tota la campanya a l’112... crec que
probablement si demanàssim l’estadística a l’112 és una cosa
que els passa bastant sovint, però, bé, al que anàvem. Legalitat,
resolució del dia 10 de setembre del ministeri: “Ante la
inviabilidad técnica de los tratamientos terrestres contra la
procesionaria del pino en zonas infestadas -que és el cas- con
una superficie muy extensa y heterogénea, la Dirección
General del Medio Natural de la Junta de Andalucía y la
Dirección General de Medi Rural y Marino del Gobierno de
las Islas Baleares -perquè l’autorització és per a les dues- han
solicitado la aprobación del producto fitosanitario formulado
en base diflubenzurón.” Que la va recórrer algú, aquesta
resolució? Ho diu molt clar, perquè ens ho dóna: ens ho dóna
perquè està infestat i ens ho dóna perquè complim la normativa.

Però és que a més hi ha una cosa que és molt clara, i
complim perfectament la normativa perquè això no és una
actuació massiva; malauradament, i els ho deia, tenim 88.000
hectàrees infestades en aquest moment, 77.000 a Mallorca i
11.000 a Menorca, i uns llocs puntuals als Amunts d’Eivissa;
vostès troben que 23.000 hectàrees és una actuació massiva?, el
ministeri troba que no, però els tècnics d’aquí també troben que
no. Però a més és que els tècnics d’aquí diuen que si no feim
això continuarà creixent, i diuen a més que haurem de fer feina
sis o set anys en aquest sentit per tornar als nivells que teníem
l’any 2008. Vaja quines herències que ens deixen! A nosaltres
no, als boscos, als ciutadans, però Déu n’hi do!, Déu n’hi do! 

(Remor de veus)

Miri, i jo crec, jo crec en les imatges perquè..., per si és
massiu o no és massiu jo amb les hectàrees em perd, però les
imatges són molt clares, a l’illa d’Eivissa, que no és molt
grossa, però bé, s’ha actuat en això que és color rosat i l’altre és
l’illa. Això és massiu? Jo diria que no.

21.000 hectàrees sobre l’illa de Mallorca, amb l’extensió
que té i 77.000 afectades, això és massiu? No, és, com molt bé
deia el conseller, puntual. Però, a més, encara hem afinat més,
s’ha actuat només en aquells espais que tenien un nivell 3
d’afectació superiors a 5 hectàrees. Miri si hem estat selectius,
no hem fet així. Però és que, a més, i a més ho diu amb tota
claredat tant la resolució de la Comissió Balear de Medi
Ambient, com ho diu el mateix ministeri, s’ha fet amb totes les
garanties, lluny de zones amb aigua, perquè aquest producte en
concret sí que té una afectació o pot tenir una afectació a les
zones d’aigua; s’ha fet lluny de les zones urbanes; s’ha avisat
tothom, hi ha cartes a associacions d’apicultors, per cert,
disculpin, no afectats, hi ha cartes a tots els ajuntaments, hi ha
reiteracions, hi ha reunions, i no va passar res durant mesos i de
sobta, saltó la liebre.

Aquestes coses si algú no hi està d’acord té uns mètodes
claríssims per actuar, que són els mètodes legals, que és, si el
dia 10 de setembre surt publicada l’autorització del ministeri i
el dia 9 aprova la Comissió Balear de Medi Ambient aquesta
actuació, i vostès no hi estan d’acord o qualsevol no hi està
d’acord, va als tribunals, demana la suspensió, i estic segura que
no ho feren perquè sabien perfectament que no la donarien,
perquè és una actuació legal, i jo diria que en la situació actual
era una actuació obligada. No s’ha posat en perill la salut de les
persones sinó tot el contrari, s’ha fet el que s’havia de fer per
garantir la salut dels nostres boscs i evitar que la plaga de
processionària, en gran mesura fruit dels canvis de polítiques
d’actuació envers aquesta plaga, que campava descontrolada
pels nostres boscs es pugui tornar a controlar.

Crec que d’aquí uns anys si els boscos estan en millor estat
es deurà a aquestes decisions i no a les seves demagògies,
acusacions i, en molts de casos, falsedats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Cosme Bonet, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Té raó el Sr. Abril quan diu que el
Govern està tot sol, que ha quedat tot sol, i més tot sol quedarà
encara, però, Sr. Abril, és una norma de la casa, de ca’l PP, del
Consolat de Mar o dels seus inquilins actuals: negar la realitat,
desqualificar qui qüestioni una política del PP, en aquest cas,
com vostè ha recordat, desqualifiquen el ColAlegi de Biòlegs, la
Universitat, els apicultors, els agricultors ecològics, els
ajuntaments, fins i tot del PP, que s’han queixat, associacions de
mares i pares, els caçadors; se’n riuen, com ha fet la Sra. Marí,
de les persones que han telefonat a l’112, que no tenien cap
motiu per telefonar, només faltaria, és ridícul.

Per favor, deixin ja de riure-se’n dels ciutadans i de qui té
una queixa i facin un poc de cas, un poc d’humilitat. La
supèrbia els durà, com els vaig dir fa un parell de setmanes, pel
camí directe del precipici electoral, aquesta supèrbia que els
agrada tant lluir de tant en tant aquí. Qui està tot sol és el
Govern, no és l’oposició, en aquest cas, i certament per ventura
ens hem fet ressò massa tard, però ens hem fet ressò d’un
malestar que existeix en el carrer, que existeix entre la
ciutadania i negar això és negar la realitat, un cop més.

Vull dir-li al Sr. Abril que acceptarem les dues esmenes, que
es poden incorporar com a nous punts, naturalment, de fet les
consideram molt encertades, per exemple, demanar una previsió
pressupostària per a prevenció en lloc de per palAliar, com
recomanen els estudis de la Universitat de Granada i de la
Universitat Rey Juan Carlos, que hem esmentat a la intervenció
inicial. Ja coneixen aquella dita, “Déu ens guard d’un ja està
fet”, i si haguessin fet qualque cosa de prevenció aquests darrers
tres anys per ventura no haguessin hagut de fer fumigacions
excessives com les que han fet.

Ens deia la portaveu del PP que les prioritats estan clares,
garantir la sanitat forestal preservant la salut humana i el medi
ambient. Ho he resumit bé, no és ver? No discutim la prioritat,
és que no ho han entès, discutim com ho han fet i trob que
haurien d’escoltar una mica quan els adversaris argumenten què
diem, no hem discutit la prioritat, hem discutit com ho han fet,
el sistema, fumigacions aèries i el producte sobre el qual
existeixen dubtes, i dubtes fonamentats sobre informes científics
d’universitats espanyoles i d’universitats nord-americanes, el
dubte existeix, no el neguin. 

I vostès el que ens demanen és un acte de fe, molt propi de
vostès, per altra banda. Així com ho hem fet és l’única manera
de fer-ho, ha volgut dir la Sra. Virtuts Marí. Això ho diuen
vostès, no és veritat que sigui l’única manera de fer-ho. Ara no
es podrà criticar la manera com s’ha atacat la plaga de la
processionària? Naturalment que sí, que per això som aquí, i ho
hem fet amb arguments, amb informes d’universitats, consultant
els ajuntaments per veure si se’ls havia informat o no, clar que
sí. Per tant, no neguin la realitat, no neguin la realitat. Pot sortir
aquí a qüestionar els meus arguments o els meus informes amb
uns altres, però no pot sortir aquí a dir simplement que fem
demagògia, això és molt fàcil, això és molt fàcil.

Jo crec que ha dit coses que m’han semblat doiudes,
permeti’m l’expressió, com si nosaltres defensàssim la
processionària. Demagògic? Absurd! Aquí ha plantejat el debat
com si en aquesta banda hi hagués els partidaris de les erugues

de la processionària i a l’altre banda els partidaris del
Diflubenzuron. És que és ridícul!

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

Li assegur, Sra. Marí, que aquí, en aquesta sala, crec,
almenys al meu grup, no hi ha cap partidari de les erugues de la
processionària, li ho assegur, per ventura del bacillus sí i
d’altres mecanismes per lluitar contra la processionària, però
partidaris de les erugues li assegur que no.

Vostè m’ha parlat del creixement exponencial des del 2008
criticant l’herència rebuda, clar, les erugues de la processionària
també són herència rebuda. Jo em deman, però clar, si aquesta
herència la degueren rebre vostès l’estiu de 2011, perquè no
devíem tenir les erugues guardades dins un calaix nosaltres i
treure-les ara.

(Remor de veus)

I vostès des del 2011 al 2014 què han fet? Què han fet? Si
tant greu era el tema a l’any 2011, per què no fan aquesta
massiva fumigació amb Diflubenzuron l’any 2011 o el 2012?
Per què esperen tres anys, si l’herència era nostra, clar?

(Remor de veus)

Han esperat que criïn i que n’hi hagi més? Sr. Company, han
esperat que criassin i n’hi hagués més i així la festa seria més
grossa? No ho sé, vostès això no ho han explicat, han fet una
acusació, han tirat un míssil i que pegui on pegui, però jo, la
veritat, crec que ha errat el tir.

Està aprovat, clar que està aprovat el Diflubenzuron, no li
tornaré a llegir el que li vaig llegir al Sr. Company fa quinze
dies i he llegit avui sobre l’informe, la memòria de l’any 2008;
el Diflubenzuron s’aprova el 2008 per a casos puntuals, i avui
he estat més concret, he fixat l’atenció on diu àrees puntuals, i
efectivament el pacte va utilitzar Diflubenzuron, 600 hectàrees
a Eivissa, això són àrees puntuals, no 23.000. O així ho entenem
nosaltres.

Nosaltres no hem dit que vulguem ilAlegalitzar el
Diflubenzuron, per favor, hem dit que s’ha de reservar per a
casos puntuals, excepcionals, per a quan sigui absolutament
necessari. Els hem demanat que l’emprin amb prudència, amb
seny, amb sentit comú, no és prudència 23.000 hectàrees, per
molt que em parli de 80.000 hectàrees infectades. El Sr.
Company parlava de 100.000 l’altre dia, de massa forestal, i ara
80... bé, no ho sé, ens arribaran a fer un embull, però nosaltres
fumigam 23.000 hectàrees front a 41.000 d’Andalusia, que no
és precisament una comunitat autònoma petita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha d’acabar.
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EL SR. BONET I BONET:

Sra. Presidenta, acab, que em queda molt poquet. Vostè em
llegeix un BOE i jo li duc aquí la contesta que fa el secretari
general d’Agricultura i Alimentació al GOB, que se’n renta les
mans, com li he dit abans; clar, el ministeri dóna facilitats
perquè és qui ha fet el decret per donar facilitats, no és
garantista la transposició de la normativa europea?

Li volia fer un breu esment i el faré molt més breu del que
ho volia fer, perquè ara semblen molt preocupats per la plaga de
la processionària, però hi ha la plaga del picudo rojo que a mi
em sorprèn que no hi hagin actuat, per exemple, vaig fer algunes
preguntes escrites i tal... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, acabi, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

... i em varen contestar que tota l’actuació que feien -sí, ara
acab, presidenta- contra el picudo rojo era editar uns fulletons.
Clar, no és això, Sra. Marí, si es fa una actuació contundent es
fa intentant preservar la salut humana i el medi ambient.
Nosaltres pensam que, en aquest cas, han abusat de les
possibilitats que dóna la normativa europea i sobretot el decret
del ministeri i, en aquest sentit, els demanaria que, com a
mínim, quan venguin a argumentar a favor d’aquest tipus de
campanyes, ja estam acostumats que menyspreïn els arguments
de l’oposició, però com a mínim no menyspreïn els ciutadans
que en alguns casos han acudit a centres mèdics i estan
diagnosticats per problemes que han tengut després d’aquestes
fumigacions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Passam a la votació de la moció amb
les esmenes acceptades. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 33 en contra i 25 a favor.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 8673/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a adequació de
l’Hospital de Son Dureta.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 8673/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a adequació de
l’Hospital de Son Dureta.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tots i a totes. El Grup Parlamentari Socialista, com
va fer l’anterior legislatura, aposta per l’ús sociosanitari de
l’antic Hospital Son Dureta per crear una àrea assistencial
especialitzada en pacients crònics, gent major i persones amb
problemes de salut mental. 

Avui en dia, hi ha hagut en els darrers anys molts d’avanços
científics i socials i al mateix temps hi ha hagut una milloria de
les condicions de vida en el nostre entorn, parlam d’habitatge,
alimentació, higiene o sanejament, coses que tenen a veure amb
la salut i la qualitat de vida. Per una altra banda, hem tengut un
desenvolupament dels sistemes sanitaris que han contribuït que
l’esperança de vida s’allarga d’una manera significativa, ningú
no pot negar que l’envelliment de la població és un fet.
Evidentment, però, tenim moltes persones amb problemes de
salut crònics i amb una situació de dependència que fa que
augmenti la necessitat de recursos sanitaris i socials.

Per tant, tenim una necessitat i és que els serveis sanitaris i
els serveis socials s’adaptin a la cronicitat, a l’envelliment i a la
dependència d’una part significativa del conjunt de la població.
La conclusió és molt simple, i és que tenim la necessitat de
treballar a fons una estratègia de malalties cròniques, perquè hi
ha cada cop un grup més nombrós de persones que presenten un
problema sanitari, però lligat a una problemàtica social moltes
vegades, fins i tot, complexa. Per tant, hem de delimitar, de la
manera més clarament possible, quins són els serveis i quines
són les responsabilitats de cada un dels nivells assistencials. 

El Servei de Salut de les Illes Balears a l’anterior legislatura
va impulsar un pla d’accions sanitàries a l’àmbit sociosanitari
del Servei de Salut, dirigit a persones amb trastorns cognitius,
malalties cròniques o degeneratives que precisen de cures
palAliatives, que tenen grans discapacitats físiques o malalties
rares. Un pla que avui, fins i tot avui, es pot observar a la pàgina
del Servei de Salut i es pot baixar, per tant, és un pla que
l’actual Servei de Salut el deu considerar útil; un pla que
analitza els recursos sociosanitaris que tenim, o que teníem en
aquell moment, que defineix el model sociosanitari, que fixa
indicadors, que dibuixa necessitats, que fa propostes de
planificació, que planteja circuits de coordinació, circuits de
derivació, que vol optimitzar efectivitat i eficiència del sistema
sanitari i la seva pròpia coordinació amb el sistema social i
millorar l’accessibilitat i l’equitat en el conjunt de ciutadans i
marca estratègies per millorar coordinació, definir nous serveis,
potenciar el paper de l’atenció primària, garantir l’excelAlència
en prestació de cures i desenvolupar l’estratègia de cures
palAliatives.

Per millorar aquesta coordinació es va treballar molt en el
projecte d’història clínica amb eines informàtiques que faciliten
aquesta coordinació i també es va crear la figura de l’infermera
gestora de casos o l’infermera d’enllaç. Un pla, en definitiva,
que fa un dibuix dels recursos necessaris, entre els quals
recursos de convalescència, rehabilitació i cures especials. Un
exemple clar són els llits de mitjana i llarga estada.
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Tothom sap que des de finals del 2010 la majoria de l’espai
de l’Hospital de Son Dureta està buit, excepte en aquests
moments el que era el principi de la central de compres on ara
hi ha el 061. Evidentment, aquest edifici permet una
reorientació de les instalAlacions actuals cap una millora de
l’oferta assistencial sociosanitària i poder satisfer les necessitats
que tenim.

Fou a principis de 2011 quan la Conselleria de Salut va
presentar un pla d’usos per a Son Dureta, una proposta que va
ser treballada amb la resta del Govern, el Consell de Mallorca
i l’Ajuntament de Palma. Per tant, nosaltres mantenim aquesta
aposta d’un ús sociosanitari per a Son Dureta amb la creació
d’una àrea assistencial especialitzada en malalts crònics, gent
gran i de salut mental.

Evidentment, pensam el mateix i el que feim avui és
proposar treballar amb una proposta de consens i oberta amb
l’horitzó que es pugui materialitzar la propera legislatura.
Evidentment, a Mallorca tenim aproximadament un 15% de la
població que és major de 65 anys, un 5% és major de 80 anys i
parlam, més o manco, d’unes 135.000 persones, quan les
projeccions per a l’any 51 és que aquesta població arribi al 35%
de la població.

Tenim a Son Dureta 78.000 m2, 78.000 m2, un solar i uns
edificis que són propietat de la Tresoreria de la Seguretat Social,
que està qualificat urbanísticament com d’ús sanitari i que el
que volem és assegurar que continua formant part del sistema
sanitari de les Illes Balears. Volem que es treballi amb aquesta
Estratègia d’atenció a malalties cròniques, volem integrar la
salut mental, volem disposar d’una zona de formació sanitària,
volem donar resposta a necessitats de residències per a
persones, per a gent gran i volem millorar l’eficiència dels
recursos que gestiona la Conselleria de Salut, i especialment
donar resposta a una demanda actual i futura de places
sociosanitàries dins l’àmbit de salut.

A l’anterior legislatura es varen fer tots els estudis que té la
Conselleria de Salut, des d’estudis arquitectònics dels edificis
fins a possibles usos i necessitats de futur. Evidentment, es va
treballar, es va conversar, es va intercanviar documentació amb
l’Institut Nacional de Seguretat Social, és una feina feta. 

El Grup Parlamentari Socialista enguany tornarà a presentar
una esmena als pressuposts per iniciar aquest projecte, ja la
vàrem presentar l’any 12, l’any 13 i l’any 14, sense èxit, el PP
sempre ha votat en contra. Ara tenim un cost de manteniment de
Son Dureta de 643.000 euros cada any.

Per això presentam aquesta proposició no de llei que és un
projecte de responsabilitat compartida de tots els grups
parlamentaris i per això només demanam desenvolupar una
Estratègia d’atenció a malalties cròniques i que es faci un pla
d’adequació i rehabilitació d’aquest antic hospital com a gran
espai sociosanitari.

I no vull finalitzar avui sense fer dos comentaris: un,
Hospital Verge del Toro de Maó, deixàrem fet un pla d’usos,
consensuat amb totes les institucions de Menorca, començant
per Ajuntament de Maó i Consell i, d’altra banda, Conselleria
de Salut i Conselleria d’Afers Socials, una proposta que donava
solucions a necessitats i augmentava l’eficiència d’ús d’aquest
edifici, entre altres coses vàrem fer un centre de salut just
devora que, per cert, no hi havia ni pressupost del Partit
Popular.

Ara sabem, d’amagat, que el Partit Popular demana la
reversió de l’edifici als seus propietaris que són la Tresoreria de
la Seguretat Social. Evidentment, nosaltres no hi estam d’acord,
crec que el Sr. Marc Pons ho ha deixat ben clar, i que ha estat
motiu d’una presentació d’una proposició no de llei urgent del
nostre grup parlamentari dijous passat. Evidentment donarem
suport a l’esmena que ha presentat el Grup MÉS en aquest
sentit.

I un segon comentari, no han d’oblidar tots vostès el que ha
fet el Partit Popular a Eivissa, en l’adjudicació del nou Hospital
de Can Misses, a més de l’edifici nou i el centre de salut de Sant
Josep, que ja du -el nou hospital- tres anys de retard, 12 milions
de sobrecost financer i més de 12 milions pagats des que s’ha
recepcionat fa un any i que encara no funciona, doncs allà hi
havia una adequació de part de l’edifici antic, amb equipament
sociosanitari. I què va fer el Partit Popular amb la modificació
del contracte? Ha suprimit l’adaptació sociosanitària de l’antic
hospital. Ho han sentit bé? Va aprofitar el modificat per detreure
la inversió a convertir, adequar l’antic Hospital de Can Misses
en un centre sociosanitari. Ja no existeix aquest projecte, ja no
està ni pressupostat.

Així, avui el Partit Popular té l’oportunitat de definir quin
camí agafa per afrontar en concret el futur de l’Hospital de Son
Dureta com a espai sociosanitari, a Menorca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i a Eivissa ja s’ha definit contra les necessitats i els
interessos dels ciutadans i a favor de l’especulació. És trist, però
és cert. 

Avui el Partit Popular té l’oportunitat de dir si està d’acord
que treballem amb una proposta de conjunt, amb una Estratègia
d’atenció a les malalties cròniques i amb fer un pla d’adequació
i rehabilitació del conjunt arquitectònic dels edificis de l’antic
Hospital de Son Dureta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

...com a un espai sociosanitari. És una proposta de
colAlaboració, és una proposta de futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Conseller?

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

Sí, Sra. Presidenta, d’acord amb el Reglament voldria
demanar un torn incidental.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, té el torn incidental, com marca el Reglament en
qualsevol moment el pot demanar. Per tant, té la paraula sense
limitació de temps.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, quan vostè va
presentar el pla d’usos de l’espai sociosanitari era el mes de
març de l’any 2011, l’hemeroteca ens deixa clar que “esto era
una magnífica idea de difícil realización”. Motiu? Un pla
d’usos amb un resum molt esquemàtic en el qual no hi havia ni
tan sols una memòria econòmica d’entrada, ...

(Remor de veus)

...es reflecteix així a l’hemeroteca, perquè el conseller d’aquell
moment, que era vostè, no va ser capaç de respondre ni què
costaria.

(Remor de veus)

Aquest pla d’usos, a més, dia 6 de juliol de l’any 2011, amb
l’anterior gerent de GESMA, envia aquesta targeta amb aquest
pla d’usos també sense quantificar al director general d’aquesta
nova legislatura del Servei de Salut i diu: “Te faig arribar
l’esquema del pla d’usos dels edificis de Son Dureta”, també
sense quantificació econòmica. 

En aquell moment s’acostaven unes eleccions, ara se
n’acosten unes altres i continuam reincidint en els mateixos
errors, vostè ha dit que va consensuar amb diferents institucions,
com pugui ser el Consell de Mallorca, com puguin ser també
altres institucions, com per exemple les gestions que va fer amb
la Tresoreria de la Seguretat Social. Li vull recordar també
l’hemeroteca i anant al llibre d’actes d’aquest parlament, dia 1
de desembre del 2010, la portaveu, Sra. Carme Castro, li deia
que “volem conèixer el pla d’usos que té el Govern, si ha
estudiat la viabilitat dels edificis i si s’ha fet un estudi
econòmic, perquè jo crec que a hores d’ara ja s’ha de tenir tot
previst per evitar que el solar pugui revertir a la Tresoreria i
sobretot per evitar el deteriorament dels edificis que s’hagin

d’aprofitar”. Això és el que li deia la Sra. Castro, tot just quan
vostè havia iniciat el trasllat a Son Espases. 

Vostè en la seva contestació deia claríssimament: “Crec que,
com vostè ha dit, a dia d’avui hi ha un ampli consens,
m’atreviria a dir polític i social, per destinar una major part
d’aquests espais a l’atenció sociosanitària. Evidentment, em
preocupa que tenguin un envelliment arquitectònic important”.
Vostè fa referència al pla d’accions sociosanitàries del Servei de
Salut que nosaltres mantenim penjat perquè lògicament ens
sembla un bon pla, una bona iniciativa i creim que a més hem
fet feina per tal de millorar l’atenció sociosanitària i ho hem
presentat en diferents ocasions.

Vostè també continua dient que “A partir d’aquí vull
comentar un parell de coses: com vostès saben aquest solar és
actualment propietat de la Tresoreria de la Seguretat Social i
està qualificat urbanísticament com a d’ús sanitari públic
supramunicipal” i diu “Mantenim contactes amb aquest
organisme perquè ens hem d’assegurar que formin part del
sistema sanitari de les Illes Balears”. Això és el que vostè deia
a resposta dia 1 de desembre de l’any 2010.

Curiosament, revisant els arxius de la Conselleria de Salut,
i pocs mesos després, 14 de febrer de l’any 2011, un mes abans
que vostè presentàs aquest pla d’usos, la Tresoreria li envia una
carta on fa menció específica: “En los meses anteriores a la
realidad -i fa referència al paràgraf anterior, que està content
que s’hagi dotat Son Espases com a una nova infraestructura
sanitària- diu que “se han enterado a través de los medios de
comunicación porque se han hecho eco de diversas
manifestaciones sobre el futuro destino del complejo
hospitalario de Son Dureta”.

Vostè va contactar amb la Tresoreria de la Seguretat Social
a través dels mitjans de comunicació, el que deien el desembre
de l’any 2010 queda reflectit el febrer del 2011 quan la
Tresoreria li diu és: “posin-se en contacte amb mi per tal de
manifestar què és el que hi volen fer” i li varen dir també que
estaven interessats en unes determinades zones i mai no els va
contestar. Per tant, el seu pla d’usos es va fer d’esquenes al
propietari d’aquell immoble i d’aquella superfície.

Sr. Thomàs, no em parli de seriositat perquè el que va fer en
aquell moment era un electoralisme que sabia que no podria
complir, perquè, de fet, el que deia era que el nou govern
elaboraria el pla detallat dels usos reals perquè vostè no va ni
tan sols quantificar què costaria això, i aquesta política,
permeti’m que amb tot el que hem viscut, sap que era
irrealitzable.

Can Misses estava en perill, Can Misses no s’hagués
inaugurat si no haguéssim apostat per una vertadera...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...un vertader reequilibri econòmic.
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(Remor de veus) 

També sap vostè que això del pla d’usos del sociosanitari de
Son Dureta era una mesura electoralista perquè els mateixos
mitjans d’aquelles dates diuen que a vostè el tema li cremava i
que va fer una tancada en fals. Però més enllà d’això, el que
m’agradaria dir-li és que no podem reincidir en els errors
d’abans, no podem continuar reincidint en l’error que pugui
suposar el fet de no tenir en compte a l’oposició a l’hora de
desenvolupar un pla d’usos d’un hospital com pugui ser
l’Hospital Son Dureta.

Crec que en els anys en què ens trobam, després de les
dificultats econòmiques i pressupostàries que hem hagut de
sofrir durant aquests anys, fruit del que ja hem explicat en
multitud d’ocasions, els polítics hem de ser capaços
d’asseure’ns a la mateixa taula i posar-nos d’acord,
independentment de quin color polític hagi de gestionar la
sanitat, quin és l’ús que se n’ha de fer i no fer projectes
partidistes ni tan sols crear notícies buides, com són projectes
que no tenen partida econòmica o que no sabem què costaran.

Per tant, amb voluntat de desenvolupar l’Estratègia
sociosanitària, que jo li dic que és un bon document, és un
document on hi ha indicadors, diu quins han de ser els recursos
cap on hem de caminar i independentment dels colors polítics,
com dic, que gestionin la comunitat autònoma, vostè va cometre
una equivocació i és no tenir en compte l’oposició a l’hora de
decidir quin és aquest pla d’usos. Per tant, nosaltres el que
volem manifestar és que no volem reincidir en aquest error.

Vostè sap que en un futur immediat la Comissió
d’investigació de Son Espases començarà a donar les primeres
passes, el que hem de fer és prendre una decisió conjunta arran
de donar una sortida a Son Dureta i, per això, ho hem de fer
Govern, oposició i tots els partits polítics que conformen la
Cambra. Per tant, el que no hem de fer és venir aquí a presentar
proposicions buides o proposicions no de llei que no tenen un
suport concret i exhaustiu.

El que li propòs des del Govern és que es nomenin dos
membres de cadascun dels grups que conformen aquesta cambra
i dos membres del Govern de  les Illes Balears per tal que
nosaltres sí que hem fet un pla d’usos per a l’Hospital Son
Dureta, nosaltres tenim una proposta, a més, quantificada
econòmicament, i la voldríem compartir amb vosaltres...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

Fins ara hem dit sempre que no hi havia disponibilitat
pressupostària. Vosaltres veniu aquí...

(Continua la remor de veus)

... a dir que vos agradaria que es desenvolupàs un
sociosanitari sense dir ni què costaria, ja no ho vareu dir el seu
dia, tampoc no ho dieu ara, ni exactament els llits necessaris
d’acord amb la nova xarxa hospitalària pública que tenim en
aquests moments amb l’increment de llits sociosanitaris que
hem tengut aquesta legislatura. 

Per tant, crec que els errors del passat, de fa quatre anys, en
què no es va tenir en compte l’oposició per tal de definir... -i el
Sr. Thomàs ho deia en la seva primera intervenció-, deia “vàrem
comptar amb l’Ajuntament de Palma, vàrem comptar amb el
Consell, vàrem comptar amb la Tresoreria de la Seguretat
Social”, que jo ja li llegeix què és el que diu, que “se ha
enterado por los medios de comunicación”, dos mesos després
que vostè fes aquestes referències, la carta és de tres pàgines, és
més llarga i demostra un desconeixement absolut de les passes
que donava la conselleria, fins i tot integrant àrees que la
Tresoreria posava en dubte que hi poguessin entrar sense
negociar amb ells la realitat del canvi d’ús. 

Per tant, Sr. Thomàs, aquest govern vol ser un govern seriós,
un govern que s’assegui amb l’oposició i que, ja que hi ha unes
necessitats assistencials importants, tenguem un projecte comú,
deixem de banda els ideals polítics i pensem en un projecte bo
per a Mallorca quant a l’assistència sanitària.

Tenim els terrenys de Son Dureta, si no som capaços de
nomenar dos membres de cadascun dels grups i dos membres
del Govern i posar-nos d’acord, realment hem de veure quina
classe de polítics som. La voluntat del Govern és asseure’ns
amb l’oposició, amb el Partit Popular i dos membres de la
conselleria per tal de fer aquesta comissió que defineixi un pla
d’usos i que tenguem una unanimitat a l’hora de definir-lo.
Deixem-nos de propostes electoralistes, com la que vostè deia
aquí, que no ha dit què és el que costaria la reforma d’aquest
sociosanitari de Son Dureta, igual que tampoc no ho va dir quan
ho va presentar dos mesos abans de les eleccions. Això és poc
seriós, Sr. Thomàs.

Nosaltres el que volem és asseure’ns amb vosaltres,
discutir...

(Remor de veus)

...les necessitats que puguem tenir des del caire sociosanitari
i per tant, esperam que accepteu el guant per tal de desenvolupar
aquest projecte conjuntament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula en torn de rèplica el Sr. Vicens Thomàs, per un
temps de cinc minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Sansaloni, em vol dir amb qui ha pactat la reversió
del Monte Toro? Amb qui? Perquè amb el Sr. Tadeo tampoc.

(Alguns aplaudiments)

I amb qui varen pactar la nova edificació de Son Espases a
Son Espases? Amb ningú...

(Se sent de fons la Sra. Armengol i Socías que diu “aquest
és el problema (...)” i remor de veus)

...amb ningú, amb ningú.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

He dut avui aquí una proposició no de llei absolutament
oberta i en positiu. Tenim un problema i aquí els oferim que el
Govern elabori un pla d’adequació i rehabilitació del conjunt
arquitectònic dels edificis de l’antic Son Dureta com a espai
sociosanitari. Si vostè no ho accepta, idò no ho accepti.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Eh? No ho accepti i ja està. Què ha fet vostè? Perquè, sap
què sabem? El Sr. Sansaloni du a la conselleria des del juliol del
2011, va ser director general de Planificació, i què ens va
proposar, sense consensuar amb ningú? Tancar l’Hospital
General, tancar l’Hospital Joan March, o no se’n recorden de
l’any 12, o no se’n recorda?

(Remor de veus)

Aquí hi ha diverses persones que varen assistir que vostè a
l’any 12 va prometre que reformaria el maternoinfantil, se’n
recorden, les persones que eren a la Conselleria d’Hisenda que
ho va dir? I no ha fet res, Sr. Sansaloni. 

Nosaltres venim en pla positiu, i vostè no sé per què fa un
punt incidental. Que ens vol convidar a treballar? Idò
convidi’ns, però si nosaltres duim una proposició en positiu. El
projecte si no l’ha trobat és perquè no vol, hi ha estudis
arquitectònics, hi ha estudis econòmics, miri, aquí hi ha un
resum, hi surten moltes xifres, i això vostè ho té, vostè ho té.
Que no li interessa? És el seu problema, això està fet, això està
fet.

Què ha fet vostè en tres anys i mig? No ho sabem, però res
en positiu, això li ho puc dir, volia tancar el General, volia
tancar el Joan March. 

Converses amb la Tresoreria de la Seguretat Social? Idò és
clar que n’hem fetes! Hi ha cartes -hi ha cartes- i vostè ho sap.
Volien l’edifici de direcció i de tota la resta que féssim el que
volguéssim mentre mantinguéssim l’àmbit sanitari, i vostè ho
sap. 

Però, és més, a l’any 2011 el PSOE a nivell estatal va fer
una reforma, una llei on es deia que s’havia de traspassar a les
comunitats autònomes la titularitat d’aquests hospitals, que eren
propietat de la Seguretat Social. És vera o no és vera? Sí que és
vera. 

I què va fer el Partit Popular el febrer de l’any 2012? Tornar
enrere, no, no han volgut aquesta transferència dels immobles,
no han volgut. Hi havia sis mesos? Sí, efectivament, i què va fer
la Sra. Báñez, ministra de Treball, el febrer del 2012? Va dir:
puja aquí i veuràs Porto Pi, res de transferir això a les
comunitats autònomes.

Per tant, Sr. Sansaloni, jo, que he vengut aquí amb una
proposta la qual, a més, va en línia amb el que deia la Sra.
Castro, -se’n recorda vostè?-, bé que va fer iniciatives a
l’anterior legislatura, bé que va ser consellera, va ser la seva
consellera, crec recordar; doncs, què deia? Que volia fer un
sociosanitari. I vostè, que du des del juliols del 2011, no ha fet
res. Ara ens diu o ens vol fer creure que té qualque cosa feta,
fantàstic, jo no..., no vendré a barallar-me, l’únic que vull... per
exemple, li vaig demanar, idò miri, el setembre del 2012, el pla
que tenia, saben què ha passat o què passa sempre? No l’ha
enviat, setembre 2012 -setembre 2012-, Sr. Sansaloni.

Miri, no he vengut aquí a retreure res, ni a treure
determinades coses. L’únic que li dic: hem fet una proposta en
positiu, tenim un gran equipament, tenim 78.000 m2 i tenim una
necessitat de futur, les qüestions es varen treballar d’una manera
determinada; vostè està disposat a fer aquest camí o no vol fer
aquest camí? Perquè és clar el que sabem és el que ja han fet a
Maó, no volen l’Hospital Verge del Toro. I a Eivissa ho han tret
del modificat, ja no hi ha el compromís de fer el sociosanitari a
l’antic hospital. 

Per tant, Sr. Sansaloni, si vostè vol que facem feina, és el
que nosaltres volem, que facin feina, i tenir un projecte, que jo
he dit que és una responsabilitat compartida per tots i no d’ara,
perquè ja no hi ha temps, de la propera legislatura.

Ho tenen molt fàcil de fer, si volen seguir aquest camí tenen
dos punts a la PNL: un, definir i desenvolupar una estratègia
d’atenció a malalties cròniques, que no han fet, que no han fet,
i digui’m on és, perquè no la coneixem; i segona, si volen
presentar un pla d’adequació i rehabilitació del conjunt
arquitectònic, per treballar-ho i qui governi tengui la
responsabilitat de dur-ho endavant. És molt simple, crec que
ofertes des de l’oposició no en pot tenir de millors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica del Govern. Tanca la qüestió incidental el
conseller, sense limitació de temps.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. És curiós,
vostè diu: no vénc aquí més que amb una proposta en positiu, no
vénc a retreure res i el primer que diu és Son Espases, la
ubicació i a qui corresponia. Per tant, no em digui que no ve a
retreure res, quan les seves primeres paraules són de retrets
absoluts. I després es tira dos anys enrera, primer l’any 2005-
2006 i ara a l’any 2012.

(Remor de veus)

Sr. Thomàs, la proposta és clara, la proposta és, nosaltres sí
que tenim un estudi, sí que sabem què costaria arreglar Son
Dureta. Vostès, quan varen presentar aquest pla d’usos, i aquest
és l’esquema que va enviar el seu anterior gerent de GESMA,
amb signatura inclosa, són poc més de cinc fulles, on el
cronograma diu: “licitació i redacció del projecte d’obres a
partir del mes de juny de l’any 2011". Vostè ja deixava de ser
conseller i vostè no tan sols presenta aquest cronograma, sense
quantificar, sinó que, a més, ni ho pacte amb l’intercanvi de
carteres o d’informació sensible.

Sr. Thomàs, el que vostè pretenia en aquell moment era
crear una cortina de fum, intentar tancar en fals un projecte
d’usos el qual consider que és irresponsable. En cap moment no
va convidar l’oposició. Jo crec que hem de fer feina conjunta,
perquè crec que és un projecte bo per a l’illa de Mallorca i bo
per a l’activitat sociosanitària. 

Aquesta proposició, si l’hem d’agafar en positiu, com vostè
bé deia, crec que ha de derivar en aquesta comissió de feina
entre Govern i diferents grups polítics, perquè lògicament també
en temes de planificació sanitària sap de la necessitat d’un
centre de salut quant a la zona de Sa Teulera i s’ha d’incloure la
possibilitat de fer aquest centre de salut també dins aquests més
de 70.000 metres que té la zona de Son Dureta.

Em fa referència també a la cessió que volien fer a la darrera
Llei de pressuposts aprovada pel Partit Socialista. Per favor Sr.
Thomàs, no tot val, vostès varen aprovar aquesta esmena que va
presentar el Grup Parlamentari CIU in extremis, perquè, si no,
no aprovaven els pressuposts generals de l’Estat, i amb aquesta
proposta in extremis el que feien era un altre brindis al sol: o
sigui, vosaltres ajudau-nos a aprovar aquest pressuposts i en un
termini de sis mesos, de sis mesos, desenvoluparem aquesta
cessió de terrenys. El Sr. Rodríguez Zapatero va deixar de ser
President el mes de novembre, els pressuposts s’aproven a
començament d’any, va tenir 11 mesos i no va fer res. Sabia que
era impossible complir aquesta cessió de terrenys i el que va
aconseguir va ser el vot a curt termini per part de Convergència
i Unió i després va faltar a la paraula donada i en sis mesos no
va ser capaç de desenvolupar-ho. Per tant, si llegeix la lletra
petita sap que això era un suport al pressupost general de l’Estat
a començament d’any i en poc més d’un any no va ser capaç de
complir la paraula donada. 

Per tant Sr. Thomàs, siguem seriosos, no ha estat capaç de
dir què costaria exactament la remodelació de tots els edificis,
que és el que vostè proposa, fins i tot vostè contemplava uns
esbucaments per fer un pla d’esponjament. Però si és el que diu
sense quantificar, no és que existeixi, si en els mateixos mitjans
de comunicació ho deia. Diu: “edificacions que s’han d’esbucar,
de forma convencional 8.893 metres, uralita 7.593. Totals:
16.486 metres”. El que passa és que no hi ha cap memòria
econòmica, vostè deia que ho esbucaria i aquesta memòria
econòmica no existeix.

Per tant, el que va fer va ser, intentar dos mesos abans de les
eleccions salvar la patata calenta, perquè no sabia, no va tenir la
previsió de què havia de fer i continuar degradant l’edifici de
Son Dureta.

És vera que aquesta legislatura no ha estat possible
desenvolupar una reforma integral perquè la nostra prioritat ha
estat assegurar l’assistència sanitària a les Illes Balears. Amb la
seva gestió hauria estat impossible, hem hagut de prioritzar
d’una manera clara.

Però Sr. Thomàs, el que hem de fer és mirar cap el futur,
tenir voluntat d’enteniment, crear aquesta comissió per tal de
posar-nos d’acord Partit Socialista, Grup MÉS, el Partit Popular
i alguns representants de la conselleria i desenvolupar aquest pla
d’usos de forma conjunta, no com vostè, que va deixar
l’oposició de banda i no va ser capaç de consensuar aquesta
qüestió tan cabdal per a l’illa de Mallorca.

Per tant Sr. Thomàs, si és una proposta en positiu, des del
Govern agafam el guant, crec que hem de fer feina
conjuntament, hem de ser capaços de fer política seriosa i no
prometre allò que no podem fer; però en aquests moments el
que hem de fer és desenvolupar un pla d’usos que suposi un plus
i fer-ho conjuntament Govern i grups polítics, perquè realment
és una passa decidida i important per a l’illa de Mallorca, i crec
que no s’ha de fer des d’una òptica o des d’una perspectiva
exclusivament partidista, que era el que vostè plantejava.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS per defensar
l’esmena RGE núm. 10615/14. Té la paraula la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Com s’ha dit anteriorment, no és la
primera vegada que es du aquest debat durant aquesta
legislatura, s’ha dut el debat per part de l’oposició tant al
plenari, com a diverses comissions i dels dos espais que abans
eren hospitals, que eren hospitals d’aguts, i havia la intenció de
convertir-los en un espai sociosanitari, el de Son Dureta i el de
Verge del Toro. Hi ha hagut sempre per part de l’oposició una
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clara manifestació de la voluntat que aquests espais es
convertissin així, no només per al debat polític, sinó que tots els
grups de l’oposició han presentat esmenes als pressuposts de
diferents quanties, en el pressupost de 2012, 2013 i 2014.

Un dels problemes que tenia l’oposició, Sr. Conseller, vostè
ha dit que tenia la voluntat, era la falta de criteri per part
d’aquest govern en el que s’havia de fer a Son Dureta. Jo tenc
respostes de la Sra. Castro, que quan li deman, a una de les
primeres preguntes, que li deman què pensa fer amb l’espai de
Son Dureta? I em contesta: “trasllat de conselleries i
d’administració pública”, això ho tenc per escrit, és la primera
resposta que tenc del Govern. La publicam i tothom queda
escandalitzat. Com es pot pensar que un espai sociosanitari, del
qual n’és titular la Tresoreria, que no ho deixa per una altra cosa
que no sigui sociosanitari o sanitari, el Govern d’aquestes illes
per escrit contesti que s’hi volen traslladar conselleries. Aquesta
és la primera contestació que fa el Govern.

La segona contestació que fa el Govern a una comissió, és
que no farà res, i això hi és per escrit i ara em sap greu no haver-
ho cercat. Però la Sra. Castro, la segona vegada que a una
comissió se li demana, diu que aquest any, aquesta legislatura
no es farà res. I nosaltres durant tota aquesta legislatura hem
tengut un fil conductor explicant que el deteriorament dels
espais sociosanitaris de Verge del Toro i de Son Dureta seria
cada vegada més greu i cada vegada ens costaria més, i que, per
tant, s’hi havia d’intervenir a diferents nivells.

Comencem a esbucar determinats edificis, o un determinat
edifici que tots sabem que no hi pot ser, facem coses, negociem
amb Madrid. Cap problema, vostè vol que hi anem
conjuntament? Anem-hi conjuntament, fantàstic que per una
vegada ens demani que hi puguem anar conjuntament, cap
problema. Vostè digui’m del pla d’usos que va fer l’anterior
Govern què està malament? No va bé una residència, no va bé
centres de dia, no va bé espai per a salut mental? I encara sobra
per a tot el que vostè hi vulgui ficar, encara sobra, l’espai és
immens.

Què és del Pla d’usos? Què ens diu, que primer havíem de
negociar amb Madrid i després fer la proposta a la comunitat
autònoma? Escolti’m, no, això és un Govern autonòmic, per
tant, la proposta havia de sortir del Govern, anar a les entitats,
consells i d’altres, i demanar a veure si hi estaven d’acord i
després anar a Madrid a negociar. No ho fem a l’inrevés, el
pacte de progrés no ho fa a l’inrevés, no primer va a Madrid i
després ho du a la comunitat autònoma, ho fem a l’inrevés
nosaltres: primer pactam a la comunitat autònoma i després
anam a Madrid a negociar. Vostès no, vostès primer obeeixen
a Madrid i després ho fan a la comunitat autònoma, almanco
això és el que jo he entès dels seus retrets que no havíem anat a
la Seguretat Social a explicar-los-ho, havíem fet una proposta.

El cas és que han passat quatre anys i no s’ha fet res i no
s’ha fet res en el tema de Son Dureta, no s’ha fet res. Vostè ha
fet una lectura del que havia passat a la passada legislatura. El
tema sociosanitari de Son Dureta era una constant cada quatre
mesos, ja abans de fer el trasllat ja ens demanaven un pla
d’usos, quan es va fer el trasllat de Son Dureta ja ens ho
demanaven i ens varen acusar de no tenir el pla d’usos, i dos
mesos després ja volien que el tenguéssim fet, era una constant.
I de fet és tan constant que en el programa electoral del Partit

Popular tant a Mallorca com a Menorca, hi ha la reforma de Son
Dureta i de Verge del Toro. I ja estàvem en crisi i vostès ja
coneixen la crisi, ja tenien totes les dades de crisi i vostès feien
propostes de remodelació d’aquest espai. Per tant, no és cap
novetat.

Nosaltres donarem suport a les dues propostes que presenta
el Grup Parlamentari Socialista, si és necessari modificar el
segon punt, de consens, nosaltres no tenim cap problema. I a
més defensarem aquesta..., demanam la incorporació al debat
d’aquesta, que “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes a no renunciar a la cessió de l’antic Hospital Verge
del Toro i impulsar, tal com ho va solAlicitar en el seu moment
el Consell de Menorca, la conversió de l’immoble en un centre
sociosanitari de Menorca, els usos del qual han de ser acordats
amb els sectors i amb les entitats menorquins implicades.”

Vostè demana consens, ja li ho ha demanat el Sr. Vicenç
Thomàs, jo també li ho deman: amb qui ha consensuat vostè
aquesta cessió? Sap què costa aquell espai a nivell de doblers?
Sap que si nosaltres cedim això, pus mai el Govern estarà en
condicions de comprar un espai com aquest? Pus mai, que ho
perdrem per a sempre, que perdrem patrimoni públic, que no
sabem què en farà la Tresoreria de la Seguretat Social amb
aquest edifici! Sap que pus mai no podrem comprar un edifici
d’aquestes característiques a un espai.

El mateix ens passarà amb Son Dureta i si no actuam la
Tresoreria ens pot dir, escolta, què feu? Teniu programa, teniu
necessitat o què? No podrem tornar comprar pus mai un espai
com aquest, com a Govern de les Illes Balears, com a comunitat
autònoma. Vostès el cedeixen, i no saben per què el cedeixen.
Han pactat qualque cosa per cedir-lo? Els diu la Tresoreria què
farà amb ell? Com a mínim han pactat? No cedeixin aquest
espai perquè mai més no es podrà recuperar.

Mirin, tenim l’oportunitat de dos espais sociosanitaris,
Verge del Toro i Son Dureta, aprofitem-los, no els cedeixin. En
el de Verge del Toro tornin-se enrera, i Son Dureta, no. Tenim
l’oportunitat i tenim la necessitat, tenim aquesta necessitat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor una mica de silenci!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

A l’exposició de motius del Partit Socialista ja ho ha
explicat, cada vegada tenim més persones en situació
d’envelliment, cada vegada tenim més persones envellides.

(Remor de veus)
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Cada vegada més tenim persones envellides i encara no ha
entrat l’envelliment de l’any 55 que coincideix amb el baby-
boom aquest. A partir de la introducció d’aquestes...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acab d’aturar el temps. Senyors diputats, per favor, els prec
que si algú vol dir qualque cosa surti fora, i, si no, guardin
silenci. Moltes gràcies.

Sra. Santiago si vol continuar per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Tenim, per tant, la necessitat, i anirà in
crescendo tota aquesta població que envelleix. I si no es
continuen reduint les prestacions sanitàries viuran més anys,
perquè també vull dir que en aquests moments l’esperança de
vida a la nostra comunitat autònoma i en el conjunt de l’Estat
els anys 2012 i 2013 ha baixat, és vera que vostè em dirà que
epidemiològicament necessitam cinc anys, i és cert, però els
anys 2012 i 2013 l’esperança de vida ha baixat. Sap amb què
coincideixen totes aquestes dades? Amb les dades que els
epidemiòlegs i els sociòlegs sanitaris i els “politicòlegs”
sanitaris els donen: cada 100 euros per habitant que es lleva de
sanitat, es redueix l’esperança de vida de la comunitat que
redueix aquest pressupost, i els ho diuen. I a la comunitat
autònoma de les Illes Balears ja hem baixat en mesos, crec que
són 5 setmanes, no arriba a dos mesos, cinc setmanes
l’esperança de vida a l’any 2012 i per a l’any 2013 les
previsions són de 7 setmanes. I no baixa l’esperança de vida per
als infants, baixa per la mort de persones d’edats avançada.
Cosa que no passava fins ara, o es mantenia o pujàvem
setmanes o dies. Això els ho diuen.

Per tant, si tornam recuperar les prestacions sanitàries, si
tornam garantir que les nostres persones majors estiguin ben
ateses, ben medicades i no tenguin problemes per accedir a la
medicació com tenen ara, segurament l’esperança de vida
augmentarà. I a més a més, tendrem més població assistida.

Per tant, tenim una oportunitat que és un espai sociosanitari
immens, tenim la necessitat i tenim idees, ens falten doblers, hi
estam d’acord, però facem una programació, a curt, a mig o a
llarg termini una programació sobre què fer amb aquests dos
espais, tant l’espai de Verge del Toro com l’espai sociosanitari,
hi ha moltes possibilitats, des de centres assistencials, des de
formació, des de formació. Nosaltres ens vàrem trobar, i el
president ara no és aquí, però a la passada legislatura ens vàrem
trobar un espai magnífic per fer anàlisis de cervells de persones
amb malaltia d’Alzheimer, una vegada morts. Nosaltres no
vèiem cap necessitat de fer això a la nostra comunitat autònoma
i vàrem transformar aquell espai en un institut de formació
professional de caràcter sociosanitari, i ara és un dels instituts
de referència. Hi ha oportunitats, fins i tot es podrien aprofitar
espais de Son Dureta per fer aquests tipus d’instituts, que vostè
sap que hi ha demanda i que no estan cobertes, d’espai
sociosanitari o de professionals sociosanitaris que necessitam.
Hi ha infinitat de possibilitats.

Per tant, tenim l’oportunitat, tenim la necessitat, tenim les
idees, programem amb pressuposts del 2015 cap endavant, cap
al 2020, 2025 com s’ha de fer. Però necessitam intervenir en
aquests espais, perquè si no hi ha el deteriorament, i, si no,
Tresoreria ho agafarà.

Nosaltres donam suport a aquests dos punts i sobretot
demanam el nostre punt que hem registrat, que tornin enrera en
la cessió de l’antic Hospital de Verge del Toro, perquè si venem
patrimoni pus mai no el recuperarem, no tendrem doblers
suficients per poder tornar comprar un espai d’aquestes
característiques.

L’edifici..., a més, és que a mi m’agradaria llegir com
defensaven els membres del Partit Popular el Verge del Toro la
passada legislatura, era quasi una cosa emocional, ja no
racional, era emocional, si els llevaven aquell espai, semblava
que l’illa s’enfonsava, que perdien un referent històric. I ara?
Viatge cap on? Vostès canvien segons on siguin.

Per tant, nosaltres demanam que es replantegin aquesta
cessió i donam suport als dos punts del Partit Socialista.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per fixar la
posició. Té la paraula la Sra. María José Bauzá Alonso, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sin duda alguna, como ya
ha explicado el Sr. Thomàs, España se va a convertir muy
pronto en uno de los países más envejecidos del mundo y
sabemos que el aumento de la esperanza de vida viene sin duda
unida a menudo a enfermedades crónicas. Según los datos de la
Sociedad Española de Medicina Interna, las enfermedades
crónicas generan en nuestro país el 80% de las consultas de
atención primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios y se
calcula que el 85% de los pacientes que ingresan en medicina
interna son crónicos. Sin duda, la transformación hacía un
modelo mejor preparado para afrontar la prevención y gestión
de las condiciones de salud crónica, es imprescindible si se
pretende que el Sistema Nacional de Salud sea sostenible y
pueda seguir cumpliendo su función social de forma
satisfactoria.

En este sentido, el 27 de junio del 2012, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprueba la
Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el sistema
nacional de salud. En la elaboración de esta estrategia ha
colaborado un comité técnico, formado por entidades sociales,
sociedades científicas, asociaciones profesionales como las de
fisioterapia, pediatría, atención primaria, trabajo social,
psicología clínica, y también un comité institucional, con
representantes técnicos de cada comunidad autónoma, entre
ellas las Islas Baleares.
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Esta estrategia se basa en cuatro pilares, como son la
prevención, la promoción de los pacientes como centro del
sistema sanitario, con un impulso de la autonomía y la
capacitación de los enfermos y sus familiares, por medio de la
creación de una red escuela de pacientes; la eliminación de
compartimentos estanco, con la integración de la atención
primaria y la hospitalaria, con el objetivo de garantizar una
continuidad asistencial, y la capacidad de los profesionales
médicos, un elemento clave en la promoción de la innovación
y la investigación, orientada a mejorar la asistencia y la
seguridad de los pacientes.

Una vez aprobada esta estrategia, las comunidades
autónomas tienen que implantarla en su ámbito. En Baleares, de
hecho, se ha estado trabajando en esta implantación durante los
dos últimos años. El 3 de octubre, de hecho, este mismo año, en
Son Llàtzer se celebró una reunión estratégica de unos setenta
profesionales de distinto ámbito, entre los que se incluyen la
Universidad, el ámbito sanitario y el personal de los servicios
sociales. Dichos profesionales elaboraron una fotografía de la
situación actual en esta comunidad autónoma. Igualmente, en
esta reunión se decidió utilizar el IEMAC como instrumento
para la autoevaluación de organizaciones sanitarias y sociales en
relación al grado de implantación de modelos de gestión de la
cronicidad, elaborado por el Instituto Vasco de Innovación y la
Universidad.

En estos momentos están trabajando en los objetivos de
nuestra propia estrategia y en detectar las ineficiencias del
sistema. Estamos pendientes de que el comité técnico sea
convocado para más o menos febrero de 2015, integrado por
entre quince y veinte personas relevantes en la mteria,
representantes de la atención primaria, la especializada, los
hospitales de agudos, los crónicos, los servicios sociales, y será
este comité el que determinará cómo implantar la estrategia
nacional en Baleares. Ya se han nombrado dos de los tres
coordinadores que supervisarán los trabajos, una enfermera, un
médico de familia, y falta por nombrar el internista.

Va a ser este grupo de trabajo el encargado de aprobar la
estrategia, difundirla y evaluarla periódicamente. Por eso, Sr.
Thomàs, contrariamente a lo que usted ha dicho, sí se está
trabajando en esta comunidad, hay una estrategia prácticamente
definida, casi a punto de ser aprobada, y por eso, con respecto
al primer punto de su proposión, le ofrecería que se pusiera,
pues “instar al Govern a seguir trabajando en la definición y
desarrollo de esta estrategia”.

Aparte de esta estrategia, en Baleares se están llevando a
cabo otras iniciativas, encaminadas precisamente a mejorar la
atención de los pacientes crónicos. Uno de los objetivos, como
he dicho, de la estrategia es esa integración de la atención
primaria y la hospitalaria, con el objetivo de garantizar esa
continuidad asistencial y, en este sentido, hace
aproximadamente un año y medio empezó a funcionar el
PAPEC, que es una plataforma tecnológica que permite integrar
y compartir la información entre los diferentes especialistas
sanitarios y también entre los niveles asistenciales. Está
centrada, precisamente, en la atención de enfermedades
crónicas, de hecho Baleares fue premiada por el ministerio con
el Premio nacional de informática para la salud en 2013,
precisamente al considerar como referente este programa en la
estrategia para el abordaje de la cronicidad.

También destacar la implantación del nuevo modelo de
atención sociosanitaria durante el mes de abril de 2013, que ha
supuesto mejorar la atención y la calidad de vida de los
pacientes crónicos avanzados. Gracias a este nuevo sistema los
pacientes son atendidos en el dispositivo asistencial más
adecuado potenciando un modelo mucho más eficiente y una
mejor derivación desde los hospitales de agudos y desde la
atención primaria. Esto ha llevado a que en 2013 los hospitales
sociosanitarios atendieran a un 21,2% más de pacientes que el
año anterior; a que el número de estancias hospitalarias se haya
incrementado en un 8,7%; a que la media de tiempo de estancia
haya descendido en 2,5 días, y a que los pacientes del sistema
sociosanitario tengan un tiempo de espera mucho menor para
ingresar.

Algo que me parece bastante importante destacar es que
tanto los facultativos como los pacientes y los familiares
muestran un elevado grado de satisfacción, lo que hace pensar
que ésta fue una decisión muy acertada.

Entrando ya en el segundo punto de la proposición, referente
al antiguo Son Dureta, decir que el Partido Popular siempre,
siempre ha mantenido el mismo criterio, no podemos decir lo
mismo de los demás. El 4 de junio de 2008 se debatía en la
Comisión no permanente de Salud una PNL presentada,
precisamente, por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la
creación de un espacio sociosanitario en las instalaciones de Son
Dureta, es decir, dos años antes de que acabaran las obras de
Son Espases y tres años antes de que acabara la legislatura. El
Partido Popular les proponía en aquel entonces que se trabajara
en los nuevos usos que se le daría a Son Dureta.

Por cierto, curiosamente, tanto el Grupo MÉS, como el
Grupo Socialista, votaron en contra de esta proposición, idéntica
a la que hoy presenta el Partido Socialista.

Ya en diciembre de 2010, con Son Dureta cerrado, cuando
se le preguntó al exconseller, en una Comisión de Sanidad
también, si había elaborado el plan de usos, contestó que
todavía tenía que elaborarlo y hablaba de consenso, estamos
hablando de diciembre de 2010, con Son Dureta ya cerrado,
repito. Hablaba de un consenso extensivo a todos los partidos
políticos, a los grupos parlamentarios, a las asociaciones de
enfermos y a la población civil, un consenso que, por cierto,
nunca llegó, nunca ha (...) al respecto y ya nos ha contado el
exconseller que ni siquiera la Tesorería General de la Seguridad
Social fue citada para nada, de hecho recibió la noticia por los
periódicos.

De repente, en marzo de 2011, a dos meses de las
elecciones, cuando Son Dureta ya llevaba cuatro meses
abandonado, el Sr. Thomàs presenta un plan de usos para Son
Dureta, eso sí, ...
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(Remor de veus)

..., sí, sí, sí, cuatro meses, eso sí, un proyecto que tenía que
realizarse en el 2012,... 

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

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

... o sea, estamos a dos meses de las elecciones, ya el
gobierno que llegue se encargará de hacer ese proyecto, un
proyecto sin concretar, un proyecto sin cuantificar y, por cierto,
sin tener en cuenta las peticiones que en esa carta le había hecho
la Tesorería de la Seguridad Social en cuanto a unos usos de ese
espacio.

La semana pasada vivimos una especie de déjà vu con otra
nueva rueda de prensa, a unos meses de las elecciones, con el
mismo plan de usos y los mismos personajes, solicitando otra
vez pues que al Son Dureta se le dé un nuevo uso.
Curiosamente, ataca al Partido Popular de inacción, cuando
ellos tuvieron cuatro años, porque en 2007 deciden continuar
con las obras de Son Espases, durante cuatro años de una
legislatura no hicieron nada, nada, un triste plan de usos sin
cuantificar.

(Remor de veus)

El Partido Popular siempre ha tenido muy claro qué uso
quería darle a esta infraestructura, ya les he comentado que en
el 2008 ya se presentaban PNL en este sentido y en el 2011 nos
presentamos con un programa electoral donde incluía
precisamente esa infraestructura. Sin duda nos hubiera gustado
poder ponerla en marcha esta legislatura, tener los recursos
económicos disponibles, pero la realidad es que hemos tenido
que hacer frente a otras prioridades.

(Remor de veus)

Teníamos que pagar las nóminas de los funcionarios, que
estuvieron en riesgo; hemos hecho frente al pago de más de
1.100 facturas, más de 1.100 millones en facturas a los
proveedores; hemos hecho frente a deudas con los consells
insulares y con los ayuntamientos; hemos reducido
enormemente las deudas con las entidades del tercer sector que
ustedes dejaron pendientes; y lo que más importante, hemos
decidido concentrar los recursos económicos en mantener y
potenciar los servicios destinados a los ciudadanos, com son la
sanidad y los servicios sociales, destinando en ambos casos los
presupuestos más altos hasta ahora en esta comunidad.

Sin duda alguna, hubiera sido una irresponsabilidad
embarcarse en un proyecto tan costoso con los recursos con los
que contábamos, a pesar de ello, desde el Partido Popular
apostamos, una vez más, por recuperar esta infraestructura para
los ciudadanos. Somos conscientes de que existe la necesidad de
apostar por ampliar las plazas sociosanitarias y apostamos por
la necesidad de consensuar el proyecto para el futuro uso de las
instalaciones de Son Dureta para que sea un proyecto de futuro,
que siga adelante, gobierne quien gobierne.

Y por ello, también le vamos a proponer una nueva
redacción a su punto, también en positivo, Sr. Thomàs: “El
Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de las Illes
Balears a crear una comisión formada por dos representantes de
cada partido y dos de la Conselleria de Salud, con el objetivo de
presentar un plan consensuado de espacios sociosanitarios para
las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.” Espero que
si, efectivamente, existe esta voluntad de consenso pues
podamos consensuar este punto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula, per part del grup
proposant, el Sr. Thomàs, per fixar-ne la posició i assenyalar les
esmenes acceptades.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Acabam d’escoltar que ens han
recriminat no fer un pla d’usos de Son Dureta quan encara Son
Dureta funcionava, funcionava, i es queixen que al cap de quatre
mesos, que no estava buit, perquè hi havia serveis com medicina
nuclear, que continuava funcionant, però bé, aquí, Sr. Conseller,
la decisió està publicada en el BOE, agost 2011, el Sr. Zapatero
va perdre les eleccions el 20 de novembre de 2011, qui va
prendre la decisió de no passar al patrimoni de la comunitat
autònoma va ser el Partit Popular.

(Remor de veus)

Miri, vostè maneja o ha duit aquí documents que no toca,
aquí hi ha un pla d’usos, un resum, un resum, el té vostè a la
conselleria. Miri, hi ha estudis arquitectònics, projeccions
d’usos, projeccions econòmiques i d’esbucament d’edificis. Tot
això existeix i la realitat és què hi han fet amb tres anys i mig,
què han fet? Res, és que no han fet res, no han fet res.

(Remor de veus)

No, ara la Sra. Bauzá proposa l’eufemisme del Partido
Popular d’aquesta legislatura, continua trabajando, és
l’eufemisme del Partit Popular. Miri, pla d’usos de Son Dureta,
es poden fer moltíssimes coses i estan definides: llits de mitjana
i llarga estada, convalescència, cures palAliatives, centres de dia,
espais per a formació professional en àmbits sociosanitaris, la
Fundació del Banc de Sang i de Teixits. Hem de parlar de més
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coses? Si ho sap, i ho tenia, ho té damunt la taula, i una
residència a la de maternoinfantil, i vostè ho sabia i tot això
estava consensuat. És que ja s’ha atrevit a amagar les cartes amb
el Sr. Antoni Comas, que és el responsable de la Tresoreria de
l’Institut Nacional; que ja ho sabien i fins i tot havien fet les
seves demandes i havien estat acceptades, Sr. Sansaloni.

No es va fer tot el món en un any. Mirin, parlen de
l’estratègia de malalties cròniques, que s’aprova a Espanya fa
tres anys, tres anys, i que la tenen aquí? No, no la tenen. Ara,
aviat i corrent han muntat una jornada a Son Espases, a Son
Llàtzer, és veritat, és veritat, però han passat tres anys i mig, tres
anys i mig, tres anys i mig i no han definit.

Però mentrestant sí que va fer el Sr. Sansaloni la proposta de
tancar el Joan March i el General, sí que la va fer, per a això no
va planificar ni consensuar, igual que Monte Toro, igual que
l’Hospital de Can Misses, Sr. Serra, li han “pispat” l’ús
sociosanitari de l’actual hospital, sí, senyor, sí senyor.

(Remor de veus i algunes rialles)

Ha sortit el modificat i vostè ho sap, i vostè ho sap.

Parla la senyora, la senyora diputada es vol posar medalles
del PAPEC, el PAPEC és una aplicació informàtica per fer un
seguiment i una coordinació de malalties cròniques, sap qui va
fer..., n’hi ha dues: una, de la malaltia pulmonar obstructiva
crònica, i una altra de malalties cardiovasculars; sap qui va fer
la primera? L’anterior legislatura. Sap vostè qui va començar la
segona? L’anterior legislatura.

(Remor de veus)

I això és així, però bé. Jo el que li deman, Sr. Sansaloni, és
que..., hem fet una proposta absolutament en positiu, jo el que
li deman, primer, que doni la passa enrera de la reversió de la
tornada a la Tresoreria de la Seguretat Social que renuncien a
aquest ús. Si ho fa això no revertirà mai cap a un ús sanitari, per
tant és el primer, que és el que demana l’esmena del Grup MÉS.
Torni enrera. No vol consens? Doncs, hi ha una part de la
cambra i dels ciutadans de Menorca que li demanen que torni
enrera, primera possibilitat.

Segona, treballam en una estratègia de malalties cròniques,
alabat sigui Déu! Ja és ben hora, la de Madrid està aprovada
l’any 12, l’any 12.

(Remor de veus)

I vostè du tres anys i mig, perquè era director general de
Planificació, que era part de la seva feina.

I vol que treballem en un pla d’usos? Si nosaltres no tenim
cap problema, nosaltres el que volem és que aquest gran espai
físic, que són 78.000 m2, de Son Dureta, no acabin en una
maniobra d’especulació urbanística.

(Remor de veus)

Per cert, només s’han recordat de l’única reivindicació del
Sr. Rodríguez, se’n recorden? Saben qui és el Sr. Rodríguez,
eh?

(Remor de veus)

L’única, el centre de salut, l’única, de tota la resta, del pla
d’usos, no s’ha recordat, només la del Sr. Rodríguez.

Però, en definitiva, ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, vagi acabant, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... nosaltres volen que introduïm l’eufemisme del Partit
Popular de continuar trabajando? Ho acceptam, és l’eufemisme
del Partit Popular.

Respecte de l’esmena del Grup MÉS, nosaltres l’acceptam.
I jo demanaria un recés molt..., perquè no he pogut entendre
exactament quina era la proposta de modificació al punt número
2, que proposa el Partit Popular.

L’únic desig és que es faci un pla d’ús de Son Dureta, però
també avui debatem que han de revertir la decisió que han pres
de Monte Toro.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria exactament si volen un minut o volen un temps
perquè em facin arribar exactament com quedaria el text
d’aquests dos punts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada ja han arribat a un acord, Sr. Thomàs, si ens
volgués dir com queden aquests punts i si després els pogués fer
arribar a Oficialia Major, millor, però si els vol dir, per favor, en
veu alta, perquè tothom ho pugui saber.

Gràcies.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El primer punt quedaria com “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes a continuar treballant i a
desenvolupar l’Estratègia d’atenció a les malalties cròniques.”
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El segon punt quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a presentar un pla
d’adequació i rehabilitació del conjunt arquitectònic dels
edificis de l’antic Hospital de Son Dureta i l’actual Can Misses,
com a grans espais sociosanitaris.”

El tercer seria la redacció tal com ha presentat el Grup MÉS.

I afegiríem un quart punt, que diu “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear una comissió
formada per dos membres de cada grup parlamentari i dos de la
Conselleria de Salut, amb l’objectiu de presentar un pla
consensuat dels equipaments sociosanitaris de les Illes Balears.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sí, Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, nosaltres demanaríem votació separada del punt tercer,
d’aquests quatre punts, votació separada del punt tercer.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Si ningú no s’hi oposa, passarem a la votació dels
punts primer, segon i quart. Passam a la votació..., senyors
diputats, passam a la votació dels punts primer, segon i quart,
puc entendre que s’aproven per assentiment, primer, segon i
quart? D’acord.

Idò ara passarem a la votació del tercer punt. Començam.
Votam.

El tercer punt queda rebutjat per 33 vots en contra i 24 a
favor.

V. Adopció d’acord sobre l'habilitació d'un període
extraordinari de sessions durant el mes de gener, per tal
que la Comissió no permanent d’investigació sobre tot el
relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les
obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la
posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions
viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases, pugui dur a terme els treballs necessaris en el si de
la comissió esmentada i elaborar, si pertoca, les conclusions
corresponents previstes a l’article 55.4 del Reglament de la
Cambra (escrit RGE núm. 10277/14, presentat per catorze
diputats del Grup Parlamentari Popular).

Bé, queda un altre punt, senyors diputats queda un altre
punt, finalment queda el cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a l’adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries durant el mes de gener, per tal que la Comissió
no permanent d’investigació sobre tot el relacionat amb la
selecció dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la
construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els
complementaris relacionats amb aquesta infraestructura
hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa,

els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb
aquest hospital...-senyors diputats, els prec silenci- i tots els
convenis i contractes relacionats amb la construcció, la
dotació i la posada en funcionament de l’hospital de referència
de Son Espases, pugui desenvolupar el pla de treball que
s’aprovi per aquesta, dur a terme els treballs necessaris en el si
de la comissió esmentada i elaborar, si pertoca, les conclusions
corresponents previstes a l’article 55.4 del Reglament de la
Cambra, solAlicitat per catorze diputats del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 10277/14.

Puc considerar aprovada per assentiment aquesta proposta?
Sí, la puc considerar aprovada per assentiment?

D’acord, per tant, queda aprovada per assentiment.

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

Gràcies.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 7009

 



7010 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / 25 de novembre 2014 7011

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


