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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 741/15,de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunió del Comitè de desenvolupament
de rutes de l'aeroport de Palma de Mallorca.

Primera pregunta, RGE 741/15, relativa a reunió del comitè
de desenvolupament de rutes de l’aeroport de Palma de
Mallorca, 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. La conectividad aérea es estratégica
para los intereses sociales y económicos de nuestra comunidad.
Además, por nuestra condición insular, ésta requiere un
tratamiento diferenciado y específico, como incluso consagra la
normativa estatal y comunitaria. Muy conscientes de ello,
partiendo de que es un sector liberalizado y de competencia
estatal, para este gobierno la conectividad aérea es una materia
prioritaria en su acción de gobierno, desarrollando un amplio y
buen trabajo respecto a ésta, propiciando soluciones y
superando situaciones heredadas, ya que en conectividad se han
encontrado cuatro años en blanco, con unos claros responsables,
algunos aquí presentes en los bancos de la oposición.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Más fácil sería si éstos hubieran hecho algo por nuestra
conectividad, pero el trabajo actual da sus frutos, a pesar de que
alguno, por exclusivamente intereses políticos, tienda a la crítica
demagógica e infundada, pero los datos objetivos y los
resultados son irrefutables: temporadas altas más largas y con
continuos récords históricos de pasajeros en aeropuertos de
nuestra comunidad y temporadas bajas con continuas mejoras
en el número de pasajeros, habiendo más oferta de demanda a
plazas y la previsión de movimientos inferior a los realizados.

Parte importante de la conectividad aérea es la gestión de
nuestros aeropuertos. Este govern defiende, aquí, en Madrid o
en Bruselas, su titularidad pública y la descentralización y
participación de instituciones propias en su gestión, para
desarrollar estrategias más adecuadas a nuestra realidad insular.
Un ejemplo de ello son la puesta en marcha a principio de esta
legislatura de los llamados comités de desarrollo de rutas de
cada aeropuerto ubicado en nuestra comunidad, instrumento
clave para fortalecer nuestra conectividad aérea, fomentando la
competencia y competitividad de nuestros aeropuertos junto con
la aprobación de sus respectivos planes bienales y su desarrollo.

Por lo estratégico de la materia para nuestra comunidad, Sr.
Conseller de Turismo y Deporte le pido que nos explique aquí,
en sede parlamentaria, la última reunión llevada a cabo del
comité de desarrollo de rutas concretamente del aeropuerto de
Palma de Mallorca.

Muchas 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. Gràcies, Sr. Diputat. La
reunió del comitè de desenvolupament de rutes de l’aeroport de
Palma va tenir dos punts destacats, que un va ser l’aprovació del
pla biennal 2015-2016, i l’altre va ser el balanç del trànsit de
l’any 2014. 

Els plans biennals són una eina conjunta d’AENA amb la
Conselleria de Turisme, amb aportacions de la resta
d’institucions que formen part del comitè; la seva importància
a més radica en el fet que es treballen les rutes tant des de la
perspectiva turística com des de la perspectiva de la
connectivitat aèria. El contingut del pla biennal aprovat va ser
el següent: la finalitat del pla és reduir l’estacionalitat,
diversificar l’oferta i consolidar el mercat existent; es marquen
com a objectius prioritaris, primer, potenciar l’obertura de rutes
cap als principals mercats emissors que no tenen connexions
amb l’illa; segon, potenciar l’obertura de noves rutes cap a les
destinacions domèstiques per incrementar la connectivitat i les
seves freqüències; i, tercer, potenciar l’increment dels vols a
temporada baixa. Es determinen com a mercats de màxima
prioritat, com no podria ser d’una altra manera, Alemanya i
Gran Bretanya, i d’elevada prioritat Suècia, Noruega,
Dinamarca, Finlàndia, Països Baixos, França, Polònia i Rússia.

Per aconseguir els objectius es planteja una sèrie d’ajudes
per part de tots els agents que formen el comitè de rutes: AENA
aporta bonificacions de taxes i actuacions de màrqueting i
suport; la Conselleria, accions promocionals, i ofereix a més a
les companyies aèries la possibilitat de participar en
convocatòries de cobranding i comàrqueting -ja tenim qualque
experiència en elles-; i l’Ajuntament de Palma ofereix una sèrie
d’activitat gratuïtes als passatgers de noves rutes i posa a la
disposició de les companyies suports publicitaris.

Pel que fa al balanç del trànsit aeri l’any 2014 es va poder
constatar que el nombre de passatgers s’ha incrementat un
1,53% respecte de l’any 2013, que s’han superat per segona
vegada en la història els 23 milions de passatgers, que a més hi
ha hagut nou mesos consecutius d’increment de passatgers i
d’operacions dels mesos d’abril a desembre, i que en els mesos
de novembre i desembre els passatgers s’han incrementat un
3,59% i un 6,7% respectivament. A més es va poder constatar
que es preveu un increment de passatgers del 6,9% el mes de
gener i d’un 9% el mes de febrer, i una pujada total del 8% en
el mercat nacional. Moltes gràcies.
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I.2) Pregunta RGE núm. 742/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb SFM en matèria de
prestacions en benefici de la comunitat per a menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE 742/15, relativa a conveni amb
Serveis Ferroviaris de Mallorca en matèria de prestacions en
benefici de la comunitat per a menors, que formula la diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Uno de los principios
básicos del estado de derecho es tratar de promover la
reinserción de las personas que han infringido la ley, una idea
que es especialmente importante cuando se trata de menores. Es
fundamental que los adolescentes que han cometido un delito no
sólo cumplan con sus obligaciones ante la sociedad sino que
sean muy conscientes de que han causado un mal y que tienen
el deber moral de repararlo.

Por este motivo las prestaciones en beneficio de la
comunidad son una de las medidas que pueden ayudar a los
jóvenes a no repetir en el futuro los errores que han cometido.
De hecho este tipo de acciones son dictadas en casos de delitos
leves o de baja intensidad y constituyen el 26% del total de
medidas impuestas por los juzgados de menores, en aplicación,
por supuesto, de la Ley de responsabilidad penal del menor.

En este sentido, Sra. Consellera de Familia y Servicios
Sociales, quisiera preguntarle por el convenio que su
departamento firmó hace dos semanas con la empresa pública
Serveis Ferroviaris de Mallorca, dependiente de la Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, por el que ambas
se coordinan para que determinados menores puedan cumplir
sus medidas judiciales en SFM. Por eso me gustaría preguntarle
en qué consiste el convenio firmado entre su conselleria y
Servicios Ferroviarios de Mallorca.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias. Como usted bien dice, el pasado 13 de
enero el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
y yo misma como responsable de la Conselleria de Familia y
Servicios Sociales firmamos un convenio para posibilitar que
los menores con medidas judiciales pendientes puedan cumplir
parte de sus penas realizando prestaciones en beneficio de la
comunidad en la empresa SFM, Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Gracias a este acuerdo estos menores que tienen impuesta
una medida podrán realizar este proceso de inserción social y,
en parte, devolverle a la sociedad algo realizando trabajos de
limpieza exterior en los trenes de SFM que se hayan visto
deteriorados por pintadas o los llamados comúnmente graffitis.
Estas tareas no supondrán nunca más de 4 horas diarias de
trabajo si se trata de un menor de hasta 16 años, ni más de 8
horas diarias si supera esta edad. 

La valoración que hace el Gobierno de este acuerdo es muy
positiva por dos motivos: en primer lugar, porque se intenta que
el menor se dé cuenta de que ha causado un mal que tiene un
coste para la sociedad y que tiene que trabajar para repararlo, y,
en segundo lugar, porque estos menores además de ayudar,
nunca substituir en las tareas a los trabajadores de SFM, lo
hacen sin que la comunidad autónoma tenga que asumir ningún
tipo de coste económico extra. 

Por otro lado, y como usted ha señalado previamente, las
prestaciones en beneficio de la comunidad constituyen más de
una cuarta parte del total de medidas impuestas por los juzgados
de menores en aplicación de la Ley de responsabilidad penal del
menor. Quiero destacar también que durante el pasado año los
jóvenes de estas islas llevaron a cabo 621 prestaciones en
beneficio de la comunidad, y esto también responde a la
ampliación de todos los servicios y de todas las prestaciones de
medio abierto que esta comunidad está poniendo en marcha
precisamente para intentar esta reinserción social en la sociedad.

Muchas gracias.

I.3) Pregunta RGE núm. 743/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració del treball dels policies tutors de
Menorca i Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE 743/15, relativa a valoració del
treball de policies tutors de Menorca i Eivissa, que formula el
diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, diputat del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, los policías tutores o de referencia son agentes de la
Policía Local especializados en cooperar en la resolución de
conflictos en el ámbito escolar. Son sin duda unos de los
colaboradores más cercanos a la comunidad educativa y a los
profesionales en asuntos sociales, sin perder su condición de
agentes de la autoridad. Su ámbito de actuación se centra
principalmente en el entorno de los colegios, en espacios
públicos, en locales y establecimientos públicos, en todo lo
referido al ámbito de las nuevas tecnologías y redes sociales, y
en la mejora de nuestro entorno en el tema de medio ambiente.
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Cada vez esta figura se ha implantado de forma progresiva
y exitosa en cada uno de los municipios de nuestras islas. Por
todo ello formulamos la siguiente pregunta: ¿qué valoración
hace el conseller de Administraciones Públicas del balance
anual de los resultados en los trabajos realizados por los policías
tutores de Menorca e Ibiza que se ha presentado recientemente?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, fa uns dies hem
presentat el balanç de feina que correspon a l’any 2014 dels
policies tutors que treballen a Menorca i a Eivissa, i els resultats
han estat molt positius per a la conselleria. 

Per illes, a Menorca el programa ha estat implantat a tots els
municipis de Menorca, i hem fet feina amb 40 centres escolars
que afecten 14.000 alumnes. Durant el curs 2013-2014 es van
efectuar 724 actuacions a tots els municipis de Menorca, de les
quals el 49,45% han estat a l’àmbit escolar, el 47,93% fora del
mateix àmbit, i un 2,62 a l’àmbit de noves tecnologies. La
valoració dels equips directius dels centres educatius de
secundària ha estat d’un 4,70%, un 4,70 en l’escala de 0 a 5
punts.

I a Eivissa el programa ha estat implantat també a tots els
municipis d’Eivissa i en 56 centres escolars i a prop de 18.400
alumnes. Durant el curs 2013-2014 s’han efectuat un total de
2.019 actuacions en els municipis d’Eivissa i Formentera, dels
quals el 29% ha estat a l’àmbit escolar, el 69,3 fora d’aquest
àmbit, i un 0,7% en l’àmbit de noves tecnologies. La valoració
que s’ha fet a Eivissa és d’un 4,90 de 0 a 5.

Per tant amb aquestes dades ens dóna la conclusió que la
figura del policia tutor, que fa feina a la Policia Local, s’ha
convertit en una eina fonamental i imprescindible en tot el que
és la mediació i la resolució de conflictes juvenils i de presència
de delictes. Per tant és un projecte pioner a Espanya, de fet a la
Federació Espanyola de Municipis s’ha valorat de forma
positiva aquesta acció, aquest projecte que es du a Balears; a
més cal destacar la coordinació entre administracions, la feina
que es fa des del Govern balear de coordinació i formació dels
policies tutors, i per tant vull agrair públicament la feina de tots
els policies locals i la implicació de tots els ajuntaments.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 744/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya de cribratge de càncer de còlon i recte
a les Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE 744/15, relativa a campanya de
cribratge de càncer de còlon i recte de les Balears, que formula
el diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, avui
li volem formular la següent pregunta, donada la gran
importància que té la diagnosi precoç del càncer de còlon per tal
que aquest es pugui combatre i per tant el tractament sigui el
més eficaç possible per a la cura del pacient. El càncer de còlon
i recte és un dels tipus de càncer més comuns de les nostres illes
i la supervivència del malalt depèn en gran part de la seva
detecció. Una diagnosi a temps sol suposar una cura
satisfactòria per al pacient. Desgraciadament encara moltes
persones no superen aquesta malaltia, i això se sol produir quan
la diagnosi de la malaltia arriba massa tard.

Per això pensam que és importantíssima la campanya que fa
l’ib-salut de cribratge de càncer de còlon i recte a les Illes
Balears, ja que estam convençuts que gràcies a aquestes
campanyes de prevenció i detecció precoç de càncer es
contribueix a salvar moltes vides a la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Recordem que la mateixa Associació Espanyola
contra el Càncer incideix en la gran importància dels programes
de detecció precoç mitjançant tests de sang oculta en
excrements humans, i altres tècniques com per exemple la
colonoscòpia. 

Ens agradaria saber, Sr. Conseller, si ens pot explicar el
resultat d’aquesta campanya i per descomptat, quina és la seva
valoració de la mateixa. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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. A rel d’un
estudi pilot que es va fer a les diferents illes i finançat per les
associacions contra el càncer que tenim aquí a les nostres Illes
Balears, vàrem treure unes conclusions molt clares de la
importància de desenvolupar un projecte de cribratge
poblacional de càncer de còlon. Aquests primers resultats
esbrinaven que al 6% de les persones incloses en aquests estudis
pilot se li havia de practicar una colonoscòpia per tal de
descartar que pogués evolucionar la seva situació cap a una
patologia més greu. 
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Per tant el que vàrem fer va ser, d’acord amb els
especialistes, d’acord amb els tècnics de salut pública,
desenvolupar aquest pla de cribratge poblacional de càncer
colorectal. Vàrem pactar amb ells començar per l’illa de
Mallorca a la zona d’Inca, tota l’illa de Menorca i tota l’illa
d’Eivissa. Així s’ha fet des d’una oficina central de la Direcció
General de Salut Pública en concordança amb el ColAlegi de
Farmacèutics per incrementar la penetrabilitat i incrementar el
nombre de pacients a incloure en aquest cribratge, i després
aquelles proves que donin positiu són derivades a atenció
especialitzada. Té una població diana de la gent que no té
antecedents familiars de 50 a 69 anys, i per tant el que feim és
donar una passa més en pro de la prevenció, donar una passa
més incloent una nova prestació dins la cartera de serveis,
d’acord també amb el que va ser un dels acords del consell
interterritorial de fa ja pràcticament un any, en el qual se’ns
recomanava anar incloent aquesta prova.

Per tant, conjuntament amb les associacions, els tècnics i els
especialistes del Servei de Salut s’ha fet una feina que ha
cristalAlitzat en aquest cribratge de càncer colorectal a nivell
poblacional de les Illes Balears, i la satisfacció és màxima per
part de la conselleria.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 745/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplegament
reglamentari de la Llei agrària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE 745/15, relativa a desplegament
reglamentari de la Llei agrària, que formula la diputada Sra.
María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. La primera llei agrària de Balears, que va ser aprovada
per aquest ple el passat 2 de desembre, constitueix una fita
històrica per a tot el sector agrícola ramader de les nostres illes,
tal com han reconegut i han aplaudit les organitzacions
professionals. Per primera vegada disposam d’una llei
reclamada des de feia anys que obre les portes i dóna tots els
instruments que necessita l’agricultura i l’activitat rural per ser
un sector modern i un sector competitiu.

El Grup Parlamentari Popular la considera totalment
necessària perquè elimina burocràcia, incorpora i fa possible
noves activitats complementàries de diversificació agrària, i
afavoreix la venda directa de la producció pròpia a les mateixes
finques. Lamentam sincerament que els grups de l’oposició no
s’hagin volgut afegir i participar de l’ample acord aconseguit
pel govern del Partit Popular amb el sector agrícola ramader,
perquè aquesta és una llei feta amb consens i amb coneixement
dels seus problemes i les seves necessitats, com per exemple
donar resposta al nou escenari que obre la liberalització de la
producció i la nova política agrària comunitària.

Avui, quan la Llei agrària de Balears ja ha entrat en vigor,
arriba el moment del seu desplegament. Per tant, Sr. Conseller,
quines són les previsions per articular i per dur a terme aquesta
regulació reglamentària?

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, des de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori vàrem
començar a fer feina en el desplegament d’aquesta llei, en el
desplegament reglamentari, des del mateix moment en què ja
l’estàvem fent. Hi havia coses que ja vàrem dir que quedarien
a nivell de rang de llei i altres que era bo que quedassin a nivell
de reglament, perquè tots sabem que és més bo en un moment
donat fer modificacions per adaptar-se a les realitats que puguin
venir en el futur.

Així, dia 22 de desembre ja es va posar a exposició pública
un esborrany de decret que fa referència a tot el que està
relacionat amb el Registre interinsular agrari i amb els registres
insulars agraris; per tant està en mans de tot el sector i de tota
aquella gent que vulgui fer aportacions.

En el Consell Agrari Interinsular del passat 14 de gener
també s’entregaren als seus representants els esborranys de tota
una sèrie de normativa, un esborrany de decret pel qual es
regulen els catàlegs d’aliments tradicionals de les Illes Balears,
una resolució del model de declaració responsable d’inici
d’activitat, una altra resolució que fa referència a la llista
d’espècies susceptibles de..., d’espècies silvestres susceptibles
d’aprofitament en els vedats de recursos silvestres de les Illes
Balears; i també una resolució per la qual s’estableix la
senyalització d’aquestes reserves i vedats de recursos silvestres.

D’altra banda també es té pràcticament tancat un primer
esborrany de decret, que el feim conjuntament amb la
Conselleria de Turisme, que afecta allò que són les activitats
agroturístiques dins el que hem denominat explotacions agràries
preferents.

I finalment també es té tancada la modificació de la
resolució de FOGAIBA que modificarà allò que són les unitats
de treball agraris, les UTA, perquè siguin també adaptades a les
noves circumstàncies i a les noves coses que incorpora la Llei
agrària.
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També treballam finalment amb un logotip que identifiqui
les explotacions que facin venda directa. Per tant, dins el tema
de venda directa s’haurà de fer una normativa que ens doni
imatge per una part, que és el logotip, i per altra que ens acabi
de tancar coses que no estan tancades a nivell de llei.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 746/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a taller formatiu "El canvi en les
administracions públiques".

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 746/15, relativa a taller formatiu
sobre gestió del canvi de les administracions públiques que
formula la diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un dels compromisos que va
assumir el Partit Popular amb els ciutadans va ser liderar i
escometre una autèntica modernització de l’administració
pública. De tenir una administració sobredimensionada, amb
competències duplicades o triplicades, a tenir una administració
més petita, amb manco despesa supèrflua a pagar pels ciutadans,
però sobretot hem passat d’una administració antiquada i
arcaica, a una administració més moderna, més àgil, més
eficient, que té en la facilitat dels tràmits pels ciutadans el seu
objectiu principal. El ciutadà com a centre de l’administració
pública.

Per als que encara no se n’han assabentat, aquest ha estat el
canvi vertader i útil de l’administració pública. El Govern ha
apostat pels projectes de digitalització, pel registre electrònic i
la carpeta ciutadana, però qualsevol canvi que es vulgui
consolidar, ha de comptar amb la participació i la
corresponsabilitat dels professionals de l’administració pública
i el seu compromís.

Per això, la secció formativa sobre la gestió del canvi,
organitzada per la Conselleria d’Administracions Públiques, és
una mostra d’un procés que juntament amb els funcionaris, han
de possibilitar grups de reflexió, amb solucions i recomanacions
sortides dels propis professionals, per incorporar en la gestió
elements innovadors i de qualitat, d’acord amb les exigències de
la societat actual.

Una nova forma d’entendre la nostra administració, que ha
posat en marxa el Govern del Partit Popular, amb una major
qualitat, a un menor cost per als ciutadans, una altra manera
d’entendre el servei públic, que ens agradaria també traslladar
a aquesta cambra parlamentària. Però ja sabem que aquest no és
el canvi que vol l’esquerra.

Per això li demanam, Sr. Conseller, com valora el taller
formatiu que s’ha celebrat recentment sobre gestió del canvi a
l’administració pública?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la jornada es va
celebrar el passat dia 26 de gener amb un notable èxit. Hi van
participar més de 100 funcionaris i treballadors públics
d’aquesta comunitat i va ser un èxit tant en participació com en
conclusió. Va ser un taller pràctic amb el tema central sobre la
gestió del canvi a les administracions públiques, els requisits i
les obligacions que comporta per adaptar-se als nous temps i a
les noves realitats. 

L’objectiu va ser treballar perquè l’administració garanteixi
els serveis públics amb la màxima qualitat i amb un cost
assumible tot aportant seguretat jurídica i que es caracteritza per
una administració moderna, àgil, eficient, eficaç, transparent i
adequada a la societat actual.

La nostra aposta per la modernització de l’administració
passa per la simplificació administrativa, donant un impuls a
l’administració electrònica i a l’ús de les noves tecnologies. El
Govern, com molt bé ha dit vostè, ha liderat aquesta reforma
amb el convenciment de la necessitat del canvi de
l’administració i amb el compromís i la responsabilitat de tots
de formar un govern obert.

Era molt important que hi estiguessin involucrats els
funcionaris públics i els treballadors públics. En aquest taller
pràctic es va demostrar d’una forma evident, va desbordar totes
les expectatives de matrícula, la necessitat que els treballadors
públics se puguin involucrar en aquesta nova forma de tractar
l’administració pública.

Per tant, en aquesta ruta en què estam fent feina, en la
ineludible modernització de l’administració pública, pensam
que es fa una millor prestació de serveis cap a la ciutadania i per
tant, amb la participació i amb la formació dels funcionaris
aconseguirem que el servei sigui molt millor.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 747/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a participació de les Illes Balears a
FITUR.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 747/15, relativa a participació
de les Illes Balears a FITUR que formula la diputada Sra.
Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sra. Diputada.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. La setmana passada es va celebrar a Madrid FITUR,
fira de presència obligada per al sector del turisme, considerada
com una de les més importants dins el sector, especialment el
nacional, per la qual cosa és un referent d’inexcusable
assistència per a tots els professionals de la matèria.

Al respecte, els mitjans de comunicació han informat molt
positivament. Per una banda es preveu un creixement del 14%
del turisme nacional per a enguany. I la Federació Hotelera de
Mallorca ha anunciat que la temporada turística de 2015 serà la
millor dels últims 50 anys. Per altra banda, els resultats de la
temporada 2014 han estat històrics. Entre d’altres, el període de
març a novembre, és a dir temporada baixa, ha estat el millor
dels últims vuit anys.

A més, el turisme de luxe ha estat un dels sectors que més ha
crescut durant l’exercici passat, incrementant-se fins un 25%, el
que suposa molt bona notícia, ja que els turistes d’alt poder
adquisitiu contribueixen a la riquesa compartida, en fer despeses
importants a tots els sectors: comerç, restauració, oci, esports,
etc. Qualitat versus quantitat.

Aquests bons resultats i les expectatives favorables,
indiquen que malgrat queda molt per fer, després de tres anys de
feina, anam pel bon camí. 

Sr. Conseller de Turisme i Esports, ens pot explicar la
participació de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
FITUR?

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. Gràcies, Sra. Diputada. Com
saben, vàrem participar a FITUR amb un estand de 560 metres
quadrats i vàrem tenir com expositors els ajuntaments
d’Alcúdia, Manacor, Felanitx, Calvià, Pollença i Palma i les
empreses turístiques Marina Hotels, Grupo Valparaiso, Garden
Hotels, Viajes Urbis i MOP Solutions.

Les noves tecnologies, la gastronomia, la cultura i els
esports varen ser algunes de les propostes que se varen oferir a
l’estand, i pel que fa a les noves tecnologies, es va apostar per
elles com eines essencials per promocionar les nostres
destinacions.

En el centre de l’estand es varen instalAlar dos grans video
wall, on es varen projectar imatges promocionals de les illes i
es varen visionar en temps real tot el que passava a la fira.
També s’instalAlaren quatre pantalles, a les quals es projectava
també l’espot de l’aplicació per a tablet amfitrió “un dia a les
Balears”. La gastronomia va ser un altre dels eixos centrals de
la presència a FITUR, amb dues degustacions el primer i el

segon dia: una a càrrec de l’Escola d’Hoteleria i una altra a
càrrec de la guanyadora de la passada edició del concurs
Masterchef, la mallorquina Vicky Pulgarín i del tercer
classificat de la primera edició, el també mallorquí Fabián León.

A més varen tenir lloc els següents esdeveniments, es va
lliurar la certificació ISO 9001 a l’ATB per part d’Aenor. Es va
presentar l’aparador turístic intelAligent als directors de les
oficines de turisme Turespaña i a la Secretària d’Estat de
Turisme. Es va presentar l’Any Arxiduc. Es varen lliurar el
distintius de Q de qualitat turística al Club Nàutic de Sant
Antoni, a l’Hotel Barceló Ponent Playa, a l’Hotel Castell de
Mar, a l’Hotel Platja del Moro, a les oficines d’informació
turística de Calvià, a l’Hotel Es Molí, a l’Hotel Bonsol, al Club
de Mar i a l’Hotel Miramar. Es varen entregar també diplomes
als nous destins SICTED, que són: Felanitx, Manacor i Santa
Margalida.

Eivissa va fer dues presentacions, una com a destinació de
luxe i una altra com a destinació esportiva. Palma va presentar
la Palma Marathon. I Calvià va presentar conjuntament amb
Melià la Sol Marathon International de Magaluf. 

Es va signar també un acord marc de colAlaboració amb
l’Organització Mundial del Turisme i que té com a objectius la
investigació, l'intercanvi de coneixements i els casos d’èxit en
els itineraris culturals i el turisme arqueològic i el foment del
turisme cultural.

Per tant, com pot veure es va centrar tot en el
reposicionament de les destinacions, la qualitat i la
diversificació de producte: esport, gastronomia, cultura i
patrimoni. Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 752/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a presència de les Illes Balears a FITUR.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 752/15, relativa a presència de
les Illes Balears a FITUR, que formula la diputada Sra. Isabel
Maria Oliver i Sagreras del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Les bones perspectives per a la propera
temporada turística de la nostra comunitat, que es varen posar
de manifest a FITUR, és la millor notícia que podíem desitjar.
El Grup Socialista reconeix i dóna suport al sector que amb la
seva professionalitat, contribueix que el 2015 torni ser una bona
temporada. Però la pregunta, Sr. Conseller, és la valoració de la
presència del Govern a FITUR.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com ha pogut escoltar a la
darrera pregunta, la presència del Govern de les Illes Balears ha
estat molt positiva.

Moltes gràcies.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sr. Conseller, hem vist a FITUR el mateix que veim aquí,
incapacitat del Govern per arribar a acords, incapacitat de
gestió. Tres mostres: els consells d’Eivissa i de Formentera,
juntament amb empresaris de cada illa, per tercera vegada, han
tornat acudir a FITUR separats del Govern, un any més la
incapacitat per arribar a acords en matèria de promoció, amb els
consells del mateix i de diferent color polític, s’ha tornat
escenificar amb una separació física; i no ho trobam estrany, les
fotos de Formentera de l’estand del Govern no eren de
Formentera, eren del Carib, com ho pot explicar això?

(Algunes rialles)

Hem vist, a més, que aquesta incapacitat política per
negociar amb el Govern, també ha arribat a FITUR. I per
primera vegada en molts d’anys, el Rei no ha visitat l’estand de
les illes. La nostra destinació turística té tots els requisits perquè
el cap de l’Estat hi faci una aturada, però les males relacions
amb el ministre han estat més fortes que la lleialtat institucional,
fet que perjudica a tots el sector turístic.

I en tercer lloc la presentació del mostrador turístic
intelAligent per tercera vegada. L’any 13 aquest mostrador
“consiste en pantallas digitales interactivas de 40 pulgadas en
forma de mesas y en un túnel de experiencias”, va dir el Sr.
Delgado. L’any 14 el mostrador es va transformar en pantalles,
tabletes, vídeos i fotos per a una nova aplicació. I ara es
presenta com la primera fase definitiva del projecte. La crítica,
Sr. Conseller, és que ho presenten i no és operatiu, ni fa tres
anys ni ara. Preocupa que un govern que no és capaç integrar
dins un mateix estand els quatre consells insulars, vulgui
construir una plataforma tecnològica que ha d’integrar tota la
informació que aquests consells i ajuntaments han d’introduir
dins aquesta eina.

Sr. Conseller, deixi de presentar projectes a mitges un any
i un altre, plens de fum i de fantasmes, que confirmen la seva
inoperativitat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Oliver, vostè continua
amb les anècdotes i falsedats que sempre posa damunt la taula...

(Remor de veus)

Miri, demostra, com ja li he dit altres vegades, la ignorància
que té sobre els temes turístics de les Illes Balears. Vostè no
s’assabenta ni del que passa ni del que passava en el seu
departament del consell insular, on hi ha imputats per temes que
vostè tampoc no controlava...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

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

Miri, jo no entraré...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci! Senyors diputats, per
favor, silenci! 

Sr. Conseller, quan vostè vulgui té la paraula.

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

Moltes gràcies. No entraré en les anècdotes perquè el que
s’ha presentat aquí no és el que es va presentar l’any passat. Els
quatre consells estaven absolutament representats a l’estand,
etc., de tot allò que vostè ha dit.

Jo em centraré en les dades, que és el que importa als
ciutadans de les Illes Balears. L’any passat ens varen visitar
2.200.000 turistes d’Espanya, amb un increment de l’11% en
relació amb el 2013. Això vol dir que hem arribat a nivells de
l’any 2009-2010. Perquè vostès, si se’n recorda, varen perdre
1.200.000 turistes la passada legislatura. Nosaltres els estam
recuperant gràcies a la feina que fa aquest govern conjuntament
amb els consells insulars.

Pel que fa a les perspectives, vostè també ho ha sentit, i
d’això no en parla, hi ha una previsió de creixement de més de
300.000 turistes enguany i un creixement d’entre el 5 i el 20%.
A part, Globalia, Melià, tots els majoristes de viatges, Soltur,
tothom va fer les mateixes valoracions que serà un any molt
positiu, a pesar de la seva presència a la fira, que varen ser una
estoneta per allà i vostè fa unes valoracions sense conèixer el
tema. Entre altres coses, després de quatre anys de no visitar
vostè i la seva presidenta, les fires per donar suport al sector
turístic, el que feren és anar a fer tot el contrari. Va anar allà i va
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dir que la temporada era més curta, fals. La temporada és la
millor dels darrers set anys. Va dir que la contractació és
precària, fals, la contractació creix en el sector turístic. Va dir
que a més es reduiran un 15% de vols, fals, estam creixent en
connectivitat i passatgers.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 748/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla estratègic de subvencions 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 748/15, relativa a Pla
estratègic de subvencions 2015 que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, recentment vàrem tenir coneixement de l’aprovació
del Pla estratègic de subvencions de les conselleries i entitats de
dret públic que en depenen per a l’any 2015, on s’inclouen
convocatòries d’ajudes, per un import total de 184 milions
d’euros. Aquesta quantitat és superior a la convocatòria del Pla
estratègic de subvencions per a l’any 2014, que contemplava
ajuts de fins a 121 milions d’euros. Estam per tant davant d’un
augment dels ajuts d’enguany de 63 milions d’euros en relació
amb l’any passat; un pla elaborat atenent les propostes fetes per
les diverses conselleries a la seva, on veim propostes de la
Direcció General de Cooperació i Immigració, de la Direcció
General d’Esports per a desplaçaments d’esportistes i clubs, de
l’ATB per a promoció turística de les Illes, de la Direcció
General d’Universitats per a investigació i elaboració de tesis
doctorals, per a activitats de recerca i desenvolupament
tecnològic en matèria de transferències del coneixement i un
llarg etcètera, que inclou programes de totes les conselleries del
Govern.

És per això que avui li deman, Sr. Conseller, quina és la seva
valoració del Pla estratègic de subvencions per a 2015 que es va
aprovar recentment al Consell de Govern? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Mercadal. És veritat
que el Govern aposta més per les polítiques d’incentivació dels
nostres sectors productius que per les polítiques de subvenció.
Això no és un caprici, això és així, perquè la corba de la
incentivació dels nostres sectors productius és ascendent i
després descendent. És a dir, s’ajuda els sectors i les empreses
a començar a ampliar la seva activitat, però una vegada iniciada

i ampliada, es deixa d’intervenir perquè siguin les mateixes
empreses les que puguin desenvolupar-se en el mercat.

En canvi, la corba de la subvenció és permanentment plana.
És a dir, es mantenen activitats fictíciament i es distorsiona la
competència entre les empreses en els mercats, la competència
entre aquelles empreses que reben subvenció i aquelles altres
que no reben subvenció.

És evident, però, que el Govern ha de tenir un pla estratègic
i una política pública de subvencions, perquè, per exemple, la
participació del Govern en els patronats de les fundacions de les
nostres illes es va via subvenció: o, per exemple, les polítiques
agrícoles es fan amb fons europeus via subvenció; o també les
polítiques de formació i ocupació; o també les polítiques de
desenvolupament del Pla RIS 3, en el sector cultural,
universitari i tecnològic.

El Pla estratègic de subvencions per a l’any 2015 aprovat pel
Govern de les Illes Balears s’incrementa respecte de l’any
passat i té un import global de 184 milions d’euros, derivat d’un
major finançament de fons europeus, 120 milions són
transferències de l’Estat i de la Unió Europea, 60 milions
d’euros són de la comunitat autònoma. Nosaltres hem
d’incrementar l’aportació perquè són projectes cofinançables,
però derivats sobretot de dues qüestions bàsiques: primera, la
molt bona negociació de la Conselleria d’Agricultura amb
l’Estat i amb la Unió Europea, per preservar les línies de suport
al nostre sector agrícola, al sector primari; segona, també
l’increment de les polítiques d’ocupació i formació. Ahir hi
havia una molt bona notícia, l’acord unànime a la mesa social
tripartida respecte de la renda autonòmica per a desocupats
majors de 45 anys.

Aquesta és la diferència, un pla de subvencions del 2009 de
440 milions d’euros, un pla de subvencions enguany de 183 que
fa bé la gestió de la nostra comunitat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 749/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades sobre la creació d'empreses en el 2014.

Desena pregunta, RGE núm. 749/15, relativa a dades sobre
la creació d’empreses en el 2014, que formula el diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sr. Diputat.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Es importante, llegados a
este punto de la legislatura, señorías, en mi opinión, comenzar
a realizar un balance de lo que han supuesto las medidas de este
gobierno y compararlas, si cabe, con los resultados del gobierno
anterior. De eso se trata, podemos aquí poner entre todos a unos
y a otros todos los adjetivos que consideremos, pero al final,
señorías, es importante, más allá de nuestras teóricas defensas
de nuestros postulados evidenciar la realidad empírica de los
hechos que son aquellos que hacen cambiar la realidad de la
vida de la gente, de las personas y de los ciudadanos. 

Pues bien, los hechos nos dicen que entre 2007 y 2011, y
esto son realidades empíricas, se destruyeron más de 5.000
empresas en nuestra comunidad autónoma. Creo que esta cifra
ostenta el triste record de destrucción de tejido empresarial de
la historia de Baleares. Es por lo que es necesario hablar de qué
se ha avanzado en esta materia en esta legislatura, pues es bien
sabido que son las pymes en España, y especialmente en
Baleares, las principales creadoras de empleo y riqueza, como
todos sabemos.

Es por eso, Sr. García, que le pregunto: ¿cómo valora el
Govern de las Illes Balears los datos de creación de empresas en
las Islas Baleares durante el año 2014?

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, lo que el
presidente Bauzá se encontró en el año 2011 usted lo sabe, lo ha
definido y existen datos y registros que nos dicen dónde
estábamos. Y también es verdad es que estos mismos datos y
registros hoy nos dicen donde estamos dos años y medio
después o tres años después, es decir, en el ámbito de la
creación de nuevas empresas hemos pasado de destruir 5.000
empresas durante los peores momentos en nuestra comunidad
de la crisis a crear, en el año 2014, más de 754 empresas, pero
además es que estas empresas han ido por distintos sectores y no
solamente por el sector turístico, ha ido por el sector de la
rehabilitación en el ámbito de la construcción, ha ido por el de
la industria, ha ido por el sector náutico, es decir, todos los
sectores han empezado a generar actividad económica, se crea
empresa y a partir de ahí se crea empleo.

Por tanto, lo que siempre hemos dicho, había que hacer
reformas y actuaciones para que el sector privado volviera a
confiar y empezara a invertir y a crear empleo. Hoy estamos en
esos datos. Hoy, martes día 3 de febrero, volvemos a tener cifras
que nos indican la evolución en el ámbito de empleo en nuestra
comunidad y volvemos a ser referencia a nivel nacional en la
creación de puestos de trabajo y, por tanto, en la creación de
empleo. La industria, las empresas, el sector empresarial, los
emprendedores han transformado, junto con los trabajadores,
han transformado nuestra economía y tenemos datos en cada

uno de los sectores, en cada uno de los índices de actividad de
que lo peor lo hemos pasado, lo peor se ha dejado atrás y ahora
estamos en la senda del optimismo, de la creación de empleo y
la de transformar nuestras islas. Muchas gracias.

I.11) Pregunta RGE núm. 751/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres ilAlegals al nou Casino de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 751/15, relativa a obres
ilAlegals al nou casino de Palma, que formula la diputada Sra.
Maria Pilar Sansó i Fuster, diputada del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Què pensa el Sr. Conseller
d’Economia i Competitivitat de les obres ilAlegals que s’han duit
a terme en el Teatro Balear per obrir el nou casino de Palma?
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. Sra. Diputada, a través
de comisiones en este parlamento, a través de preguntas
parlamentarias ya les hemos dado una y otra vez la misma
respuesta que es la realidad y lo que este gobierno ha hecho en
este proceso, por tanto, ahora mismo este proceso está en el
ámbito municipal, en el ámbito del Ayuntamiento de Palma y
dirijáles usted esa pregunta a ellos.

LA SRA. FUSTER I SANSÓ:

Sr. Conseller, com sempre es renta les mans, com Ponci
Pilats. Sap què ha fet aquest govern en aquest tema? Res, ha fet
com el contracte dels hermanos Marx, una adjudicació que des
del seu departament és un exemple d’aquest tipus de contracte
que no serveix per a res, per crear problemes, un contracte que
no se sap qui és la parte contratante de la primera parte ni de
la segunda ni de la tercera, no aclarim res, ni nosaltres ni els
empresaris afectats per aquesta adjudicació ni els treballadors
que poden perdre la feina gràcies a la seva gestió.

Sr. García, assumeixi la seva responsabilitat en aquest tema
perquè va ser vostè, en el 2013, que va atorgar l’adjudicació a
aquesta empresa, una empresa que sabia cert que no podia dur
a terme el casino dins Palma, on hi ha ara el Teatro Balear,
perquè l’ordenança d’usos del centre històric de Palma no ho
permetia, un empresari víctima de la ineptitud d’aquest govern
i de l’Ajuntament de Palma, i vostè és incapaç de donar una
solució que vostè va crear. I per moltes comissions que
comparegui per a no dir res, li agrairíem que ara sí que fos
valent i digués alguna cosa sobre aquest tema, alguna solució a
aquest tema.
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Encara no hem acabat, però, amb la primera part del
contractant que vostès han embullat amb tot aquest tema del
casino, l’empresa adjudicatària havia d’obrir a finals de 2014,
com el nou casino, havia d’obrir, el casino, a finals de 2014,
però com que no tenia llicència no va obrir. Què va fer?, va
demanar al seu govern l’ampliació d’aquest termini, que vostès
li varen concedir per mig any més, per tant, aquesta empresa ha
d’obrir el casino, en teoria, l’abril d’enguany, però, què passa?
Es va posar a fer obres per adaptar el Bingo Balear al casino, al
nou casino, però clar, les obres eren ilAlegals perquè no tenia
permís de l’Ajuntament de Palma i, per tant, les va aturar,
l’ajuntament, com no podia ser d’una altra manera. 

És aquesta la seguretat jurídica o inseguretat jurídica que
dóna el PP, incentivar un empresari a incomplir les normes
urbanístiques de Palma?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sra. Presidenta. Señores diputados. Sra. Diputada, es que se
ha liado usted misma, es que no hay ningún argumento, no tiene
argumentos y usted repase todo lo que ha estado diciendo o
quedará retratado además lo que ha dicho. Es que no ha dicho
nada, me ha hablado de los hermanos Marx, me ha hablado de
tantas cosas que todavía no he entendido lo que me pide. Sólo
le voy a decir una cosa, una, este govern saca un concurso con
bases abiertas que define exactamente lo que otorga, por favor,
una licencia sectorial, garantía jurídica es lo que se ha hecho
hasta ahora, exactamente. Es que entiendo que me está pidiendo
otra cosa y espero, si me quiere pedir otra cosa, diga qué quiere
pedir a este gobierno o qué quiere pedir que haga este gobierno
porque no le estoy entendiendo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

... no me confunda, no me lleve a tomar decisiones en contra de
ley porque no lo vamos a hacer. Este gobierno no lo hace. De
todas formas, le voy a decir, pero si usted está perfectamente
enterada de lo que está pasando en el ayuntamiento y en todo su
trámite, si es que tiene un responsable de su partido en la
Gerencia y está incluso implicado, según dice la prensa,
indirectamente o directamente en todo este proceso. Por favor,
deje el Govern al margen de esta decisión, ha definido y ha
dicho una mesa de contractación con un equipo técnico
preparado que ha dado el ganador a través de una puntuación
objetiva y a partir de ahí usted lo que me está haciendo y
diciendo es nada porque, ¿sabe dónde está su foro? Usted está
en otro sitio, usted, su foro está en el municipio, en el

ayuntamiento y ahí está el debate, entre un constructor, un
promotor de un proyecto y el ayuntamiento y las licencias...

(Remor de veus)

... discúlpeme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci.

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

... y las licencias que el propio concurso define que son
competencia y son necesidad de obtener del promotor en el
municipio donde se le otorga. 

Por tanto, este gobierno ha hecho exactamente las cosas
como corresponde, se ha ajustado a ley, ha tomado las
decisiones adecuadas y además, es más, ya le digo, si es que
usted tiene información de primera mano porque ha estado en
el proceso, conoce toda la información...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

... pregúnteselo. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 753/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions públiques per millorar la
competitivitat de la nostra economia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 753/15, relativa a inversions
públiques per millorar la competitivitat de la nostra economia,
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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un dels atributs més
sorprenents d’aquest govern és el de la seva incapacitat per
atreure inversió pública a les Illes Balears. Des que el Sr. Bauzá
va ser investit president, les Balears han deixat d’arribar les
inversions estatutàries, el Govern central ens ha ubicat a la cua
d’Espanya en inversió territorialitzada, hem perdut el PDRS,
ens han ignorat amb el Pla de regadius, ens han reduït les ajudes
a la PAC, hem perdut, i molt, amb els nous fons FEDER i així
podríem seguir. La darrera, segons sembla, està lligada en el pla
Juncker, això és un pla d’inversió pública posat en marxa per la
Unió Europea i enfocat a la millora de la competitivitat per
valor de 300.000 milions d’euros, dels quals hi ha una previsió
que 53.000 siguin invertits a l’Estat espanyol, però d’aquests
53.000 milions, quants en vendran a les Illes Balears? De
moment, l’únic que sabem és que les connexions elèctriques
entre illes fixada ja en la planificació estatal i que havia de
pagar Madrid sembla que ara aniran a càrrec de BrusselAles, és
a dir, ni ens en temerem. 

El Pla Juncker a Balears servirà perquè al Govern Rajoy li
surti de franc les inversions compromeses en matèria elèctrica,
molt bé, i de la resta?, quines inversions en matèria d’innovació,
transports, medi ambient, equipaments socials vendran a les
Balears? O dit d’una altra manera, quins projectes ha presentat
el Govern de les Illes Balears en el Pla Juncker perquè siguin
invertits aquí? O ens tornarem a trobar i ens tornaran a deixar
una altra vegada sense l’oportunitat de poder presentar projectes
i, per tant, defensar els interessos de Balears?

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pons. Jo crec que més
que una pregunta oral valdria la pensa que plantegéssim a
aquesta cambra un debat sobre la qüestió que vostè formula
perquè els ciutadans de les Illes Balears, per aclarir als
ciutadans de les Illes Balears de què parlen vostè quan es
refereixen a la inversió pública amb relació a la competitivitat
de la nostra economia. El primer i decisiu entrebanc a la
competitivitat de la nostra economia a l’inici de la legislatura
era la morositat de l’administració pública, i això ho ha
solucionat aquest govern pagant 2.184 milions d’euros, pagant
els deutes, Sr. Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies. Sr. Conseller, han presentat o no han presentat
projectes davant l’Estat espanyol perquè siguin inclosos en el
Pla Juncker? Tothom ha fet feina a nivell de l’Estat espanyol,
totes les comunitats autònomes, i vostès, quines feines han fet?
Els posaré alguns exemples de 2014, Astúries ha presentat 45
projectes per valor de 883 milions d’euros en el Pla Juncker,
Extremadura ha presentat 68 projectes per valor de 1.800
milions d’euros en el Pla Juncker, Andalusia ha presentat
projectes per valor de 13.000 milions d’euros al Pla Juncker, i
les Illes Balears, què han fet? Fins ara no han dit res, han passat
tres mesos i ningú del Govern no s’ha atrevit a fer una sola
menció i ara quan ho demanam ens fan la reflexió que és
important que ho rallem entre tots, poden comparèixer cada
dimarts en aquest plenari, senyors consellers, i no els hem sentit
per a res. Han presentat projectes o no? Han defensat projectes
o no? En inversions estatutàries no ho han fet, no ho han fet a
nivell de pressuposts generals de l’Estat i ens fa molta por...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

EL SR. PONS I PONS:

... que ens tornem quedar igual. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

... Sr. Diputat. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller. 

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

Vostè em demanava, Sr. Pons, per la inversió pública en
relació amb la competitivitat de la nostra economia i qualsevol
que l’hagi escoltat haurà comprovat que vostè ha retornat a
aquesta sessió de control afectat per la síndrome Varoufakis, el
ministre de Finances grec. Els deutes es paguen, Sr. Pons, i és
aquesta la primera mesura a prendre per un govern si té la més
mínima intenció d’incidir en la competitivitat de la nostra
economia.

Es millora la competitivitat de la nostra economia si la
inversió pública afegeix valor als productes, per tant, no tota
inversió pública incideix sobre la competitivitat, per exemple,
hagués incidit molt més en la competitivitat de la nostra
economia si vostès el 2009 haguessin proposat invertir 2 milions
d’euros a l’emissari de la platja de Talamanca en comptes
d’haver-nos gastat 30 milions d’euros a comprar-li a l’Estat les
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instalAlacions de Sa Coma. Hagués incidit molt més en la
competitivitat de la nostra economia si haguéssim invertit 200
milions d’euros per renovar totes les plantes de tractament
d’aigües i dessaladores de la comunitat en comptes de destinar-
los a transport de passatgers, ferrocarrils i, a més, de la manera
que ho han fet. S’incideix més a la competitivitat de la nostra
economia amb unes inversions quantitativament més petites,
però ben dirigides als eixos d’inversió que afegeixen valor, que
redueixen costs, I+D+I, energies renovables, tractament
d’aigües que no totes les inversions molt abundants del Pla E
que suposaven gastar, però no gastar bé, que és del que es tracta.

Per guanyar competitivitat a la nostra economia és
necessària la inversió pública, però és encara més necessari fer
les reformes estructurals que és el que ha fet aquest govern amb
la Llei de turisme, la política comercial, desembossant la
Comissió Balear de Medi Ambient.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 754/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a privatització d'AENA (I).

LA SRA. PRESIDENTA.

Tretzena pregunta, RGE núm. 754/15, relativa a
privatització d’AENA, que formula el diputat Sr. Damià Borràs
i Barber del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Bon dia. AENA l’any passat va tenir gairebé 800 milions de
beneficis, “es el mejor momento per privatitzar AENA”, qui ho
diu és el president Bauzá, aquell que hi estava tan en contra,
recorden? “Estamos convencidos de que, por tanto, nuestro
conocimiento y propuestas AENA, AENA, conseguiría más
beneficios”. Així parla el president, AENA tendrà més
beneficis, els inversors habituals no diguem, però, quins
beneficis no obtindrem els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears?

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, com vostè sap
existeix una tendència mundial impulsada per la normativa
comunitària que ja va començar a finals del vuitanta, que és la
participació del sector privat dins l’àmbit aeroportuari.
Alemanya, França, Gran Bretanya, tothom, tothom cotitza en
borsa i tenen una part del seu capital amb inversors privats. Els
beneficis que tendran els ciutadans de les Illes Balears seran els
beneficis d’un govern de la comunitat autònoma que lluiti pels
seus interessos, tal com fa el que governa en aquest moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí. Cada vegada que va a Madrid Bauzá cau del cavall. La
(...) d’AENA, un hort que va néixer i va créixer a Mallorca i es
multiplica al Carib, que no a Formentera. L’encens del ministeri
se’l mareja, l’amargor de la mirra la tastarà el mes de maig. És
un bon moment per vendre AENA, diu, però no ho és mai per
millorar el finançament ni per baixar l’IVA turístic ni per pensar
en qui ho passa malament. Els treballadors faran vaga per una
feina digna i una AENA pública, si perjudica el turisme, qui és
el responsable? Qui defensa el patrimoni públic de tots o qui el
malvèn? 

Nota de premsa, 19 de gener, “Pastor destaca que en el
conjunto de la legislatura se invertirán 14.245 millones de
euros en alta velocidad”. Per això necessita Rajoy els 2.500
milions que treurà d’AENA quan en val 30.000? Captiu i
desarmat, Bauzá, sense presentar batalla, ara diu que lluitarà per
la cogestió. Deixaran March i Barceló, que bé el coneixen, que
viatgi en primera classe o haurà de seguir repartint tovalloletes
refrescants? A Fitur ho hem tornat a veure, molt de parador
turístic virtual, però per a Rajoy Bauzá no és més que un
holograma. 

Li reconec, conseller, la privatització reportarà beneficis a
les Illes, i tant, però a les illes Caiman on ha anat a parar un 4%,
més d’un 4% de la inversió. Els aeroports de Balears l’any
passat varen guanyar més de 100 milions, si els privatitzam,
vendran més avions? Baixaran les taxes? Allargaran la
temporada? S’atorgaran els handling, les botigues i els serveis
dels aeroports com ens convé? Alçarà el vol Son Bonet?
Pagaran manco els comerços, els autobusos i els cotxes de
lloguer de l’aeroport? Hi haurà més feina i serà més digna? Els
anirà millor als centenars de petites empreses i les més de
20.000 persones que depenen dels nostres aeroports? Vindrà
més i millor turisme? Seran les ciutadanes i els ciutadans de les
Illes Balears la prioritat d’AENA, de l’AENA privada, o
vendran a fer caixa? Tots coneixem la resposta, vostè també
conseller, la dirà?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, els únics que
volien malvendre AENA eren vostès, vostès són els que varen
aprovar malvendre AENA. Parlam, en aquests moments, d’una
entrada de capital privat del 49%, del 49%. Miri, vostè només
em parla de percepcions i percepcions i percepcions, la mateixa
percepció que varen dir vostès l’altre dia que amb aquesta
privatització, que no ho és, baixaria un 15% la connectivitat de
les Illes. Nosaltres parlam amb dades i una de les dades que
comportarà aquesta entrada de capital privat, on, a més, hi haurà
una entitat bancària de les Illes i un empresari turístic de les
Illes i, per tant, assegurarem que defensaran els interessos de les
Illes Balears, és que les taxes aeroportuàries es congelaran deu
anys. No hi ha cap, cap aeroport ni cap xarxa d’aeroports a
nivell europeu que tengui les taxes congelades com les tendrem
nosaltres fins a l’any 2025, a part de totes aquelles coses que sí
hem aconseguit per als ciutadans de les Illes Balears amb el
comitè de rutes, amb el comitè de coordinació aeroportuari en
tema de taxes i en tema de baixada de taxes.

Apart, li diré que des dels mesos de novembre i desembre,
en què ja sabíem que AENA entraria en un... entraria un 49% de
capital privat, ha passat alguna cosa a les companyies aèries?,
han baixat la connectivitat?, no, ha pujat la connectivitat, ha
pujat, per què?, perquè això depèn de la política turística també
que fa un govern, a l’aeroport de Menorca ha pujat un 5% i al
d’Eivissa quasi un 10% els darrers mesos. 

Vueling ha anunciat que amplia vols a Paris i augmenta la
seva oferta amb Balears amb més d’1 milió de seients, Volotea
amplia oferta en 140.000 places i obre una nova ruta a
Toulouse; Eivissa té noves connexions amb Bilbao i amb Dover
i Air Europa entrarà en l'OSP de les Illes Balears. 

Independentment d’aquesta entrada de capital privat,
nosaltres continuarem defensant els interessos dels ciutadans de
les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 758/15, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a privatització d'AENA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 758/15, relativa a
privatització d’AENA, que formula el Sr. David Abril i Hervás
del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, bon dia, conseller. Ni ens satisfà la
resposta que han donat al nostre company sobre la privatització
d’AENA, perquè vull recordar que en aquest parlament hem
aprovat resolucions en contra d’aquesta privatització que ara
vostè ens vol vendre com la una qüestió de modernitat, ni ens
satisfà tampoc la resposta a la primera autopregunta que s’han
fet avui sobre el comitè de rutes, anar al comitè de rutes en el

nom de les Illes Balears avui és com anar a prendre el te amb el
personal d’AENA perquè s’ha desplaçat el centre de decisions
amb aquest procés de privatització. 

Estam davant el procés de privatització més bèstia dels
darrers quinze anys, ens hem d’anar al temps d’Aznar, i això a
més implica un doble espoli, un espoli al conjunt de la
ciutadania amb la venda d’una empresa que a part de ser
rendible, 1.800 milions d’euros dins 2014, era de tots i ara serà
d’uns pocs, que a més es malvèn perquè val 30.000 milions el
que  s’ha tret a oferta pública d’accions i es ven per 4.000
milions i això que es va aturar el procés el mes de desembre i a
més és un doble espoli per a les Illes Balears, que a més perdem
la capacitat de decidir sobre els nostres aeroports, que sobre
això també tenim moltíssimes resolucions aprovades en aquest
parlament. 

Per això, la nostra pregunta és molt simple: què han fet o
què pensen fer per aturar aquest disbarat, Sr. Conseller?

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, hem fet molt
més, ja li ho he recordat, del que varen fer vostès quan el govern
de la passada legislatura volia malvendre AENA i volia no a una
entrada de capital privat, sinó malvendre aquesta empresa.

Miri, jo li ho diré -i hem estat sempre molt clars-, nosaltres
defensam la cogestió, nosaltres defensam la creació d’una
autoritat aeroportuària independentment que hi hagi entrada de
capital privat o no, això ja li ho hem recordat, i per altra part, li
diré el mateix que he comentat abans, és a dir, l’entrada
d’aquest capital privat si a més tenim entitats i empresaris
turístics de les Illes defensaran els nostres interessos de la
mateixa manera que nosaltres ho feim, que hem aconseguit tot
el que no s’havia aconseguit mai en temes aeroportuaris i
continuarem fent feina amb aquestes eines que vostès ja tenien
i no varen fer servir mai.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Miri, Sr. Conseller, no ens venguin motos, és que això que
“com que hi haurà empresaris d’origen balear -però de... el
capital no té pàtria, eh?- ens anirà bé a tots” és com dir que com
que hi ha diputats del Partit Popular, -perquè supòs que n’hi ha,
no?, que han comprat accions d’AENA, és un bon negoci-,
aquest parlament té capacitat de control sobre el que passa amb
els nostres aeroports. Això és vendre una moto a la ciutadania
i el que ha passat amb AENA està molt clar: és un robatori i és



7476 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 154 / 3 de febrer del 2015 

 

un espoli i vostès l’han acompanyat perquè no han fet com
Canàries, que ha demanat almanco, per dignitat i perquè sap el
que representen els aeroports en importància per a la seva
comunitat, la suspensió cautelar d’aquest procés de
privatització. 

Per què no han agafat l’Estatut, aquí duc una versió 2.0 de
l’Estatut d’Autonomia, aquesta norma que ens fan firmar aquí
i prometre, jurar el que sigui i és molt clara, diu “Article 32,
competències executives”, el mateix article que pel que fa a
l’Estatut de Canàries han fet servir ells, eh?, “ports i aeroports
amb qualificació d’interès general quan l’Estat no se’n reservi
la gestió”, en podríem demanar la competència. Amb això hi ha
base -hi ha base- per demanar, per aturar aquest procés de
privatització si hi hagués dignitat, però han fet servir aquesta
versió 2.0 de l’Estatut, de la nostra màxima norma, ben igual
que amb el finançament, amb les estatutàries i amb el règim
especial. 

Està molt clar el que han fet amb AENA, és deixar el poble
de banda i governar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat el seu temps.

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, no tornaré a
recordar-li això: defensam la cogestió aeroportuària, defensam
la creació d’una autoritat aeroportuària, defensam un tracte
diferent als territoris insulars en temes d’aeroports, això és
indubtable i és indubtable perquè a més ho hem fet amb fets,
vostès tenien aquestes eines que li he dit i no les varen fer servir
mai.

Nosaltres hem fet servir els comitès de rutes, s’ha creat el
comitè de coordinació aeroportuari i les dades són les que són
i les dades és que anam millorant i les dades és que hi ha més
bonificacions en temporada baixa i més bonificacions en noves
rutes i augment de rutes, i aquestes són les dades i les dades són
que hi haurà una congelació de deu anys de les taxes
aeroportuàries i cap competidor nostre no ho tendrà i torn
repetir: independentment que seguirem reclamant aquesta
cogestió aeroportuari.

Tota aquesta feina que hem fet a Palma s’ha incrementat un
1,53% respecte de 2013, la connectivitat, a Menorca un 0,37%
i a Eivissa un 11,7%, però a més li comentaré, per demostrar-li
la feina que hem fet en connectivitat i en sistemes aeroportuaris
aquesta legislatura: 2007-2011 a Mallorca vàrem perdre un
5,5% de connectivitat, a Menorca un 6%; aquesta legislatura
2011-2014 a Mallorca hem augmentat un 9,3%, passatgers; a
Menorca un 5,1%, els passatgers, i a Eivissa un 22,1%,
passatgers.

Per tant, es demostra que aquesta colAlaboració amb tot el
sector privat i el sector públic i diferents administracions té el
seu resultat.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 774/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a medicaments per al tractament de l'hepatitis C.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 774/15, relativa a
medicaments per al tractament de l'hepatitis C que formula el
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Sr. Conseller de Salut, les possibilitats de
tractament de la infecció crònica pel virus de l’hepatitis C han
canviat radicalment amb l’aprovació de nous fàrmacs que
mostren la possibilitat de curació en un percentatge molt elevat
d’aquestes persones, però encara hi ha negatives al seu
tractament. 

Com pensa garantir la Conselleria de Salut l’accés amb
condicions d’igualtat als medicaments per al tractament de
l’hepatitis C?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, de fet, en
aquests darrers anys hem viscut una evolució molt positiva i
vull que les primeres paraules siguin de satisfacció perquè tenim
innovacions terapèutiques per abordar el virus de l’hepatitis C,
que vostè sap que es va descobrir a partir de la dècada dels
noranta i per tant, l’evolució ha estat bastant positiva en aquests
darrers anys.

D’ençà del telaprevir i del boceprevir que es va autoritzar el
2012, que millorava el percentatges de curació, i dels nous
fàrmacs que es varen autoritzar a final de l’any passat, vostè sap
que a més en vénen de nous als pròxims mesos que encara
sembla ser, segons els estudis que s’han presentat, milloraran
encara més la taxa de curació de l’hepatitis C.
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Per tant, aquí, a les Illes Balears, què varen fer?, ens vàrem
asseure amb els assistencials, amb els experts, amb els
hepatòlegs dels hospitals públics, ens vàrem asseure amb els
serveis de farmàcia, vàrem fer un protocol consensuat i es
prescriuen aquests tractaments d’acord amb els criteris que es
varen pactar amb aquesta gent que són els experts que tenim i
ara, estam a l’expectativa de veure aquesta comissió d’experts
que va demanar vint-i-un dies per elaborar un nou
posicionament terapèutic. 

Per tant, aquí vàrem pactar amb els assistencials aquestes
condicions d’accés, es prescriuen aquests fàrmacs, més de cent
pacients ja l’han rebut i per tant, estam esperant a veure si s’han
d’actualitzar o no, però que ja es prescriu aquest fàrmac i arriba
als afectats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, Sr. Conseller, ja sabem que es donen tractaments, però
no està segur que tothom hi pugui accedir, aquí tenim entre
2.500 i 3.000 persones, no sabem quants n’hi ha perquè no en
tenim un registre, però el que sí sabem és que una part d’ells
evolucionaran cap a una cronicitat i només una minoria rep
tractament. Necessitam un pla d’actuació específic, per no
parlar de tractament, sinó parlar també de prevenció i de
detecció precoç. 

És veritat que necessitam un protocol clínic, però un
protocol actualitzat i necessitam un fons econòmic que doni
garantia que es pugui aplicar aquest pla i que hi hagi un accés
equitatiu de totes les persones que puguin necessitar un
medicament innovador.

L’objectiu ha de ser que cap persona malalta per una
infecció crònica pel virus C no es quedi sense la medicació més
adequada a la seva situació per raons econòmiques. Si els nous
fàrmacs són la millor opció, han de ser accessibles.

Necessitam un protocol d’assistència i tractament per a
aquestes persones, però també necessitam molta transparència
i conèixer els criteris d’actuació, perquè necessitam trobar un
equilibri en allò que és la legitima aspiració a rebre el millor
tractament possible i uns recursos que estiguin disponibles.

Però el que no és tolerable, Sr. Conseller, és que a dia d’avui
-a dia d’avui- persones que sí són tractades a comunitats
autònomes, per exemple a Catalunya, a Balears no ho siguin.
Això no ho acceptam, no és admissible, la garantia del
tractament ha de ser la mateixa. Si a Catalunya es dóna el
tractament, a Balears també s'ha de fer. I exigim que la sanitat
pública no limiti aquests esforços i que cap persona afectada no
es quedi sense el tractament...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, no és cap
polític qui ha fet el protocol, he explicat a la primera part de la
intervenció que aquí quan es va autoritzar el nou fàrmac ens
vàrem seure amb els assistencials del Servei Públic de Salut,
amb hepatòlegs que vénen tractant hepatitis des de fa molts
d’anys, amb els serveis de farmàcia i es va pactar un protocol
d’actuació i unes condicions de prescripció per al bé del malalt
i d’acord amb aquest protocol d’actuació que es va pactar amb
els assistencials es prescriuen aquests medicaments. 

Les raons són exclusivament clíniques, jo entenc que el seu
partit fa política amb aquest tema, però s’ha de deixar fer feina
als professionals i aquí es varen pactar conjuntament amb ells
quins són els criteris d’accés. 

En aquests moments, el ministeri va liderar un projecte d’un
pla nacional d’hepatitis, estam pendents que el grup d’experts
que el ministeri va nomenar ens presenti les conclusions,
estarem atents a aquestes conclusions i actualitzarem el protocol
si és necessari, però vostè no pot posar en judici els criteris que
es varen pactar perquè són purament assistencials i en política
no tot val i vostè ho hauria de saber perquè ha estat conseller.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 750/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 750/15, relativa a dades sobre
ocupació, que formula la Sra. Margalida Cabrer i González del
Grup Parlamentari Popular.  Té la paraula, Sra. Diputada. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, és un orgull pel Grup Parlamentari Popular començar
aquest primer plenari del darrer període de sessions podent
demanar una vegada més per vint-i-set mesos consecutius, dos
anys i tres mesos, per la davallada i millora de les xifres de
l’atur a les Illes Balears.
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Quina diferència si ho comparam amb el darrer període de
sessions del pacte d’esquerres!, en aquell moment era el Partit
Popular qui era a l’oposició, qui demanava per unes xifres
alarmants i en continu augment. Avui continua sent el Partit
Popular, ara al Govern, qui ha de demanar per una evolució de
l’atur que davalla mes a mes, perquè està vist que a l’oposició
no li interessa aquest debat, perquè no hi ha color, el canvi de
tendència protagonitzat per un govern del Partit Popular.

Ha estat el gran camp de batalla d’aquesta legislatura i ho
hem aconseguit: aturar aquesta xacra, controlar-la i davallar-la.

Començam, per tant, aquest període amb dues bones
notícies: les dades de l’EPA del darrer trimestre de 2014 i les
dades de l’atur del mes de gener de 2015, fetes públiques avui.
Parlam de mesos de temporada baixa per excelAlència, amb la
qual cosa és doble la satisfacció. L’EPA del 2014 reafirma les
dades del SOIB amb una recuperació econòmica que genera
llocs de feina i confiança empresarial. Així, des de l’any 2011
s’han recuperat 40.000 llocs de feina on sectors com la indústria
i la construcció són els protagonistes de la recuperació. I el
mateix podem dir de l’inici de l’any 2015, un mes de gener que
marca un nou any on les mesures impulsades per aquest govern
demostren cada dia que passa la seva eficàcia i el seu resultat
del que ha estat una política econòmica adequada i encertada.

Enhorabona, Sr. President, membres del Govern i
enhorabona, Sr. Conseller d’Economia, a qui volem demanar la
seva valoració.

Moltes gràcies.

LA SR. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Señores diputados, Sra. Diputada, es un
buen día y además en sede parlamentaria es lo mejor para
trasladar los datos que mes a mes nos está dando el Servicio de
Estadística tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad.

Es cierto, hoy hace una semana además, la ministra Bañez
en el ParcBit dijo que Baleares era el motor de recuperación de
nuestro país y así es y mes a mes con los datos de paro y de
afiliación se demuestra.

Hoy, como usted traslada, desde noviembre de 2012 y son
veintisiete meses consecutivos, las cifras de paro han
descendido un mes más, pero además este mes con respecto al
año pasado ha descendido en un 8,5%, un 8,5% menos de paro,
7.669 persones que ya no están apuntadas a las listas de
desempleo. Si vamos por islas, todas las islas están
diminuyendo con unos indicadores muy relevantes, Mallorca
con un 9,4%, Menorca con un 8%, Ibiza con un 3%, todas
nuestras islas están disminuyendo las cifras de desempleo. Los
sectores, sector de la construcción en el ámbito rehabilitación,
sector de la industria, sector del transporte, ...

Si nos vamos a colectivos, parados de larga duración,
dieciséis meses consecutivos disminuyendo, es un objetivo
seguir avanzando en este ámbito, pero hoy hay 3.143 personas
menos apuntadas a las listas del desempleo de parados de larga
duración, personas que llevan más de un año sin encontrar
trabajo. Lo mismo en el ámbito del paro juvenil, ha disminuido
un 2%, treinta y un meses consecutivos bajando las cifras de
desempleo en el ámbito de desempleo juvenil. Además y como
nota diferenciadora, también enero, intermensual con respecto
a diciembre ha mejorado y ha disminuido la lista de desempleo.

Si nos vamos a afiliación, 15.342 nuevas altas a la Seguridad
Social, un 4,53%, veintiún meses consecutivos, desde mayo de
2013, incrementando el número de afiliados, más personas
desde mayo del 2013 con empleo.

Si vamos a las contrataciones, 23.787 nuevos contratos,
2.150 más que el mismo periodo del año pasado, en enero de
año 2014. Contratos indefinidos, ya existe esta proporción,
vamos yendo a contratos de más calidad, de más duración,
crecen por encima de los contratos temporales.

Por tanto, este enero de 2015 ha sido mejor que el enero de
2014...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

...que ya fue mejor que enero de 2013.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 757/15,de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a declaracions a la Comissió d'investigació de Son
Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 757/15, relativa a
declaracions a la Comissió d’Investigació de Son Espases, que
formula el Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari
MÉS. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, la compra de la seu
del Partit Popular va costar 1,6 milions, la reforma pràcticament
880.000 euros, que segons vostè es va pagar amb quotes
d’afiliats i càrrecs públics, però un testimoni davant Fiscalia, el
Sr. Rodrigo De Santos, va dir que en realitat l'havia pagat un
empresari i l’extresorer del Partit Popular, el Sr. Luís Bárcenas,
recentment a la Comissió d’Investigació de Son Espases ha
declarat que quan es va comprar la seu es va solAlicitar un crèdit
i es varen demanar aportacions a una sèrie d’empresaris, alguns
dels quals va fer aquestes aportacions.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 154 / 3 de febrer del 2015 7479

 

Sr. Bauzá, ens pot donar explicacions, com a president del
Govern i com a president del Partit Popular, d’aquest
finançament de la seu del Partit Popular?

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, el primer que vull fer és dir que si aquesta comissió pot
fer feina és com a conseqüència que la seva formació política i
el Grup Popular així ho varen decidir, no puc dir el mateix
d’altres formacions polítiques i d’altres diputats que recepten
per als altres tot allò que simplement és impossible que
s’apliquin a ells mateixos.

Dit això, el que s’ha de fer és analitzar molt bé qui diu cada
cosa i per què la diu i donar a cada persona la credibilitat que es
mereixi. A més a més, aquest tema, com vostè sap, està en mans
de la justícia i comptarà, com ha comptat en tot moment, amb
la colAlaboració del Partit Popular per aportar tota la
documentació que la justícia ens demani.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Bé, entenc que la seva estratègia de desacreditar el Sr.
Bárcenas, que és un senyor que ha estat a la presó recentment,
però que era el tresorer del Partit Popular en el moment en què
succeeixen els fets, Sr. Bauzá. I vostè ara actualment és el
president del Partit Popular i el que hauria de fer és donar
explicacions. El que es veu és un comportament mafiós, Sr.
Bauzá.

Hem vist avui un diari de tirada nacional que diu: “Hacienda
ve delito fiscal en la reforma de la sede del PP”. En aquest cas
es refereix a Madrid. És a dir, no som davant un cas únic, Sr.
Bauzá, som davant casos que estan passant. I vostè està tirant
pilotes fora, “jo no n’era el president”, “jo no en sé res”. Sr.
Bauzá, vostè hauria de donar explicacions, vostè si es vol
desmarcar realment d’aquest comportaments irregulars, ilAlegals
i fins i tot mafiosos, el que hauria de fer és obrir una
investigació interna, el que hauria de fer és aconseguir tota la
informació possible i passar-la a Fiscalia; tornar els doblers si
hi ha doblers irregulars i evidentment demanar perdó a la
ciutadania.

Però no, en lloc de fer tot això, el que fa és desacreditar les
persones que estan posant damunt la taula aquests fets, diverses
persones, i no reconèixer que hi ha uns fets que són més que
sospitosos, Sr. Bauzá, i que afecten la seva formació política.
No s’està desmarcant d’aquests fets i el que fa és tirar pilotes
fora. Doni la cara, actuï i doni explicacions a tota la ciutadania
que les està esperant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, no serà vostè el
que em doni lliçons a mi en matèria de transparència...

(Remor de veus)

Ni vostè, ni el seu grup...

(Alguns aplaudiments)

Perquè com a mínim, Sr. Barceló, com a mínim, tenc el
mateix interès que vostè que es contribueixi en la regeneració i
en la recuperació de la credibilitat per part de tota la ciutadania
en la classe política. No té menys interès del que jo tenc.

Sr. Barceló, per molt que jo vulgui, no li puc donar
explicacions del que no sé. Igual que vostè no em sabrà donar
explicacions de coses que no sap. O sí? Perquè jo no sé donar
explicacions d’allò que desconec. El que sí sé i així ho he
exposat, ho he dit públicament, és que es va pagar una hipoteca
en el Partit Popular i que cada mes es paga la mensualitat
hipotecària.

He escoltat moltes coses atentament a través dels mitjans de
comunicació aquests dies, dels resultats de la comissió, i crec
que és responsable per part de tots deixar actuar la justícia. Torn
repetir, insistesc, no es donarà una credibilitat absoluta a
determinades persones i ha de ser la justícia la que determini
l’actuació de les persones. A diferència de vostès, que pel que
es veu quan jo dic això, vostè diu que no. Jo crec que sí que li
hem de donar precisament a la justícia el respecte que es
mereix.

Miri, jo li deman que sigui responsable i que sigui
responsable donant pas, en aquest cas, a les aportacions que els
jutjats, que la justícia ens pugui demanar. No hi ha la voluntat
que res quedi sense llum, absolutament tot. Precisament per això
vàrem donar el suport a aquesta comissió, vàrem acceptar la
compareixença del Sr. Bárcenas i precisament per mor d’això
aquesta comissió és pública. No ens donarà mai lliçons de
transparència.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 773/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla Juncker.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta RGE núm. 773/15, relativa a Pla
Juncker, que formula la diputada Sra. Francesc Lluc Armengol
i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bauzá, queden 110 dies per les
eleccions municipals i autonòmiques, 110 dies per fer possible
un canvi de Govern, que retorni els drets i llibertats als
ciutadans, que ens retorni l’orgull de ser qui som i la valentia de
situar-nos a Espanya al lloc que ens pertoca. Perquè vostè, Sr.
Bauzá, durant aquesta legislatura ha destilAlat una espècie
d’autoodi que l’ha incapacitat per anar a Madrid a defensar amb
convicció allò que pertoca a les Illes Balears, i la seva herència
és nefasta.

No hi haurà nou sistema de finançament, zero inversions
estatutàries, ens ha situat els darrers en inversió en el pressupost
general de l’Estat; no ha aconseguit presentar cap projecte per
demanar un finançament propi; no hi haurà nou règim especial.
I ara, Sr. President, té una darrera oportunitat, amb aquest Pla
d’inversió europeu, el Pla Juncker, té la darrera oportunitat de
la legislatura.

Ens pot explicar quines gestions ha fet el seu govern perquè
dels 53.000 milions que pertoquen a Espanya, arribi la part que
pertoca a les Illes Balears? Contesti, president. Ha presentat
projectes, sí o no? En cas afirmatiu quins i per quina quantitat.

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. És molt curiós que vostè digui a la seva intervenció
que la nostra herència és nefasta. No sé com definiria la seva
herència, no serem nosaltres, ja ho varen dir els ciutadans i ho
saben perfectament.

(Alguns aplaudiments)

Miri, Sra. Armengol, el Pla Juncker és una iniciativa del
president de la Comissió, el Sr. Juncker, per tal d’invertir..., jo
li ho dic i vostè se’n riu, jo no sé per què em fa preguntes si
després se’n riu. Si aquest és el respecte que li mereix fer una
pregunta, sigui un poc més responsable, no cap a mi, sinó cap al
que representa aquest grup parlamentari. 

(Alguns aplaudiments)

Si és així, vostè em deixa i després se’n riu tot el que vulgui,
perquè això és seriós, si vostè em fa una pregunta seriosa...
Moltes gràcies, Sra. Armengol, moltes gràcies.

Són unes inversions de 300.000 milions d’euros, amb una
inversió a l’àmbit de la Unió Europa. La primera fase la fan els
estats membres. I jo li contestaré, són 519 milions d’euros els
que ha demanat aquesta comunitat, el Govern balear al Govern
d’Espanya; 205 milions en inversió privada, 128 en inversió
públicoprivada i 186 en inversió pública.

Supòs que no s’esperava aquesta resposta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, supòs que explicarà
detalladament a quins projectes fa referència els que ha
solAlicitat a Madrid.

Sr. President, un càlcul ràpid, eh?, ràpid, d’aquests que vostè
i jo hi arribarem aviat. 53.000 milions Espanya, quin
percentatge de població té les Illes Balears? Un 2%, un 2% de
53.000 són 1.600 i és el que hauria d’haver demanat com a
mínim, després que ens hagin pres 1.000 milions d’euros
d’inversions estatutàries durant aquesta legislatura sota la seva
presidència, Sr. Bauzá. Per tant, va allà a demanar molt menys
del que ens pertoca, perquè Extremadura amb la mateixa
quantitat d’habitants ha demanat 1.800 milions. Per què no pren
exemple d’això, Sr. President? Per què no va a Madrid a
demanar allò que pertoca? I no serà que dins aquests 519 hi va
la connexió elèctrica, perquè aquests no compten, Sr. Bauzá,
aquests ja haurien de ser pagats pel Govern d’Espanya, només
faltaria que ara ens ho sumin a això i ens en retallin 500 més del
que ens pertocava.

Per tant, Sr. Bauzá, no acceptarem menys projecte que pel
valor del 1.600 que ens pertoquen com a comunitat autònoma.
Vostè, que ens ha situat els darrers d’Espanya en inversió
pública, no vagi a demanar allò que ens deixa en ridícul, Sr.
President. Miri, el mes de maig direm adéu al president de les
retallades, al president de la crispació i al president de la
submissió insultant al Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Jo acab de fer els comptes
amb la meva calculadora aquí, vostè té la resposta i la pregunta
preparada. El 2% no són 1.600 milions d’euros, Sra. Armengol,
són 1.060, per tant, si així fa els comptes i ho té preparat, jo no
sé què fa al Govern quan està sense preparar.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Supòs que així de preparada es presenta vostè per assumir
un govern en el qual va conduir a un daltabaix absolutament
econòmic. Però bé, jo li recoman o que li facin bé les preguntes
o que vostè les comprovi, perquè un 2% no són 1.600.

Sra. Armengol, jo li diré el que nosaltres hem fet i el que és
responsable. Primer, són els estats membres els que demanen
aquestes aportacions, no són les comunitats autònomes. Miri, si
vostè em deixa..., és que vostè es contradiu a vostè mateixa, no
són les comunitats les que ho demanen, veu com no?, són els
estats membres, són els estats membres que ho demanen a
Europa i després els estats membres, conjuntament amb la
Comissió, fan definitivament el llistat de les inversions
necessàries. Per tant, no són les comunitats autònomes. Sra.
Armengol, entre 1.600 milions d’euros que són 1.060 i que no
sap com funciona, aquesta pregunta no té resposta, la respondrà
vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 7044/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a política del Govern en
relació amb la imatge i el model turístic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, passam al segon punt
de l’ordre del dia que correspon al debat de la InterpelAlació
RGE núm. 7044/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a política del Govern en relació a la imatge i al model
turístic. En nom del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr.
David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, si les senyories poden fer un poc de via, començaré la
meva intervenció. 

Bon dia a totes i a tots, bon dia, conseller. InterpelAlam el
Govern en matèria de política turística, model i imatge,
justament a pocs dies de la celebració de FITUR, la fira
internacional de turisme que, per cert, li ha anat molt bé a la
Comunitat de Madrid, que fa estona que té els hotels ben plens
el mes de gener, cosa molt diferent d’allò que passa a les nostres
illes des de fa uns anys, allà on el mes de gener cada vegada és
més fred en termes turístics. I també pareix que li ha anat bé al

Govern per aprofitar, per fer un altre més dels seus grans
anuncis grandiloqüents. I si algú s’ha quedat amb una frase del
que ha passat aquests dies passats a FITUR ha estat aquella que
el 2015 tendrem la temporada turística més bona..., anava a dir
de la història del món mundial, però bé, dels darrers 40 o 50
anys. Ara no record si és una frase que varen dir els hotelers o
que va dir el Sr. Bauzá, però com ja els he dit en altres ocasions,
és una mica indistint a aquestes alçades de la pelAlícula.

La qüestió no és si tendrem la millor temporada, sinó què
entenem per una bona temporada turística. Si més turistes vol
dir millor turisme o si més volum de negoci fins i tot vol dir que
els beneficis del turisme arriben al conjunt de l’economia i de
la societat. Òbviament entendran -i per aquí començ la reflexió
del nostre grup parlamentari- que la resposta a les dues darreres
preguntes que li planteig són que no. I és que no tendrem la
millor temporada turística, sinó que senzillament tornarem
batre, allò de quantitat i qualitat que ha comentat abans la
diputada del Grup Popular, rècord de turistes, però això no vol
dir que tenguem una millor temporada. El nombre de turistes, la
quantitat de turistes és un indicador de com va o de com anirà
la temporada, però n’hi ha d’altres de les seves pròpies
estadístiques. 

Hi ha, per exemple, l’estada mitjana de turistes i de 2011 a
2014 les estades turistes han baixat en els darrers anys, del 2013
al 2014 passa de 8,29 a 8,20. Això són estadístiques del propi
govern. La despesa mitjana per persona, és veritat que puja
lleugerament fins el 2013, però de 2013 a 2014, balanç final de
legislatura baixa, baixa de 920 euros per persona a 885. Això
són estadístiques del mateix govern. I si passam a les
estadístiques de les persones ocupades, les persones amb feina
dins el sector turístic, el que realment fa feredat és la gràfica
entre l’arribada de turistes, com puja aquesta corba, i la baixada
en termes d’ocupació, perquè aquestes dues línies que es
travessen cada vegada estan més separades i això ens du a una
societat profundament desigual. I aquesta és per a nosaltres la
que hauria de ser la principal preocupació de qualsevol gestor
polític i especialment de qui gestiona la política turística en
aquesta comunitat. Ho hem dit moltes vegades, de què ens
serveix tenir rècord de turistes si a la vegada tenim rècord de
desigualtat i de pobresa? Com podem resoldre això? Aquesta és
la pregunta sobre la que hauria de pivotar tota la política
turística i el conjunt de l’acció de govern, aprofitant la
centralitat i la fortalesa del nostre sector turístic.

Saben què està passant a Balears? A Balears està passant el
mateix que està passant des de 2005 a la República Dominicana,
com assenyalen els indicadors de l’Índex de Desenvolupament
Humà que traça Nacions Unides. I és que el turisme des de 2005
no aporta res en termes de desenvolupament humà a la societat
de la República Dominicana. Això traduït en desigualtat i en
pobresa aquí, amb un nombre de turistes això sí, cada any creix,
és allò que està començant a passar aquí. Dit d’una altra manera,
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el turisme no genera prosperitat compartida, no crea benestar
per a la majoria de la població. I això és allò que realment
hauria de preocupar. I podem reconèixer que aquest Producte
Interior Brut particularment turístic està creixent, 2008, 11.403
milions d’euros; 2013, 11.857 milions d’euros. Ha crescut un
4% el Producte Interior Brut turístic i aquest arrossega el
conjunt del Producte Interior Brut d’aquesta comunitat. El
problema és que tenim creixement en pobresa i en desigualtat.
Això no repercuteix, en termes d’ocupació, aquest increment de
centenars de milions en el PIB turístic de la nostra comunitat,
s’ha traduït entre 2008 i 2013 en 119 persones ocupades dins el
sector turístic, per què serveix que circulin centenars de milions
d’euros si després no es tradueix en termes socials?

Segona qüestió, qui hi guanya i qui hi perd amb aquest
model que s’està consolidant, perquè evidentment n’hi ha qui hi
guanyen i no li dic una obvietat si li dic que estic cansat de dir-
los que aquí hi ha un lobby, que és el del sector dels grans
hotelers, que mai no havia actuat amb tanta -si m'apuren-
prepotència i amb tanta visibilitat, cosa que em pareix molt
legítima, però a la vegada tampoc no hi havia hagut mai un
govern tan absolutament subordinat als seus interessos. I això
no ens pareix bé, perquè del que venim a parlar aquí és de
política i això és el que han fet amb la Llei de turisme, que no
la varen inventar vostès, la va inventar la FAES dels hotelers,
Hosteltur i Exceltur ja parlaven de moltes coses que diu
l’articulat de la llei, fins el darrer decret llei turístic que vàrem
aprovar el mes de desembre. El darrer plenari de 2014 va acabar
aprovant un decret llei que encara afavoria més els interessos
d’aquest lobby, que no són els interessos ni del sector turístic ni
de la societat balear. 

També aquest lobby ha estat a FITUR, presentant balanços
de molts de zeros positius, que no es reparteixen, això sí, i que
segurament invertiran, com també han anunciat,
majoritàriament, molt majoritàriament a altres indrets. Això vol
dir que vostès han estat fent feina per a uns altres. Idò a ells els
va molt bé, però a altres no els va tan bé. I els posaré dos
exemples més de la seva política: un, el reglament, el reglament
que segons el conseller Delgado, el reglament d’aplicació de la
Llei de turisme havia d’estar llest a l’octubre del 2012, estam
acabant la legislatura, encara no el tenim, d’acord que ja hi ha
un esborrany, però l’oportunitat que hi havia de compensar
aquesta feina només per a un sector, fins i tot dins les mateixes
empreses turístiques, encara l’esperam; i el tema del lloguer
turístic, és que ni tan sols ens han deixat la possibilitat d’obrir
el debat social sobre aquesta qüestió. Ara oblidem què en pensa
cada un, i del dret legítim, vostès són els liberals no jo, jo som
marxista encara, que tothom té dret a llogar la seva propietat,
que el turisme no és propietat de ningú, ni monopoli de ningú,
que hauria de ser cosa de tothom i si un vol llogar ca seva per a
fins turístics, com a mínim n’hauríem de parlar, fins i tot el fet
de tan sols poder-ne parlar l’han negat. 

I si ja parlam de matèria laboral, l’únic que li diria o li
demanaria és si s’han llegit aquest informe que li vaig dir fa dos
mesos, que havia encarregat la xarxa de sindicats
d’agroalimentació d’Amèrica llatina sobre les condicions de
feina de les cambreres de pisos a Mallorca i a la Platja de
Palma, és molt interessant. Ahir vaig penjar al meu facebook
per exemple un informe d’un metge que ha estat treballant
durant anys amb aquestes dones, amb aquestes pioneres del
sector hoteler i del sector turístic a la nostra comunitat. Sap com

són les condicions de feina dins el sector de l’hoteleria i del
turisme en aquests moments? Jo crec que no, ho demostren cada
vegada que obrin la boca, omplint-se la boca parlant
d’estadístiques positives en matèria laboral.

La tercera qüestió és la del model, la imatge i una reflexió,
no hem après res del passat. Hi ha un evident procés de
concentració empresarial i de concentració de beneficis, ja els
ho he dit, no es reparteix tota la riquesa que genera el turisme,
i tot el que han fet del Govern, a part de microopcions i
microproductes, que jo ja els dit que estan molt bé però que no
toquen la gran tendència, el mainstream, tot això té una
importància relativa, és acompanyar -el que vostès han fet-
acompanyar la nova bombolla immobiliària turística, o
turisticoimmobiliària, com vulguin.

No són els 13,5 milions de turistes amb el que vàrem tancar
el 2014 que permeten quadrar aquests balanços de molts de
zeros positius amb els balanços econòmics d’algú, és
l’especulació, és l’especulació, la mateixa que ens ha duit a
aquesta crisi, la mateixa que afavoreixen les seves normes en
matèria turística: amb el canvi d’usos, amb els megaprojectes
aquests desestacionalitzadors, amb la darrera modificació amb
el darrer decret afavorim la reconversió de zones portuàries o
militars perquè també s’hi pugui fer negoci turístic... Això no és
el turisme productiu, d’atendre els turistes que vénen als hotels
i tal, el que genera doblers i permet aquests balanços de
centenars de milions d’euros i de milers, fins i tot, de milions
d’euros en facturació, és l’especulació, els productes financers
i tòxics que es generen en relació amb això i la nova bombolla
turisticoimmobiliària. Com pot ser que hi hagi doblers per
comprar, obrir desenes i desenes d’hotels -això totes les cadenes
per tots els llocs del món-, i no hi ha doblers per rescatar un
hotel que és perfectament productiu com ha estat l’hotel Delta?,
que se n’han d’anar més de cent persones al carrer, fruit també
d’aquesta  especulació  i  d’aquesta  bombol la
turisticoimmobiliària.

I Magaluf, Magaluf és el paradigma d’això, d’aquest canvi
de model que pretenen no vostès, vostès només senzillament
l’acompanyen: un projecte de reconversió privada,
acompanyada d’especulació, de molta especulació, que també
és el que explica els balanços econòmics i hotelers d’aquella
zona, i la degradació d’una zona en particular, en aquest cas la
de Punta Balena, i com aquest bucle de degradació també
alimenta aquesta especulació i aquest benefici per part d’altres.
Jo vull acabar amb Punta Balena, com vostès i tots nosaltres, a
ningú no ens agraden aquelles imatges, però està clar que en un
moment donat de la pelAlícula beneficien totes aquestes
operacions d’especulació que està facilitant aquest projecte de
reconversió privat, on quan apareix allò públic, com per
exemple amb els doblers de bulevard, és per utilitzar doblers
públics en benefici o acompanyant també un projecte privat.
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Idò mentre tot això passa aquí, i vaig acabant, mentre no
tenim política turística pròpia, a vostès els dicten la política
turística, vostès són esclaus i subordinats a uns altres interessos
particulars, altres destinacions competidores directament de les
Illes Balears sí que es posen les piles, i em remetré a Grècia,
Grècia, a la mateixa latitud que nosaltres, amb moltíssim de
potencial turístic perquè ells s’han apuntat molt més tard al
carro del turisme, amb més d’un milenar d’illes; una de les
primeres mesures que s’ha pres allà és prohibir...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Abril, per favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...prohibir... -sí- prohibir els nous ressorts amb tot inclòs, amb
dos objectius, ha dit el govern de Syriza: un, protegir el territori;
dos, que la gent surti dels hotels, conegui el que hi ha i gasti, i
el que es genera el turisme es reparteixi entre tothom, una cosa
de bastant de sentit comú. No estic dient que aquí plantegin el
mateix, però que com a mínim quan el nostre grup planteja
propostes en positiu i no només donar facilitats als grans
hotelers, com per exemple regular el tot inclòs, que en parlem,
com parlem del lloguer turístic, com parlem de les condicions
de vida i de feina de la gent en el món del turisme.

Crec que de totes maneres el problema és que no els deixen
parlar, i a vegades els seus propis nombres no els agraden, i per
això en lloc de citar aquestes estadístiques seves que els he
plantejat fa un moment d’indicadors, que si més no els haurien
de preocupar perquè diuen que no anam tan bé com vostès diuen
que anam, el que fan és utilitzar els d’Impactur, els de la FAES
dels hotelers, com si fossin seus, i com que a més no els basta
també...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, acabi, per favor...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...també..., també, i per si fos poc, a la nostra televisió pública
posen, pagat pels doblers de tots, un programa de televisió per
dir com de bé va el turisme a les Illes Balears i com de bé ho fan
vostès. A mi el que m’agradaria saber també, Sr. Conseller, és
quant ens costa tot aquest aparell de propaganda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, Sr. Diputat. Miri,
abans d’entrar en el fons de model turístic i imatge turística
m’agradaria comentar una sèrie de premisses errònies que crec

que ha plantejat aquí, i que per tant poden canviar la seva visió
de certs aspectes que ha comentat.

Que tendrem la millor temporada el 2015 dels darrers anys
és indubtable, sobretot perquè la tendència que duim és de
2013-2014 dues de les millors temporades. Per tant això no és
un fet aïllat sinó que és una consolidació d’aquesta tendència,
d’aquest canvi de tendència, gràcies precisament al model
turístic que ha implantat aquest govern.

Vostè sap que jo sempre parl de qualitat i quantitat. Amb
això estam totalment d’acord, i crec que moltes vegades ho hem
comentat a compareixences. Jo no som tampoc d’aquelles
persones que pensen que el rècord de turistes du directament
una temporada bona o molt bona si això no va lligat a una sèrie
d’aspectes o a altres paràmetres o a altres indicadors que així ho
facin, però vostè no només em pot comparar els nombres del
rècord de turistes amb els nombres de despesa mitjança quan a
més en el mateix moment m’estava dient que l’estada mitjana
havia baixat. Per tant lògicament si una estada mitjana baixa la
despesa mitjana per turista també baixa; si vostè va a la despesa
per turista diària veurà que des de l’any 2010, 2009-2010, ha
augmentat quasi un 10%. Respecte de l’any 2013-2014 és vera
que la tendència de creixement no ha crescut el 2014, però és
molt similar al 2013, i respecte al 2009-2010 ha crescut un 10%.
Per tant, i això també és gràcies al model d’aquest govern, és a
dir, aquest creixement en la despesa per turista diària és gràcies
a aquesta diversificació, a aquesta feina que s’ha fet en mercats
com són els nòrdics, el suís, l’austríac, el francès i l’italià una
altra vegada, i a aquesta recuperació de turisme nacional que
com vostè sap és més fidel i a més és d’un nivell econòmic
també més elevat que segons quins targets del mercat britànic
o alemany.

Però jo li demanaria això, que no compari rècord de turistes
amb despeses d’estades, sinó amb despesa diària, perquè si no
estam..., diguéssim que no comparam com toca les dades. Per
tant és lògic que hagi augmentat també, és lògic que hagin
disminuït també aquestes pernoctacions, perquè aquesta estada
mitjana per turista ha baixat, i això s’ha vist compensat: no
només podem parlar i comparar les dades de turistes totals amb
la despesa perquè precisament el que hauríem potser de debatre
és si és millor un turista que està 15 dies a una de les nostres
illes o dos turistes que estan 7 o 8 dies a les nostres illes, perquè
a més està demostrat que un turista que està 6 o 7 dies gasta més
per dia que un turista que està 15 dies. Per tant hauríem
d’analitzar cada un d’aquests paràmetres per separat.

La baixa ocupació. La baixa ocupació; és indubtable que ha
baixat en segons quines zones i en segons quins mesos
l’ocupació hotelera, però això no és dolent; aquesta ocupació ha
baixat en segons quines zones i en segons quines destinacions
perquè la qualitat i les categories de molts d’establiments han
pujat. No em cansaré de repetir, encara que no li agradi, que
més de 250 establiments només a Mallorca han augmentat la
seva categoria a tres estrelles superior, a quatre o a quatre
superior; per tant això ha donat lloc a una oferta molt d’ella més
especialitzada, a una oferta de més qualitat i per tant a uns preus
més elevats. Això ha comportat un reposicionament també
d’aquells establiments turístics i part de les destinacions que el
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que ha fet és que aquesta ocupació hagi baixat un poc però hagi
augmentat la rendibilitat i hagi augmentat la despesa. Per tant
per què dic que és bona aquesta dada? Perquè per a enguany i
per a l’any que ve es continuen augmentant els preus, per tant
tendrem un turista de més qualitat, i a més tenim marge de
creixement perquè hi ha menys ocupació. Per tant jo entenc que
aquestes dades, més que negatives, són positives.

Parlant de creixement de llocs de feina, jo és que és
indubtable que si hi ha un sector que ha permès estar aquests 27
mesos de reducció d’atur, aquests 21 mesos de creació de llocs
de feina, teníem les dades del tercer, fins i tot del tercer..., del
quart trimestre de l’any 2014 amb un augment del 8%
d’ocupació en el sector turístic, és el sector hoteler y el sector
turístic en general. Per tant no entenc quan parla de lobbys i
quan parla d’aquesta defensa dels interessos del sector hoteler,
del sector turístic, jo crec que l’hauríem de defensar
absolutament tots, els interessos del sector hoteler i del sector
turístic. Si són els interessos de tots els ciutadans de les Illes
Balears, si el 80% del PIB directe i indirecte és sector turístic,
com no defensarem els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears? Lògicament continuarem defensant un model turístic,
un model hoteler que permeti el reposicionament que estam
aconseguint els darrers anys i que també és indubtable.

Em dirà que no, que al final segons quins sectors no
s’aprofiten d’aquestes bones dades. Miri, jo crec que la
transversalitat del turisme sobretot a les Illes Balears, i que a
més està reflectit en aquests informes a què vostè també ha fet
referència, precisament aquesta transversalitat és bàsica en
aquesta..., vostè li diu de prosperitat compartida, jo no ho entenc
d’una altra manera, és a dir, si el sector turístic va bé, si el
sector hoteler va bé, si creix com està creixent, si augmenta la
seva qualitat, si es reposiciona respecte d’altres mercats
competidors, lògicament aquesta economia es veu beneficiada
a tots els nivells.

M’ha comentat també el reglament, que encara no està
aprovat. No sé quin interès tenen en el reglament quan diuen
que derogaran o que derogarien la llei. És a dir, tendrien dues
feines, derogar la llei i derogar el reglament. El reglament estarà
aprovat, eh?, el reglament ja ha estat remès al Consell
Consultiu, que és el darrer tràmit que s’ha de fer, i serà un
reglament on es tracten absolutament tots els sectors turístic, on
s’ha consensuat gran part d’aquells aspectes que afecten a cada
un d’ells, i esperem que en el més breu temps possible -hi ha
uns terminis, vostè ho sap- estigui aprovat, però lògicament
aquesta comunitat autònoma mai, mai no ha tengut un
reglament de la Llei de turisme, i vostè sap que hi havia una llei
de l’any 99 que no es desenvolupà, i aquesta comunitat
autònoma, després de tenir una llei aprovada fa dos anys, idò
tendrà tot d’un reglament aprovat.

Del lloguer turístic, n’hem parlat molt; em diu que no en
parlam i n’hem parlat molt. No hi ha hagut un govern que hagi
fet més pel lloguer turístic. La Llei de turisme, vostè ho sap, és
absolutament oberturista en aquest tema. És ver que es poden
encarar altres aspectes, però és indubtable també que la Llei de
turisme, de la manera en què està regulat el tema del lloguer
turístic, només en dos anys s’ha duplicat el nombre d’habitatges
de vacances registrats a les conselleries, en el Registre general
de la Conselleria de Turisme. Hem passat de 5.000 habitatges a
10.000 habitatges; això vol dir que tenim registrada una oferta

que representa aproximadament el 21, 22% de les places o dels
llits de tota la comunitat autònoma. Si vostè compara veurà que
hi ha un 20 que..., això representa, respecte també dels
establiments hotelers i turístics i extrahotelers, és un 21% de
tota l’oferta, i li he de recordar que segons aquestes
estadístiques que vostè també diu que utilitzam, idò aquestes
estadístiques diuen que hi ha aproximadament un 16% dels
turistes que visiten les Illes Balears que ho fan a habitatges de
lloguer turístic. Per tant tenim registrada més oferta de la que
segons aquestes dades oficials es demana.

En matèria laboral ja li he comentat, el creixement és
mensual i és continu, sobretot en el sector turístic. Diu que el
del sector turístic no creix, precisament en el sector turístic és el
que permet tant en el sector turístic com la transversalitat; vostè
sap també, parlant de construcció, i això és gràcies a la Llei de
turisme i al sector turístic, que a la construcció hem tornat a
nivell de l'any 2007-2008 i tot ha estat per aquestes inversions
i aquesta activitat econòmica de construcció del sector turístic.

Permetre segons quin tipus d'ús turístic i sempre, i així ho
diu la llei i ho diu el reglament, sempre condicionat que totes les
administracions afectades donin el seu vistiplau a aquelles
instalAlacions militars o portuàries de senyalització, els fars, jo
crec que és positiu. No és ... això jo li diré que no és
especulació, així és recuperar patrimoni, és donar un ús a una
zona que moltes vegades ve amb projectes ambientals que el
que fan és recuperar i regenerar segons quines zones, i vostè sap
precisament que en aquests moments hi ha moltes instalAlacions
militars que realment estarien, perquè estan abandonades, que
realment estarien millor si pogués ser així.

També diu que aquestes inversions de les grans cadenes
hoteleres que es fan només a l'exterior ..., jo li diria que totes les
grans cadenes, el que vostè diu grans cadenes hoteleres, que
són, a més, de les més importants a nivell no només nacional
sinó internacional, totes han apostat per les Illes balears, totes
han fet inversió i reinversió als seus establiments turístics on va
començar la seva història turística: Meliá, Iberostar, Barceló,
Riu, ...-, tots estan fent inversió i tots tornen apostar per les Illes
Balears gràcies, també, a un model turístic de futur.

M'ha parlat després d'imatge turística, per damunt, el tema
de Magaluf, en el tema de Magaluf només em parla de les
inversions de Meliá, però ja hi ha grans inversions a la Marina,
que és una zona degradada des de fa 25 anys, que vostè sap que
es recuperarà, on (...) un model que hi ha allà i que es recupera;
també BCM fa una gran inversió i després d'aquestes inversions
...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Sí, ara acab. D'aquests tres grups, hi haurà més de 12.000
places turístiques devora Punta Ballena, que seran tots
establiments de quatre estrelles o quatre estrelles superior. Per
tant, ai això no és reconversió, m'agradaria que m'ho explicàs.

I respecte del Bulevard de Magaluf, m'agradaria també que
parlàs amb totes les patronals de Calvià, perquè totes, està
consensuada amb tots ells aquesta inversió que es fa de la borsa
de places.

Per una altra part -i acabaré-, en el tema de Grècia, de
regular, de prohibir el tot inclòs, a mi aquestes decisions sense
analitzar el que pot passar, a mi m'agradarà veure d'aquí uns
anys ..., primer, si és possible fer el que faran, i veure d'aquí uns
anys quins resultats tenen; i una altra cosa, regular ... qui ha
estat el govern que ha regulat el tot inclòs?, ha estat aquest
govern, aquest govern ha regulat el tot inclòs en tema
d'obligació de plans de qualitat, precisament de tots aquells que
tenguin qualsevol tipus de tot inclòs. Ha fet un registre
obligatori de tot inclòs. Ha fet l'obligació, a més, que no es
puguin treure fora aliments i begudes. I, a més, amb el darrer
decret llei aprovat, vostè sap que també s'obliga a tots els plans
d'intervenció en els àmbits turístics que tenguin un estudi de la
incidència que té el tot inclòs a cadascuna de les zones per
poder prendre decisions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

En el torn de rèplica, té la paraula l'autor de la interpelAlació,
Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, conseller. Jo crec que malgrat l'esforç que creim
que feim tots dos, al final crec que parlam llenguatges diferents
a l'hora d'abordar totes aquestes qüestions que pens que són tan
importants. Parlava ara fa un moment del tema de Sa Marina de
Magaluf i insistesc, vull dir, molt bé, tenim una zona degradada,
Magaluf i particularment la zona de Punta Ballena, això ho
arregla fent un bolet i creant milers de noves places fora?, o això
encara degrada més Punta Ballena? Si no hi ha una visió de
conjunt, que aquí és on ve el paper dels poders públics, que
liderin això i no només projectes concrets particulars que només
miren pels seus propis interessos, eh?

Tot inclòs, com s’atreveix a dir que ho han regulat? Vull dir,
això de l’estudi d’incidència que varen posar en el decret llei
darrer que varen aprovar és la panacea de l’obligació i de la
regulació. Si es farà un estudi d’incidència per veure com
impacte, doncs jo el convit a anar a zones també madures, com
Magaluf, com Cala Ratjada o el Port d’Alcúdia, el Port
d’Alcúdia l’avinguda del dolar, ara veig en Pere Rotger que
segur que també la coneix molt bé, en ple mes d’agost més de
la meitat dels negocis tancats, i tu parles amb els comerciants,

amb els restauradors i et diuen, no, això és pel tot inclòs dels
hotels. Què han regulat? De veres, es passegin per aquestes
bandes, Cala Ratjada tres quarts del mateix, segones, terceres
línies mortes. Magaluf, a part de Punta Ballena, perquè Magaluf
afortunadament té moltes coses més, tres quarts del mateix. I els
empresaris turístics no hotelers d’aquestes zones t’ho diuen pel
que és i sobretot i en bona mesura té a veure amb aquesta
qüestió. Per tant, com a mínim, nosaltres tampoc no tenim la
solució màgica, però parlem-ne, que no ens passi com amb el
lloguer turístic.

A nivell d’imatge, no he tengut temps de parlar-ne a la meva
primera intervenció, tampoc no ho fan bé, no ho fan bé. A
FITUR, no aniré més enfora, tenen el projecte "Mi escaparate",
que ja els he recordat, encara no sé per què l’han declarat
d’interès autonòmic amb el darrer decret, m’agradaria que m’ho
explicàs; però, segon, el que jo he pogut veure a FITUR, que no
hi he anat presencialment, però pel que he vist per premsa, es un
incompliment flagrant del contracte amb El Corte Inglés o del
Corte Inglés amb l’Administració. M’he baixat l’aplicació
aquella en el meu mòbil i no funciona, entre d’altres
moltíssimes coses, o, per exemple, la imatge de les Pitiüses que
no només no és que no hagin anat de la mà a FITUR, com ja ha
recordat abans la diputada del Grup Socialista, és que a sobre hi
ha un titular en premsa que jo l’he vist, justament a partir de
l’aplicació i de la promoció que fan a través d’aquest portal
turístic, i hi ha un titular de premsa que diu que les Pitiüses no
valen ni una foto per al Govern, perquè hi ha, fins i tot,
fotografies que s’han utilitzat que podrien ser d’Austràlia, s’han
utilitzat, a més, de fet per promocionar Austràlia o Grècia, i les
han venudes com si fossin les Pitiüses. I per a això paga el
Govern perquè li facin la promoció, però bé, són qüestions
menors respecte del conjunt del pastís. 

A part del que hem parlat i dels indicadors que hem discutit
i amb els quals vostè m’ha començat la rèplica sobre les estades,
l’ocupació, etcètera, jo crec que també hauríem de començar a
parlar de nous indicadors, indicadors que tenguin més a veure
amb el conjunt del que passa i cap on anam, perquè no ens passi
justament això que li deia que li passa a la República
Dominicana de 2005, que el turisme no genera
desenvolupament humà. Hi ha indicadors que evidentment no
són d’Impactur, no són els d’Exceltur, no són els que convenen
als grans hotelers, però són el sistema europeu d’indicadors
turístics, fet per l’Organització Mundial de Turisme i per la
Comissió Europea amb aportació també de les Illes Balears.
Parlam d’indicadors com l’índex de pressió humana; com la
capacitat d’allotjament; com l’estacionalitat a la feina, que li
vull recordar que també, segons les mateixes dades, ja arriben
al 70%, al 70%; la taxa d’immigració; les estades per habitant,
no, perdó, els cotxes per habitant; el subministrament d’aigua;
el consum energètic, sap on estam amb aquests indicadors?
Però, sobretot, sap cap on anam amb aquests indicadors? Idò, sí
està content cap on anam, em sembla molt bé, però evidentment
no parlam llenguatges compartits.
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Nosaltres no derogaríem la Llei de turisme, sí que
derogaríem tots els articles que ens sembla que desregulen en
lloc de regular, que afavoreixen un sector en detriment de la
resta, que afavoreixen un sector en detriment del conjunt de la
societat. Amb el reglament, per què no ha fet cas del que es va
comprometre vostè a la seva primera compareixença, ara fa just
un any davant jo? Venga, facem el reglament, idò, per què no
quan vostè em reconeix, que és vera, hi ha hagut augment de
categoria, jo també li reconec, però que aquest augment de
categoria hagi anat acompanyat de més i millor qualificació
professional no és així, i vostè m’ha dit que no tenen cap
possibilitat de verificar-ho. Tenien una possibilitat de fer-ho,
posar en el reglament quines són les condicions, quins són els
punts que es donen a l’hora de pujar de categoria, a més
personal més punts, per què no ho han posat? Perquè no els han
deixat, perquè no els han deixat.

Igual que amb el lloguer, l’únic que fa és confirmar-me que
prolifera el lloguer turístic malgrat la seva no regulació, per tant,
no sé si és encara més greu el que vostè és capaç d’emetre’ns.
Sincerament, i vaig acabant, si fos vostès estaria rabiós, haver
fet feina tan intensament per a aquest lobby i a part de donar-los
el copet a l’esquena, que ara els diguin que invertiran centenars
de milions a altres llocs, a altres llocs que, a més, en termes
turístics competiran amb les Illes Balears i que, a més, seran
Cuba i Veneçuela sobretot, i això ja deu ser per a vostès encara
pitjor. 

Recuperar patrimoni, deia fa un moment, amb això dels
ports, a vostè com se li queda el cos que el Grup Barceló
abandoni a un moment donat el Palau de Congressos, però
tengui interès a agafar l’edifici de Capitania Marítima del Moll
Vell per fer un nou hotel? Jo estaria emprenyat com a
administració, estaria emprenyat. Quin és el nivell de
responsabilitat empresarial d’aquesta gent?

Si el turisme és tot i és tothom vostès han deixat, tant en
matèria d’acció de govern com en matèria legislativa, a molta
gent pel camí, s’han oblidat...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Abril. 

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

... de la majoria. Per a quan un decret llei a favor de les
cambreres de pisos, a favor dels recepcionistes, a favor dels
comerciants, a favor dels restauradors? Tot això també és
turisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per tancar el torn de contrarèplica té la
paraula el conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Diputat, abans d’entrar
en aquests aspectes que ha tornat a comentar li recordaré,
perquè a l’anterior intervenció meva li he parlat del model
turístic que tenim definit i que bàsicament, perquè quedi
constància, és un model que aposta  per la desestacionalització
i per això feim molta feina amb productes alternatius al sol i
platja amb l’objectiu de (...) la demanda i allargar la temporada,
a les meses estratègiques i als fòrums que es celebren
periòdicament es defineixen aquestes línies d’actuació en
matèria de producte en tot el sector privat i en tot el sector
públic i l’estratègia, lògicament, és diferenciació i diversificació
per producte així com la connexió amb les marques.

Segon, apostam per la qualitat implantant sistemes de
qualitat com no s’havia fet mai, tant de destinació, que són els
SICTED, com la Q de qualitat en termes d’establiments
concrets, implantam aquests sistemes de qualitat i apostam per
la modernització permanent dels establiments turístics
mitjançant la presentació de plans de qualitat, i podrà veure que,
a més, en el reglament és una obligació aquesta modernització.
La modernització permanent que existeix des de l’any 84 i va
als vuitanta sí que es va exigir des de l’any 99 aquesta
modernització permanent o que la llei obligava mai no es va
aplicar, el reglament la posa com obligatòria a tot el sector, que
és el que després ajuda també que el tot inclòs no sigui quin
tipus d’oferta majoritària a segons quines destinacions.

També apostam per la formació contínua de qualitat dels
gestors de destinacions turístiques i també del personal al servei
del client amb la finalitat de formar professionals capacitats i
altament competitius. Li recordaré també que les dades de
l’Escola d’Hoteleria són les millors que hi ha hagut mai i que la
formació que des de la conselleria es fa a tots aquells municipis
que així ho volen per ser gestors turístics som allà i
contínuament feim aquestes línies de formació. A més, és un
model, entenem, que garanteix, parlàvem en el nostre pla
integral, de turisme responsable, i garanteix aquesta
sostenibilitat de les Illes com a destinació turística amb
identificació i intervenció a zones turístiques madures amb la
finalitat de revitalitzar-les, així com va veure que a finals d’any
es varen declarar tres zones turístiques més, a part de la Platja
de Palma.

A part dels grans trets del model turístic però, que no tornaré
a repetir, que realment les dades que podem observar són arran
d’aquest canvi de mentalitat i d'aquest canvi en la gestió del
model turístic, no només d’inversió sinó al final també de
diversificació, d’augments de categoria, de reposicionament, de
competitivitat, de reconversió.
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Ara li comentaré una altra vegada aquests temes que vostè
ha tornat posar damunt la taula a la seva segona intervenció. Sa
Marina de Magaluf, que jo deia que era una zona degradada,
vostè sabrà que el planejament de Sa Marina de Magaluf es va
aprovar amb un govern socialista amb el suport d’un regidor
d’Esquerra Unida, i aquesta és la planificació que avui ha arribat
també a aquests dies, aquesta modificada, perquè jo vaig tenir
l’oportunitat també de ser a l’ajuntament, i recuperar
l’aiguamoll, que no es recuperava, idò, obligar que es recuperàs.
Per tant, hi haurà una zona humida recuperada que tendrà el
propietari l’obligació de mantenir-la i tenir-la bé, però és un
projecte que ve de fa vint anys d’un govern socialista amb el seu
suport.

El tot inclòs, el tot inclòs ha baixat, el tot inclòs ha baixat,
independentment que hem regulat el que no s’havia regulat mai,
és que l’oferta de tot inclòs ha baixat i les dades són les que són,
i, per què ha baixat? Perquè nosaltres apostam per un turisme de
qualitat, apostam per aquestes reinversions en establiments
turístics, apostam per l’augment de qualitat. Aquest augment de
qualitat, idò, du que segons quines zones i segons quins
establiments hagin passat d’oferir un tot inclòs a oferir una
oferta d’esmorzar i allotjament i això ha donat lloc a aquesta
baixada i això dóna lloc també que, per exemple, al bulevard de
Magaluf, on hi ha hotels que ja han deixat de donar tot inclòs,
els comerciants i les patronals de comerç estiguin a favor per
poder també reposicionar els seus comerços. 

Ha començat a parlar també d’anècdotes, però al final ha dit
que deixaria les anècdotes i estic content que pensi que són
anècdotes, perquè jo crec que el turisme es mereix també, idò,
donar-li la importància que té en temes estratègics i temes de
model. Sí que m’agradaria però fer una puntualització sobre el
projecte d'Aparador turístic intelAligent, jo entenc que és difícil
entendre, tal vegada, el seu funcionament si no s’entén què té i
què comporta, però jo li diré, i per això donam la importància
que té a tots els ajuntaments i els consells, i és que es tracta de
controlar i es tracta de validar tots els recursos turístics i no
turístics, és a dir, tot el que som a les Illes, geoposicionat,
inventariat, amb la imatge coherent i homogènia que ha de tenir
cada una de les nostres marques i això controlat des de
l’ajuntament, que és el propietari del territori, fins al Govern
que després amb un Open Government de tota aquesta
informació hi ha més d’onze mil recursos turístics ja incorporats
al projecte, lògicament pot haver-hi qualque errada, però em
sembla també defensar poc el turisme de les Illes Balears, idò,
fixar-se en una possible errada, que no sé si existeix o no, ho
comprovarem, però no és l’important d’un canvi de model de
gestió turística que suposarà això.

Suposarà, i estic convençut perquè no només és controlar i
posar a l’abast de qualsevol una informació coherent,
homogènia i d’imatge, que parlant d’imatge serà la manera de
controlar la imatge de les Illes Balears, sinó que serà finestreta
única, sinó que a més serà no només una pàgina web sinó tota
una sèrie d’aplicacions per a tablets que serà un Open
Government i que serà al final el control del turisme a temps
real de cada un dels recursos turístics i cada una les nostres...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

Ja acab. Segon, el tema de les inversions que em diu que es
fan fora, totes aquestes empreses, i ho tornaré a dir, el sector
turístic, tenim un sector turístic exemplar que aposta per les Illes
Balears i que aquells cents de milions d’euros que diu que
també inverteixen a l’exterior també ho fan aquí. Vostè sap que
aquest hivern més de 500 milions d’euros en inversions es fan.

Acabaré, una altra vegada, amb el tema del lloguer turístic,
el tema del lloguer turístic ningú no ha estat més obert que
nosaltres; quan vaig arribar a la conselleria hi havia 800
habitatges de feia tres o quatre anys sense donar d’alta, els
vàrem donar d’alta i vàrem ampliar de 5.000 a 10.000, 80.000
places turístiques en habitatges de vacances que avui estan en
oferta gràcies a aquest govern.

I per acabar, simplement, tots aquests indicadors que em diu
que l’Organització Mundial del Turisme també utilitza, hem
estat en contacte amb el secretari i hem signat fins i tot
convenis, com pot veure, tenim altres reunions fins i tot aquí
previstes amb ell i són indicadors que sí manejam. El consum
energètic, malgrat que hem augmentat el nombre de turistes
l’any 2014, i els faré arribar aquestes dades, ha baixat a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al tercer punt de l’ordre del
dia que correspon al debat i votació de les mocions.

III.1) Moció RGE núm. 11615/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria educativa, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 9081/14.

En primer lloc, debatrem la Moció RGE núm. 11615/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en matèria educativa, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 9081/14. Per part del Grup Socialista
i per defensar la moció té la paraula la diputada Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades,
bon dia. El calendari parlamentari ha reunit per al seu debat en
aquest primer ple del darrer període de la legislatura dues
mocions relatives a educació les quals deriven de dues
interpelAlacions del Grup Socialista a la consellera Núria Riera,
que es van fer molt seguides a causa dels esdeveniments de
finals de l’any 2014. 
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La interpelAlació que origina la moció que ens ocupa en
aquests moments es va produir el dia 2 de desembre, ja fa, per
tant, dos mesos i es va registrar a conseqüència de l’alarma
produïda en els centres docents pels evidents signes de
deteriorament que presenten la majoria d’ells a causa del nul
manteniment del qual han estat objecte aquesta legislatura. Idò,
senyors diputats i diputades, sembla que no ha passat el temps
perquè poques coses s’han solucionat en aquests dos mesos.

La segona es va produir en el darrer plenari del Parlament de
l’any 2014, dia 18 de desembre, aproximadament quinze dies
després de l’anterior, a causa de la dimissió del Sr. Deyà, antic
director general d’Educació, una dimissió causada perquè es va
negar a les pressions de la directora general del SOIB, la qual
continua com a alt càrrec del Govern en aquests moments,
pressions per colAlocar a un lloc d’assessor docent a un interí
que havia d’anar a Menorca a substituir un professor de baixa,
però que era més útil a Mallorca per treballar en la campanya
electoral del PP de Lloseta. 

La consellera, que, per cert no és aquí en aquests moments,
com deia, la consellera que almanco ho va consentir fins que
açò va tenir transcendència pública també és en el seu lloc. 

Ara a aquelles dues interpelAlacions en podríem afegir unes
quantes més perquè aquest nou any 2015 ha començat amb les
mateixes problemàtiques que l’anterior i s’hi han sumat, entre
d’altres, els problemes dels currículums de secundària de la
LOMQE, publicats tard, cosa que dificulta el disseny del proper
curs en els centres; l’augment de l’abandonament escolar a les
Illes Balears o la reforma dels graus universitaris que no ha
esperat a tenir ni tan sols avaluat el conegut com a Pla Bolonya,
que no compta aquesta reforma amb cap consens i que
profunditza en les desigualtats per raons econòmiques dels
estudiants, tal com tot allò que ha fet el Partit Popular en
matèria educativa. Efectivament, en aquesta matèria podríem
demanar una interpelAlació cada setmana, i no bastaria. 

Ara però ens toca parlar de la primera que va ser titulada de
política general en matèria d’educació perquè no només tractava
de les infraestructures educatives sinó que també abordava
altres qüestions que preocupaven, i molt, a la comunitat
educativa en aquelles setmanes. A l’hora de defensar els punts
de la moció els repartiré en tres grups, si em permeten, encara
que tots tracten de mancances importants del nostre sistema
educatiu i de reivindicacions de la comunitat educativa. Per
exemple, el punt número 1, insta a distribuir l’alumnat amb
dificultats d’aprenentatge, especialment l’alumnat nouvingut, de
manera homogènia entre tots els centres docents de cada un dels
pobles i ciutats de les Illes, tant públics com concertats.
Actualment es calcula que el curs passat el 85,51% de l’alumnat
nouvingut es trobava matriculat a centres públics i el 14,48 a
privats concertats. 

La nostra preocupació per l’alumnat amb dificultats
d’aprenentatge ha estat un tema recurrent durant tota la
legislatura perquè una de les primeres mesures del Partit
Popular en matèria educativa, just a principis del curs 2011-
2012, mesos abans dels decrets tant estatals com autonòmics per
a la contenció del dèficit públic, ja va ser eliminar els programes
adreçats a l’atenció a la diversitat, a la diversitat lingüística, a
les dificultats d’aprenentatge i també als reforços educatius. 

Justament a la nostra interpelAlació del 2 de desembre ens
fèiem ressò de la denúncia conjunta de les associacions de
directors de primària i de secundària i de la FAPMA que en
aquesta legislatura s’havia aprofundit en les desigualtats entre
l’alumnat i que aquest es trobava desigualment distribuït per
centres en funció del seu origen, de la seva situació econòmica
personal o de les dificultats d’aprenentatge i que tot açò pot
desembocar en segregació social i en conversió d’alguns centres
en guetos. M’estic referint, per tant, a una qüestió cabdal, molt
important i preocupant, que esperam mereixi el suport d’aquesta
cambra.

Els següents cinc punts tenen relació amb les
infraestructures educatives. Hem de recordar aquí l’informe de
l’Associació de directors de secundària, que deia que anar
escola podia ser perillós. I en aquest context es va fer la
interpelAlació, encara que són incomptables les preguntes,
compareixences i proposicions no de llei que ha fet el meu grup,
tant en plenari com en comissió, referides a aquesta matèria. En
tot cas, un dels punts de la nostra moció instar signar abans de
finals de curs i amb tots els ajuntaments de les illes, un conveni
de distribució de les tasques de manteniment, rehabilitació o
reforma dels centres de primària entre cadascuna de les
administracions competents. Açò ja ho hem demanat altres
vegades, sense èxit per cert, i és una de les accions que
justament vam començar a fer la passada legislatura quan era
conseller el Sr. Bartomeu Llinàs i se’n van signar uns quants
d’aquests convenis. Record a Menorca el cas de l’escola de Sant
Lluís. I fins i tot açò que no té un cost econòmic, es tracta de
distribuir damunt un paper les responsabilitats de cada
administració competent, es va aturar amb el govern del Partit
Popular. I creguin-me que aquest és un tema que preocupa les
escoles i els municipis. 

Per cert, la consellera va venir a Menorca fa pocs dies a
reunir-se amb el president del Consell Insular i els batles de
l’illa. Hem sabut, encara que açò no va sortir a la premsa, que
els batles, tant del PP com del PSOE, es van queixar de la
mateixa cosa, haver d’assumir amb els recursos municipals allò
que sobrepassa el pur manteniment de les escoles de primària i
també d’alguns problemes molt greus que estaven passant a les
escoles, sostres caiguts, etc., a causa de la manca d’atenció als
edificis. I ja que mencionam aquesta reunió, hem de fer menció
que era la primera vegada que la conselleria venia a Menorca,
quan feia més de quatre mesos que havia pres possessió, i també
que es va entrevistar només amb els batles i el president del
consell, sense passar ni a saludar els directors dels centres que
havien estat convocats per dos directors generals pocs minuts
després. Les APIMA per suposat ni tan sols van ser convocades,
cosa que no està passant a cap poble de Mallorca, a Santanyí,
Ariany, Búger, (...)

Per altra banda també demanam més transparència a l’hora
de prendre decisions sobre les actuacions que han de portar a
terme, tant de reformes i ampliacions, com d’obra nova. Per açò
volem instar el Govern, ja ho hem fet altres vegades també, a
elaborar plans d’infraestructures bianuals i fer públic a cada
principi d’any les actuacions, amb una relació prioritzada dels
que es portaran a terme aquella anualitat en concret. Hem de
repetir novament que aquesta legislatura s’ha caracteritzat per
la seva manca de planificació i per les queixes constants dels
centres pel deteriorament de les instalAlacions que s’han patit. 
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És per aquest motiu també que instam a un altre punt, al
Govern a fer un estudi i auditoria d’adequació dels centres
docents a les normatives vigents, així com de l’obsolescència de
les construccions i de les instalAlacions. Ja sé que em diran que
amb el crèdit BEI de 27,7 milions, l’han citat fins a
l’esgotament aquí, s’ha de solucionar tot allò que no s’ha fet
aquesta legislatura, entre altres coses l’eliminació de l’amiant,
que encara en queda en algunes escoles i l’eliminació de
barreres arquitectòniques, però és que ni açò s’ha planificat.
Aquesta diputada ha demanat per activa i per passiva la relació
dels centres i actuacions per illes. La darrera resposta la tenc del
dia 23 de desembre i és absolutament general, les quatre línies
prioritàries, el conjunt de la inversió a cada illa, en conjunt, etc.
M’han d’entendre, quan sent parlar la consellera de
transparència, comprendran, senyors diputats i senyores
diputades, el meu escepticisme. 

El darrer punt d’aquest bloc insta el Govern a portar a terme
les obres necessàries per tal d’adaptar els centres docents a
l’aplicació de l’FP bàsica. El problema de precipitació en
l’aplicació de la LOMQE és molt greu per als centres, no només
pel retard en el disseny dels currículums, dels quals ja en
parlarem en una altra ocasió mitjançant una altra iniciativa que
hem presentat, sinó que l’aplicació de l’FP bàsica ha deixat al
descobert també una absoluta falta de previsió i com a darrer
exemple, hem conegut que la conversió dels cursos PQPI que
feien les entitats socials i els ajuntaments adreçat a aquest
alumnat amb més dificultats, que s’ha adaptat a l’FP bàsica, ha
significat que encara no s’hagin començat. Dia 2 de febrer
havien dit que havien de començar. No en tenim ni idea si van
començar o no ahir. De totes maneres també és cert que hi ha
alguns centres que s’havien d’adaptar físicament i sabem que
ningú no els ha donat cap mà d’ajuda.

I hem deixat per al final la demanda de què el Govern de les
Illes Balears iniciï un veritable diàleg social amb la comunitat
educativa i política amb la resta de partits de l’arc parlamentari,
que redreci el camí d’estabilitat i normalitat del sistema
educatiu de les Illes Balears que no hauria d’haver estat
pertorbat, per bé de l’alumnat i per a l’èxit escolar, i que aquest
diàleg fructifiqui en un pacte social i polític per a l’educació de
les Illes Balears, que totes les parts implicades desitgen. La
necessitat del pacte s’ha estès ja per totes les illes i ha fructificat
en un document que ara està en procés de discussió i esmena.
Aquí hem parlat fins a l’esgotament del pacte educatiu i ja no
podem decebre més la ciutadania. La consellera va dir dia 2 de
desembre, que treballava en una proposta. Idò ara és el moment
de demostrar-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar les
esmenes RGE núm. 837, 838, 839, 840, 841, 842 i 924/14. Té
la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, govern absent. Abans de dir que el nostre grup donarà
suport a aquesta moció, als vuit punts de la iniciativa, perquè els
compartim i perquè ningú amb un pot de seny no els pot
rebutjar, aborden debilitats i deficiències del nostre sistema
educatiu i aborden també errors comesos durant aquests anys
inoblidables de Govern Bauzá, amb propostes positives, algunes
més concretes i d’altres més generals, per donar-los solució. I
l’error més greu, sense el qual no es poden entendre les
debilitats i les deficiències de les nostres escoles, és la visió, el
model, el paradigma educatiu defensat pel Partit Popular i pel
president Bauzá. 

“L’educatil” com li diuen ja a les escoles, un nom molt
farmacèutic per cert, una pastilleta molt ben presentada, a la
qual se li atorguen propietats miraculoses. Diuen fins i tot que
utilitzar l'anglès com a llengua vehicular en algunes assignatures
provoca, sense explicació, una millora generalitzada en totes les
matèries, però que en realitat és una estafa, una espècie
d’engañabobos, que l’únic que conté és un poc de sucre i cacau,
però incapaç de resoldre per exemple, una avitaminosi. El
problema d’aquesta pastilla no és només que és un engany, sinó
que ha desvirtuat l’atenció del problema. Ens volia fer creure
que amb la mentida o la suggestió resoldríem un estat de falta
de vitamines evident, que fessin una bona diagnosi i que
analitzem si el dèficit vitamínic ve d’una falta d’ingesta, o d’una
mala absorció intestinal o d’una deficiència en el metabolisme.

El greu error del TIL no és només que no té cap fonament,
cap base pedagògica contrastada, i després ens fan aquella
referència de l’AICLE a la metodologia, però que no es donen
ni els fonaments, ni les condicions, ni els recursos per poder-se
desenvolupar; el problema -com deia- no és només de manca de
formació i recursos, el problema no és només la manca de
consens amb la comunitat educativa, el gran problema i el gran
error del TIL és haver desviat, haver acaparat l’atenció i fer que
qüestions de primer ordre passessin a ser marginals,
secundàries. Quines?, algunes d’aquestes les planteja la moció.

Tenim molts problemes més enllà del TIL, ràtios, és un
d’aquests problemes. Un ensenyament de qualitat capaç
d’atendre la diversitat, d’aquell que té dèficits i d’aquell que
necessita avançar a un ritme més gran perquè sinó es pot
desmotivar, es desmotiva, requereix baixar ràtios, requereix de
personal qualificat i motivat, per atendre alumnes amb
dificultats en l’aprenentatge, alumnes superdotats, alumnes
nouvinguts, no per separar o segregar, sinó per atendre bé, que
és com dir educar. I no és bo que els alumnes amb necessitats
d’aprenentatge es concentrin de forma desigual. Per a la seva
integració social, per al procés d’aprenentatge, per a una atenció
individualitzada correcta que puguin oferir els centres, és bo que
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estiguin distribuïts de la forma més homogènia possible. I en
aquest sentit hem funcionat a l’inrevés, com els crancs, hem
augmentat les ràtios. La resolució per exemple del secretari
autonòmic de 2014 establia les ràtios en 20 alumnes a primària,
ampliables a 25; a secundària en 30 alumnes ampliable a 36,
perquè lògicament incorporava allò que estableix el reial decret
de 2012. En aquest sentit hem presentat una esmena perquè
efectivament el Govern aposti per reduir ràtios i que mai no
superin ni els 20 ni els 30 alumnes a primària i secundària
respectivament.

Quant als punts 2, 3 i 5, infraestructures educatives, ens ho
han dit les associacions de directors, les associacions de pares
de primària i de secundària. Ho ha dit també la diputada
portaveu del Grup Socialista. Els nostres centres escolars
pateixen greus mancances i perills. Diuen ells textualment en
aquests informes, en aquests documents, “l’antiguitat sumada a
la manca de manteniment adequat a causa de la manca
d’inversions de l’administració pública, converteix un simple fet
d’anar a classe en una activitat de risc”. Aquesta declaració és
molt greu, però molt greu; però el més greu és que és certa i allò
insuportable és que l’administració educativa s’ho miri i no faci
res. I els informes fets per les associacions són autènticament
demolidors: l’IES Guillem Sagrera de Palma, un centre que es
va construir fa poc de 40 anys, on no hi ha cap inversió
important des d’aleshores; la situació de l’Emili Darder; del
Juníper Serra, de l’IES Politècnic de Palma, on hi ha goteres a
diferents aules, etc

I no parlam d’una exageració. Mirin, deu fer quasi dos anys
ja, va caure una part d’un sostre del ColAlegi Salesià de
Ciutadella, un fet dramàtic, i arran d’açò l’Ajuntament de
Ciutadella va demanar informes sobre l’estat dels diferents
edificis de primària. Què diuen aquests informes? Miri, n’hi
llegiré un que la consellera hauria de conèixer i, si no el coneix,
ens hauríem de demanar per què no el coneix. Informe
d’avaluació de l’edifici centre públic docent Pere Casasnovas,
sobre les façanes, conclusions: “els processos patològics
descrits en aquest apartat no són compatibles amb l’ús normal
del centre”. No ho dic jo, ho diu un informe tècnic. Cobertes
interiors, conclusions: “els processos patològics descrits en
anterioritat en aquest apartat no són compatibles amb l’ús
normal del centre, ja que afecten l’habitabilitat de l’espai afectat
per humitat i fongs”. La consellera, primer que no hi és, però ho
deu saber. Conclusió final de l’informe: “existència de perill
imminent”, descriu el perill imminent i indica quines mesures
a adoptar: "com a mesura preventiva -escoltin bé- s’ha de
prohibir l’ús del centre fins que es realitzi un estudi de l’estat
real de les armadures i la seva capacitat important". Data límit
de l’actuació, agost de 2014. Agost de 2014! El centre segons
els informes no es pot utilitzar sense que abans no es resolguin
una sèrie de deficiències o no es contrastin tot un seguit de
punts de debilitat que constata aquest informe. I ningú no fa res
i ningú no fa res, un informe tècnic que diu que un centre no és
habitable i utilitzable per a ús docent i silenci absolut.

Vostè em dirà que part d’açò és culpa dels ajuntaments, que
no fan el manteniment dels edificis, ho dirà dels de primària que
és allà on tenen responsabilitats i li diré que en part és cert, és
cert però és injust, molt injust. I és una autèntica
irresponsabilitat i ho pot demanar als batles avui aquí presents,
que no són ni un ni dos, tenim quatre batles també diputats i que
aquest govern fa recaure sobre ells, sobre els ajuntaments, una

despesa com a aquesta, a més a més d’haver de posar els
terrenys, d'haver de pagar el porter, a més d’haver de dur el
control de l’absentisme, a més a més no se’ls té en compte a
l’hora de plantejar qüestions importants d’educació i, açò sí,
se’ls carrega el mort del manteniment dels centres. 

Cal ordenar aquest tema i aquest govern no ho ha afrontat.
I si no saben com fer-ho, diguin-nos-ho i nosaltres els ajudarem,
cap problema, perquè el nostre grup ja fa molt de temps que
treballa en aquesta línia i ha donat molts bons resultats fins que
lògicament arriba el Partit Popular i ho tira tot per terra. I si no,
mirin aquest document, "document regulador de les
competències educatives municipals respecte dels centres
públics d’educació infantil, primària, educació d’adults de
Ciutadella". Pacte entre Govern i ajuntament per executar unes
competències i per no deixar en soledat, per no deixar tots sols
els ajuntaments sota una responsabilitat que no poden assumir
tots sols.

En aquest punt es torna parlar també, en el punt 4,
d’infraestructures per adaptar els centres per poder posar en
marxa en condicions la formació professional bàsica. Hi estam
d’acord i lògicament tindrà el nostre suport. Cal dir però també,
i ho volem posar de manifest, que els programes avui de PQPI
no responen ni amb l’oferta ni amb l’abast que s’havia anunciat
en les expectatives creades.

I acab amb els punts 6, 7 i 8. Aquests punts a la moció es
demana estabilitat, diàleg i pacte. Tres impossibles d’aquesta
conselleria i d’aquest govern. Tres paraules que són l’antítesi
del model Bauzá. Ningú, ni prenent la pastilla “educatil”, no
lligarà mai la paraula "Bauzá" amb estabilitat, ni Bauzá amb
diàleg, ni Bauzá amb pacte. El contrari, Bauzá és sinònim
d’inestabilitat, tres consellers, quinze canvis de directors,
assessors i altres càrrecs, confrontació i autoritarisme. Per tant,
li donarem suport, clar que sí, però amb la convicció que
aquestes tres coses només es poden assolir amb un canvi de
govern que deixi d’apropiar-se ja dogmàticament i
autoritàriament de l’educació i retorni la veu, el protagonisme
als ciutadans, als pares i als docents.

I acab, una esmena a més a més abusant de la situació, però
que creim que és important presentar esmenes que responguin
a la realitat canviant, que canvia molt ràpidament. I és en
referència a l’acord, al decret llei aprovat pel Consell de
Ministres, mitjançant el qual s’aprova la modificació del
sistema de graus universitaris. Presentam una esmena perquè
aquest parlament es pronunciï, rebutgi aquest decret que l’únic
que fa és expulsar alumnat, l’alumnat amb menys poder
adquisitiu, incidint més encara que el nombre d’alumnes que
poden accedir a la universitat baixi de forma escalonada. Des de
2011 la universitat ha perdut més de 1.000 alumnes,
concretament 1.356 alumnes, a causa de l’increment de les
taxes, del precari sistema de beques de la situació econòmica.
Bé idò, aquest decret llei l’únic que farà si es desenvolupa, i sort
que els rectors ja han allargat l’aplicació, però en qualsevol cas
açò no ho resol, nosaltres proposam rebutjar aquest decret i
iniciar la tasca de negociació, de diàleg amb els sectors
implicats per definir un model universitari que sigui realment un
model de futur, d’acord i que doni resposta a tots els estudiants,
no només a aquells que tenen un elevat poder adquisitiu.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari Popular per fixar la
posició. Sra. Aina Maria Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra. Rita,
centrem almanco per la meva part la qüestió que avui es ventila
aquí. Som conscients que el seu grup, el Grup Parlamentari
Socialista, ha d’escorar-se cada vegada més cap a l’esquerra i
abandonar el centre, si qualque vegada hi han estat. Però ara
som aquí, al Parlament i aquí es tracta de centrar-nos, deixar la
demagògia i donar solucions reals a problemes reals.

Sra. Rita, vostè acabava la seva intervenció el passat mes de
desembre, demanant quina era l’herència en matèria educativa
que deixava aquesta legislatura. Des del punt de vista política
aquesta legislatura haurà constituït la legislatura de la llibertat
dins l’educació. S’han destapat unes pràctiques que mai no
havien estat objecte de debat en aquest parlament i que han
demostrat que la societat demanda del nostre sistema educatiu
objectius molt allunyats dels que voldrien alguns. A alguns els
va ofendre molt que es parlàs de dictadura catalanista, són els
mateixos que acostumen a tirar la pedra i amagar la mà a les
xarxes socials. Aquest govern aposta pel trilingüisme i aquesta
aposta no té volta enrere, no es pot anar contra el progrés i la
demanda majoritària de la nostra societat. A més, la immersió
lingüística ha estat declarada no ajustada a dret per diferents
sentències per inculcar drets fonamentals, cosa diferent a
predicar d’una norma una falta de forma.

Senyors i senyores diputats, qualsevol programa electoral o
pacte educatiu que incorpori la immersió lingüística és una
estafa política per qüestions jurídiques i un retrocés quant a la
qualitat educativa; qualsevol pacte educatiu que tengui
aspiracions de consens no pot parlar d’immersió lingüística i
aquest fet s’ha aconseguit en aquesta legislatura gràcies a la
incorporació de la llibertat en l’educació, la llibertat d’elecció
de llengua, la llibertat de l’elecció de centre i la llibertat del
trilingüisme, tot això contra aquells que duent els fills a colAlegis
privats, els qual duen practicant en trilingüisme amb èxit durant
molts d’anys, políticament es decantaven per la immersió
lingüística a la xarxa pública de centres educatius.

La política del Partit Popular és una política que toca amb
els peus a terra, mentre que la seva política educativa és una
política que ven fum en comparació amb les ràtios
econòmiques.

Vostès són els campions de les retallades concentrades en
els seus darrers anys de legislatura en comparació, per exemple,
a l’increment de quasi 500 docents el curs passat o les 29 unitats
formatives noves, a les quals hauríem d’afegir els 93 cicles de
formació professional i un increment del 50% a les places de
formació dual. Per cert, la nostra és la comunitat autònoma
pionera a tot l’Estat en aquest tipus de formació professional.

Quant a infraestructures, Sra. Rita, la consellera ja va
presentar un pla d’infraestructures realista, és a dir, amb una
dotació pressupostària vinculada al finançament del Banc
Europeu d’Inversions per un total de 27,7 milions d’euros. El
Govern del Partit Popular el que no farà mai és el que varen fer
vostès: presentar un pla d’infraestructures amb 38 actuacions
per un import de 80 milions d’euros amb un pressupost per a
inversió de zero euros, no volem enganar la ciutadania.

Sra. Rita, el Govern del Partit Popular ha duplicat
pràcticament els auxiliars de conversa i de la mateixa manera
els auxiliars tècnics educatius, el doble que la legislatura del
pacte d’esquerres. 

Tal com vostè va dir, Sra. Rita, recordava la seva intervenció
de desembre passat, el pressupost d’educació ha pujat un 5%,
sempre pensant que sortim d’una crisi.

Que curiós seria recordar les seves intervencions quan a la
legislatura passada es conformaven amb una rebaixa del
pressupost d’Educació!, i ho defensaven aquí, en aquest
Parlament i ara vénen aquí i ens diuen que no és suficient amb
un increment d’un 5%.

El Govern del Partit Popular acaba aquesta legislatura amb
uns pressuposts educatius aprovats, amb un augment de plantilla
de docents, amb un augment d’AD, de PT, d’AT, etcètera, amb
un pagament dels seus deutes, els deutes que vostès varen
generar a les famílies, als alumnes i als proveïdors, acaba
aquesta legislatura sobretot amb els ciments d’un nou sistema
educatiu basat en la llibertat, en la flexibilitat, en la qualitat
educativa.

Sra. Rita, l’estabilitat d’un govern es mesura pel compliment
dels objectius plantejats en la investidura del seu president,
derivats d’un programa electoral, que li record que va guanyar
de forma majoritària. Vostès, els record que per poder governar
varen haver de renunciar al seu programa electoral i presentar
un document de consens que va... per cert, que no varen
complir.

Vostès ens parlen d’estabilitat i solvència quan no varen ser
capaços d’aprovar un pressupost i varen haver de governar amb
un pacte d’estabilitat firmat als despatxos, que ni tan sols varen
ser capaços de complir-lo perquè ni tan sols es varen posar
d’acord?

De totes maneres, un altre dia abundarem sobre el que vostè
apunta en el punt 6, ja que crec que no hem arribat al seu rècord
d’alts càrrecs. 
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El primer candidat que va signar un pacte per l’educació va
ser el candidat del Partit Popular que ara tenim aquí com a
president l’any 2011, el pacte del Cercle d’Economia. Aquí li
duc..., tot d’una que es va guanyar aquesta legislatura es va fer
un document base per al pacte per l’educació, per tant, qui
primer ha parlat de pacte és el Partit Popular i qui primer ha
signat un pacte amb el Cercle d’Economia és el Partit Popular.
I aquí li duc -i aquí li duc també- un document, un informe on
es diu tot allò que hem complit del pacte del Cercle
d’Economia.

No només això, no només vàrem fer això, sinó que, a petició
seva, aprovàrem aquí, en seu parlamentària, la constitució d’una
ponència per enriquir el pacte amb experts, vostès el varen
abandonar. Parlen de pacte i no varen acudir al que vostès
mateixos varen proposar. Això els desautoritza per complet i és
una prova més de les seves intencions i de la seva forma de fer
política.

Sra. Rita, Sr. Martí, de veres, m’agradaria poder donar
suport a algun punt de la seva moció, però és que no saben la
realitat, de veritat, no saben la realitat educativa d’aquestes illes.
Per exemple, al punt 1, li vull recordar que durant els darrers
processos d’escolarització d’ha duit a terme un estudi i
planificació amb la finalitat d’escolaritzar els alumnes NESE.
Per tant, Sra. Rita, és que no saben el que passa, és que no saben
el que es fa des de la conselleria.

Al punt 2, sí que és vera que vostès varen firmar un pacte, sí
que és vera, en el 2011, però es va crear un conveni marc de
colAlaboració sense dotació pressupostària, fum, vostès venien
fum, no només creaven deutes, sinó que venien fum dins
educació.

Al tercer pacte o al quart sí que es treballa en l’FP bàsica i
es treballa molt i de veres i es creu molt en l'FP bàsica, perquè
els record que els PQPI són uns dels culpables de la taxa
d’abandonament escolar, els alumnes feien el primer curs i quan
començaven el segon s’avorrien i abandonaven el sistema.

I què més li puc dir? Idò li puc dir simplement que a vostès
no els interessa gens l’educació. Vénen aquí amb una moció que
únicament i exclusivament té com a objectiu intentar el desgast
del Govern, no aporten res de nou, tot és antic, estan ancorats en
l’antiguitat, es diuen progressistes i no ho són, no ho són, vostès
no són progressistes, vostès són molt antics, no duen propostes
noves, no duen cap tipus de proposta nova, no els preocupa en
absolut l’educació i molt manco la qualitat del nostre sistema
educatiu.

Sra. Rita, seguirà vostè intentant sulfurar l’opinió pública
amb demagògia i mocions sense cap contingut o s’asseurà
tranquilAlament a escoltar els experts i a mirar la manera de
solucionar els problemes per intentar una millora educativa?

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, la Sra. Cristina Rita, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en aquest torn de rèplica direm
que agraïm el suport del Grup MÉS i quant a les seves esmenes
no podem acceptar les dues primeres que es refereixen a la
petició de dimissió de la consellera i de la directora general del
SOIB arran de l’afer de l’interí afí al PP, no perquè no hi
estiguem d’acord, sinó perquè el seu lloc és a una altra moció,
després en té unes moltes semblants, aquestes sí que les
acceptarem.

Sí que acceptarem, com a un mal menor, la seva esmena
sobre les ràtios que no suposa allò que nosaltres hem reclamat
en altres ocasions, que és tornar al sistema de ràtios implantat
per la LOE i també la relativa a rebutjar la reforma dels graus
universitaris. Crec que si l’educació necessita estabilitat, això
demostra, aquesta reforma universitària que aquesta estabilitat,
està clar que no l’obtindrà del Partit Popular.

Quant al Grup Popular, li diré que aquesta que els parla és
arqueòloga, de professió, i per tant, sap distingir perfectament
què és una antiguitat d'una cosa vella i una cosa vella és el que
ens du el Partit Popular en aquest parlament, és el que ha dut...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...el Partit Popular aquesta legislatura en aquesta comunitat
autònoma, tornar a la religió, tornar una altra vegada a la
segregació de fillets i filletes, açò és la modernitat? Açò és allò
modern que ens du aquí, a aquest parlament, Sra. Aguiló?

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

Açò mateix. Com li dic, jo ho sé, sé perfectament què és una
antiguitat i n’hi ha de molt de valor i n’hi ha que no tenen res
perquè són coses velles, com he dit.

Bé, a més, el que ens diu aquí el Partit Popular sempre que
puja a la tribuna, tant si és un diputat com si és un conseller, em
sona a aquella cançó italiana que diu parole, parole, parole, a
que sí?, perquè després açò amb la realitat és que no té res a
veure. Ens parla de pressupostos que al final són irreals i no els
basta, no els han bastat mai, els pressupostos. Ens diuen que han
pujat els pressupostos i ara estam una altra vegada igual que els
pressupostos que hi havia al 2007 en relació amb el PIB, si han
tornat en educació al 2,9 del PIB, per favor! No ens diguin
vostès que augment res, perquè no és cert!

Ens parlen de l'FP actual i tenen... són set...  set centres en
tot Balears, n’han augmentat un en un any. Ens parlen de
programes d’infraestructures i no és cert, si no existeix cap
programa d’infraestructures, si ho he demanat i ho he reclamat
tres mil vegades, no ha vingut mai a aquest parlament un pla
d’infraestructures.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 154 / 3 de febrer del 2015 7493

 

I no sé com poden parlar d’èxit escolar o d’avanços quan
retrocedim, que ho parlaré després a la pròxima moció, en
l’abandonament escolar, si inverteixen la tendència en
abandonament escolar que havíem aconseguit la passada
legislatura, com dic, parole, parole, parole.

Fixi’s, li posaré més exemples, en aquesta... nosaltres tenim
un problema amb açò, amb aquesta manera d’actuar del Partit
Popular i del Consell de Govern, perquè..., i de la seva portaveu,
la Sra. Riera, perquè quan parla, parla en temps present, i resulta
que hauria de ser en temps futur perquè res del que diu no passa.
Li posaré uns quants d’exemples, em sap greu que no hi sigui,
no hi ha estat en tota la moció, quan tracta d’educació, i la Sr.
Consellera no hi és, però bé. Vostès recorden dia..., li ho volia
dir perquè dia 18 de novembre em va dir que hi hauria, quant a
infraestructures de què parlam, unes cortines colAlocades a
l’Escola Graduada, idò encara no estan posades i em va dir que
ja hi eren, paroles.

Dia 12 de desembre -i aquí sí consta, al Diari de Sessions-
va dir que el que feien era analitzar -i ho citaré textualment- el
que passa als centres educatius a cadascun dels municipis de les
illes, de tots, un per un, parlant per tots, va dir, escoltam els
directors, escoltam els pares, escoltam els batlles, escoltam els
representant de l’APIMA. Idò açò no és cert o a Menorca no ha
estat cert, parole, parole.

En aquests moments, també ha dit, es tramita l’ordre
d’avaluació d’Educació Primària i es treballa en l’elaboració
dels decrets, en present, eh?, dels decrets de currículum
d’Educació Secundària i de Batxillerat, açò ho va dir el
desembre, ací com les seves ordres de desenvolupament per
publicar-los abans del curs 2015-2016, quan encara no s’havien
ni publicat els estatals, i sabem que fa uns dies encara oferien
doblers a alguns professors per fer la feina. Em recorda també
el que sempre hem sentit dir de l’altra consellera, no?, que tot
havia començat amb normalitat, excepte la vaga, són irrealitats
absolutament.

I ja el darrer és el cas dels canvis que fan perquè d’errors
seus amb lleis, com passa ara amb la Llei de mecenatge, que
volen aprofitar per modificar la Llei de pressupostos en allò que
té a veure amb les hores del professorat de l’escola concertada
o el cànon de l’aigua. Açò és molt sagnant en una llei. 

A açò li diuen seguretat jurídica, Sra. Aguiló? A açò, li
diuen seguretat jurídica, a anar canviant lleis amb altres lleis,
que no tenen res a veure? No, senyors diputats i senyores
diputades, ni han aportat més llibertat en educació, i el TIL n’és
un exemple, ni seguretat jurídica, i només han aportat
partidisme, sectarisme i improvisació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, ha d’anar acabant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Açò és una trista herència. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de passar a la votació, Sr. Rita, li demanaria que em
digués, per favor, les enumeracions de les esmenes que vostès
han acceptat del Grup Parlamentari MÉS.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdó, li diré les que no hem acceptat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Les que no hem acceptat són la 837 i 838 i les altres, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant, passam a la votació, amb les esmenes
acceptades, 839, 840, 841, 842 i nou cents..., sí?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, perdoni, Sra. Presidenta, demanaria votació separada de
la 840, si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

De la 840? Accepten la votació separada, Sra. Rita? Sí. 

Per tant, passaríem ara a la votació separada de l’esmena
840, d’acord? Començam. Votam.

Ja? Ah!, no, perdó, el sistema de votació no funciona, m’han
comunicat... sí, ara no hi pensava, el sistema de votació m’han
comunicat que no funciona. Per tant, s’haurà de fer a mà alçada.
Començam les votacions.

Els vots positius, els vots de sí, vots a favor, per favor?
D’acord, tot el Partit Socialista i el Grup Parlamentari MÉS, són
24. 24 vots, sí.

Abstencions? 1.

Vots en contra? 33.

Queda rebutjada aquesta esmena per 33 en contra; 24, a
favor, i 1 abstenció.

Ara passarem a la resta de la moció amb aquestes esmenes
que s’han acceptat per part del Grup Parlamentari Socialista.
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Vots a favor? Són 25.

Abstencions? Veig que no n’hi ha.

Per tant, vots en contra? 33.

Queda rebutjada la moció per 33 en contra i 25, a favor.

III.2) Moció RGE núm. 11708/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de salut, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 4073/14.

Passam ara, a continuació debatrem la Moció RGE núm.
11708/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general en matèria de salut, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 4073/14.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
moció, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom, som aquí per debatre aquesta moció
derivada de la interpelAlació sobre política general en matèria de
salut, una moció que du set punts alguns dels quals podem
agrupar. 

Agrupem-ne tres que parlen de llistes d’espera i drets dels
ciutadans. De tots és conegut que les llistes d’espera han
empitjorat d’una manera exponencial durant la present
legislatura i això no ha fet que millori ni que millori la
informació que tenim. 

Les dades són clares: març 2011, intervencions quirúrgiques,
demora mitjana de 51,4 dies i les darreres que coneixem, de
juny del 2014, 95 dies de demora mitjana. Som al mes de febrer
i encara no sabem com es va tancar l’any passat; consultes
externes, març de 2011, 40..., 30,6 dies i demora mitjana a juny
del 2014, 105 dies; la xifra de demora en intervencions
quirúrgiques es dobla pràcticament i en consultes externes es
triplica. I no hi ha informació oficial, documental de dades de
llistes d’espera de proves complementàries.

Tots sabem que això és una de les imatges de la qualitat de
l’atenció sanitària que es dóna al conjunt de ciutadans de les
nostres illes i la informació no és positiva. No és positiva perquè
els ciutadans necessiten rebre atenció sanitària amb uns
paràmetres de temps que siguin raonables.

Per una altra banda, continuam sense informació i amb una
política d’absoluta manca de transparència i d’informació cap
als ciutadans. A l’anterior legislatura hi havia una informació
cada tres mesos per acord parlamentari que a l’actual legislatura
s’ha romput i ara ens trobam que no tenim llistes d’espera cada
tres mesos i que la informació que es proporciona és molt minsa
i amb un incompliment reiterat, des de fa més de tres anys i mig,
de les demandes d’iniciatives parlamentàries de diferents
diputats en informació que fa referència a llistes d’espera, les
preguntes que es fan cada mes, la solAlicitud de documentació
que es fa cada mes, la norma de la Conselleria de Salut és
ignorar i no respondre ni donar informació. Si tot això, manca

d’activitat, empitjorament de llistes d’espera, opacitat, manca
d’informació, ho lligam a la derogació del Decret de garanties
de terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària
especialitzada i no urgent en el Servei de Salut, norma que el
Partit Popular va derogar aquí en seu parlamentària el mes de
març de 2012, on la disposició legal que va aprovar el Partit
Popular, deia que en quatre mesos se faria un nou decret, han
passat aviat farà tres anys i el Partit Popular ha incomplert allò
que va legislar. És més, té un conjunt de ciutadans sense cap
garantia en aquest aspecte.

També en el segon punt demanam que es restitueixi
l’Oficina del Defensor de l’Usuari, un recurs assistencial
important que el Partit Popular, en la seva línia d’opacitat i
manca de garanties, també va eliminar.

El punt número 5 torna instar el Govern que estableixi unes
instruccions que reconeguin el dret a l’assistència sanitària en
els centres del Servei de Salut, per garantir que aquelles
persones immigrants en situació irregular i que resideixin a la
nostra comunitat autònoma, puguin rebre l’atenció sanitària que
els correspon i que dicta la Constitució Espanyola i, entre
d’altres, el nostre Estatut d’Autonomia. Tots sabem que el Partit
Popular, ara aviat farà també tres anys, que va llevar el dret
universal a l’assistència sanitària a la ciutadania. Ara només
tenen aquest dret determinades persones que reuneixen les
condicions que han dictat de condició d’assegurat i beneficiari.
I aquí mateix ja es va reconèixer que s’havia retirat la targeta
sanitària a aproximadament 20.000 persones a la nostra
comunitat autònoma. I tenim milers de ciutadans i ciutadanes
que viuen entre nosaltres que no tenen una atenció sanitària
normalitzada i, per tant, nosaltres demanam i exigim que es
donin unes instruccions que permetin que aquests milers de
persones rebin una atenció sanitària normalitzada. Suficients
pronunciaments d’institucions públiques d’aquest país han
donat la raó a aquest fet i recomanen que se donin aquestes
instruccions. Comunitats autònomes del nostre país han fet
aquesta elaboració d’instruccions que permeten reconèixer el
dret a una atenció sanitària normalitzada d’aquestes persones
immigrants en situació d’irregularitat.

Els dos darrers punts fan referència a Eivissa i al nou
equipament hospitalari. Tots sabem que a l’anterior legislatura
es va començar a construir el nou Hospital de Can Misses i que
a l’actual legislatura la Conselleria de Salut va aturar aquest
procediment i va endarrerir tot el procediment de posada en
marxa. Si això serà més o manco greu, sí que és greu que es fa
un modificat d’aquesta infraestructura, que ha tengut un cost
econòmic per a la comunitat autònoma molt alt, en costos
financers, en tot allò que es deixa de fer -un aspecte molt
important- més de 12 milions d’inversió es deixen de fer, entre
d’altres l’adaptació sociosanitària de l’actual Hospital Can
Misses, es treuen partides com mobiliari o es fa una aportació
directa de 5 milions d’euros cap a la concessionària. Tots
aquests fets suposen una quantitat arrodonida de 55 milions
d’euros. I és més, des que vostès varen recepcionar aquest
hospital, a finals d’octubre de 2013, ja s’ha pagat en concepte de
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cànon fix i cànon variable, una xifra propera a 18 milions
d’euros. És a dir, s’han pagat 18 milions d’euros des de
novembre de 2013, fa quinze mesos per un equipament
hospitalari que no funciona. Un hospital funciona quan té
admissió d’urgències oberta, quan la gent pernocta i està
hospitalitzada i quan té la seva atenció normalitzada. I això no
s’ha produït.

Per tant, nosaltres consideram que sense cap tipus de
justificació, aquest hospital no funciona i aquest hospital costa
molts de doblers al conjunt de ciutadans, però el principal és
que és necessari que aquest hospital funcioni. Hem tengut
coneixement fa pocs dies que davant la demanda augmentada
d’atenció, s’ha hagut d’habilitar l’antic edifici d’hemodiàlisi per
posar-hi devuit malalts, quan tenen un hospital nou al costat
tancat i que s’està pagant, torn repetir, en quinze mesos 18
milions d’euros. Clar, no està obert perquè no vulguin, és que
encara tenen concursos que no han adjudicat, ja no parlarem de
radioteràpia, sinó d’altres. I encara hem d’escoltar un gerent que
diu que la culpa és dels professionals perquè no volen que
s’obri.

Cada dia surten notícies negatives, però el greu és que
l’esforç que ha fet la comunitat autònoma per donar una
infraestructura hospitalària nova a l’illa d’Eivissa, aquest govern
està retardant el seu ús, a més de buidar-lo de contingut pel qual
es va fer. Hem demanat des de fa més d’un any el calendari
d’obertura d’aquest hospital, ho hem demanat en repetides
ocasions. La resposta, com sempre, ha estat res, no contesten.
També ens vàrem assabentar de què hi havia un procés de
negociació d’un segon modificat d’aquest contracte
concessional del nou Hospital de Can Misses. Tampoc no s’ha
facilitat, norma de la casa.

Per tant, si fa més d’un any varen reconèixer que estaven en
negociacions d’un segon modificat, després de tants de mesos
el mínim que poden fer és donar informació. Però el més greu
en el cas d’Eivissa, un hospital aturat durant tres anys, que ens
ha costat molts de diners a tots, ara resulta que fa quinze mesos
que està recepcionat, hem pagat 18 milions d’euros i no
s’utilitza adequadament. La necessitat assistencial hi és i no
sabem quina disposició té el Partit Popular per posar en marxa
aquesta infraestructura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions. En aquest moment té la paraula el
Grup Parlamentari MÉS la Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Avui debatem
una moció de set punts, que ve d’una interpelAlació dels darrers
dies de plenari de l’any 2014. Jo diria que són punts que ja
resulten clàssics en aquesta legislatura, han estat diverses les
ocasions en què possiblement aquests punts s’han debatut, tant
en el plenari com en les comissions, l’oposició els ha tractat de
diferents maneres, amb proposicions no de llei, esmenes,

interpelAlacions, mocions, i el Govern realment no ha reaccionat
i no ha presentat al nostre entendre arguments suficients per
denegar fins ara, suposam que avui no canviarà d’estratègia,
cada un dels punts.

El primer punt parla d’instar el Govern de les Illes Balears
a dur a terme un pla de xoc per afrontar les llistes d’espera en
intervencions quirúrgiques, en consultes externes i en les proves
complementàries, per reduir-les. Com ja ha dit el Sr. Thomàs,
els números que tenim de les llistes d’espera que es fan públics
són molts clars, les llistes d’espera han pujat en relació a fa
quatre anys. És cert que les llistes d’espera que se publiquen han
trobat una millora en el darrer any, però encara no han
aconseguit arribar a la situació en què aquest govern les va
trobar. Per tant, tenim una informació clara, les llistes d’espera
durant aquesta legislatura han augmentat. L’augment de les
llistes d’espera tothom sap que és un indicador de qualitat, un
augment en llistes d’espera és que realment la qualitat... o que
l’organització del sistema sanitari no és l’adequat. És també un
indicador de qualitat en salut. Fer esperar una persona més enllà
del que pot ser raonable perquè sigui operada, a no ser que sigui
d’urgència, també és clarament un indicador de la qualitat de
salut que rep la ciutadania en el seu conjunt. Encareix els
pressuposts sanitaris perquè fa que l’evolució de la malaltia
avanci i allò que tal vegada necessitaria una operació més
senzilla o menys complexa, s’aguditza. I, a més a més, tots
aquells casos que tenen una baixa laboral, encareix la Seguretat
Social. Per tant, no entenem massa bé que no es compensi
aquesta situació. Ho hem dit en reiterades ocasions, però no
reaccionen, es mantendran amb els mateixos arguments,
esperam que canviïn.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir l’Oficina del Defensor de l’Usuari de la
sanitat pública. Aquest és el segon punt que també hem demanat
a través de proposicions no de llei, les esmenes als pressuposts
sempre anaven acompanyats per part dels dos grups de
l’oposició per recuperar aquesta figura i no ha estat possible fins
ara. Però durant aquesta legislatura hem vist com, per exemple,
no es restituïa la figura del Defensor de l’Usuari de la sanitat
pública i sí que se posava un delegat a Formentera que no tenia
cap sentit, un delegat de Formentera, precisament a l’únic
territori allà on el consell insular és progressista, que pareix més
un supervisor, pareix més un comissari polític que realment un
delegat. Per a això sí que hi ha doblers, en canvi per al Defensor
de la sanitat pública no n’hi ha. O hem vist com el Sr.
Vicepresident estava disposat a crear aquesta figura o a dotar
econòmicament aquesta figura de subdirector de l’Oficina
d’Europa del Govern, per possibilitar a un càrrec públic, que no
es va fer perquè l’excàrrec públic no la va acceptar, però aquest
govern estava disposat a crear aquesta partida pressupostari, i en
canvi la figura del Defensor de la sanitat pública, que és una
recomanació que surt a diverses directives europees en temes de
sanitat, això sembla que els fa nosa; i nosaltres pensam
simplement que els fa nosa.
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Els fa nosa perquè no volen que hi hagi una expressió
pública de la demanda dels ciutadans, no volen que hi hagi una
expressió pública de les denúncies que fan els ciutadans, no
volen que hi hagi una valoració o una evolució d’allò que està
succeint en el sector de la sanitat pública, al marge de la que
faci la conselleria. No volen una valoració i una avaluació
independents. Fins ara no l’han volguda, no crec que ara canviïn
de criteri. Tot i això, nosaltres a aquests dos punts els donarem
suport perquè ens pareixen molt adequats.

L’altre punt és el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a publicar les llistes d’espera
quirúrgiques. Això és cost zero, per què no ho fan? Perquè en
els altres ens vendran amb arguments econòmics, però cost zero,
per què no poden publicar les llistes d’espera? No tan sols no les
poden publicar, sinó quan les demanam..., nosaltres aquí avui
hem duit, perquè ho vegin, les vegades que ho hem demanat des
de l’any 2011 i no es publiquen. Les hi demanam via pregunta,
via solAlicitud de documentació, li puc dir les vegades, més de
vint vegades que mensualment nosaltres li hem demanat a
aquest govern quines són les llistes d’espera superiors a 180
dies per a intervencions quirúrgiques, per a especialista o per a
proves diagnòstiques i no ens ha contestat. Estam davant un
secret de país, no només no es publiquen, no només no es
publiquen cada dos mesos, cada tres mesos, quan pactem, quasi
d’ofici, sinó que no es contesten als parlamentaris. Aquí hem
pogut saber informacions que podrien ser més delicades i, en
canvi, els ciutadans que esperen més de 180 dies estam davant
d’un secret de país, el Govern no ho vol anunciar. I cregui’m,
més de vint, si vostès es baixen les preguntes pendents i les
solAlicituds pendents que té en aquest cas el Grup Parlamentari
MÉS, supòs que al Grup Socialista li passa el mateix, veuran
que aquesta pregunta no es contesta, no es vol contestar i no es
vol publicar perquè a més té un cost zero. No té altre argument
que la voluntat política d’ocultar.

L’altre punt és restituir el Decret de garanties de terminis
màxims. Pens que qualsevol ciutadà ha de tenir una garantia de
quan ha de ser operat, quan ha de tenir un diagnòstic d’un
especialista, quan ha de tenir una prova diagnòstica. Aquí a la
comunitat autònoma teníem aquest decret, es va derogar i es va
acollir com argument substancial quan vàrem debatre en
diversos debats d’aquest parlament, a la legislació de mínims
que va establir el Govern central, que és un de mínims, però
nosaltres en teníem un que era molt millor, 180 dies, 60 dies per
a determinades circumstàncies. Doncs ara només ho tenim per
a quatre situacions. La resta, el ciutadà no sap si tardarà 180
dies, si té dret a reclamar o si en tardarà 400 i també té dret a
reclamar, no ho expressa. Això és una clara involució.

El punt cinquè que diu que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a establir unes instruccions
que reconeguin el dret a l’assistència sanitària, aquí nosaltres
ens abstendrem. Nosaltres pensam que no són unes instruccions
que ha de derivar la conselleria als centres de salut, pensam que
ha de ser la targeta sanitària. S’ha de tornar la targeta sanitària
a totes aquelles persones que tenien dret a tenir-la i que per un
decret llei se’ls va negar aquest dret, com el Sr. Alpha Pam, que
tenia dret a tenir la targeta sanitària i se li va retirar aquest dret,
i totes les persones nouvingudes que estiguin en situació
d’irregularitat, si estan censades, han de tenir aquesta targeta
sanitària. Pensam que establir unes instruccions no és aquest

reconeixement de dret i, per tant, nosaltres continuam demanant
que siguin unes targetes sanitàries.

I com s’ha expressat aquí, targetes que amb un altre nom o
el mateix nom, les comunitats autònomes governades pel Partit
Popular i no governades pel Partit Popular, governades pel
Partit Socialista, les han mantingudes; o com diu la
interlocutòria del Tribunal Constitucional que diu al País Basc
que no retiri les targetes sanitàries a aquestes persones perquè
tenen dret a tenir-la i que la salut pública està per damunt els
interessos econòmics i que aquestes persones, donat que la
nostra Constitució i l’Estatut d’Euskadi en aquest cas, el nostre
també, posa que és universal, han de tenir els mateixos drets i el
mateix accés, perquè aquí s’està discutint l’accés. Per tant,
nosaltres ens hi abstendrem perquè nosaltres no volem que
siguin unes instruccions, sinó que sigui realment la targeta
sanitària.

Els altres dos punts jo crec que han estat explicats, sobretot
el sisè, pel ponent d’aquesta moció, hi estam totalment d’acord.
Aquí s’ha presumit per part del Partit Popular i per part del
Govern, de l’Hospital de Can Misses, que serà una obra
d’aquest govern i resulta que hi tenim tot un seguit de dificultats
i d’impediments.

I en el darrer punt, una esmena in voce perquè ho lliuri al
Parlament i no només el Grup Parlamentari Socialista, nosaltres
també ho hem demanat. Pensam que quan ve una moció en el
plenari, s’ha de demanar en general que es lliuri al Parlament.
És ver que de vegades es pengen els documents i es poden
baixar, però de vegades els documents en el conjunt no es
pengen. Nosaltres en aquest cas també ho hem solAlicitat i
canviaria “entregar al Grup Parlamentari Socialista” per “lliurar
al Parlament”.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Debatem avui aquesta moció
de política general sanitària del Grup Parlamentari Socialista i,
en primer lloc, vull fer que ens consta la prioritat que aquest
govern ha demostrat amb les llistes d’espera a la nostra
comunitat autònoma, per a les quals es fan tots els esforços
necessaris per tal que aquestes es puguin reduir el més aviat
possible, perquè les intervencions quirúrgiques, l’assistència
sanitària, en general, pugui arribar a tots els ciutadans amb la
major celeritat possible. I també s’ha de reconèixer una feina
inqüestionable per part del Govern i de l’ib-salut, gràcies a la
qual s’han reduït les xifres de les llistes d’espera, les quals
milloren progressivament i de manera significativa.
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Desgraciadament, les llistes d’espera són sempre utilitzades
per intentar desgastar l’acció de govern, ja que mai les dades
d’aquestes llistes no són bones ni desitjables, però,
afortunadament comptam avui amb els millors professionals del
sistema sanitari públic, els quals han contribuït fermament en la
reducció d’aquestes xifres. Les dades d’aquestes llistes no són
les que voldríem ni les que desitjam, mai és així, però també
hem de reconèixer que l’activitat assistencial mai no havia estat
tan elevada com els darrers dos anys.

S’han invertit moltes energies en optimitzar els recursos
tècnics i humans i arribar a nivells d’eficiència i eficàcia per
aconseguir un increment progressiu de l’activitat assistencial
tant quirúrgica, les consultes i les proves diagnòstiques. S’han
doblat els horaris d’atenció al públic; s’han optimitzat
quiròfans; s’han modificat les hores d’activitat assistencial, per
aconseguir millorar les ràtios d’activitat i tot això sense poder
afegir el pressupost complementari, per tant, perquè els recursos
són els que són, i hem de destacar que, en tot cas, hem comptat
amb el suport i l’eficàcia i sobretot l’esforç dels professionals.

S’ha fet una feina silenciosa per arribar a l’augment
d’activitat, encara que queda moltíssima feina per fer encara,
una feina que es fa poc a poc des del Govern i des de l’ib-salut,
però que és una feina constant i que dóna els seus fruits. És
millor, sens dubte, una feina discreta que no aquella amb les que
es volen vendre plans estelars que després queden en no-res.

Pel que fa a l’Oficina del Defensor de l’Usuari de la sanitat
pública, volem recordar que a moments de mancances
econòmiques s’han de prioritzar les despeses i s’han de destinar
a allò que preocupa la societat i per això és millor destinar els
recursos que es dediquen a l’estructura de l’Oficina del
Defensor de l’Usuari de la sanitat pública a l’assistència
sanitària, així de clar. No anam sobrats de doblers, no hem anat
sobrats durant aquesta legislatura, més aviat el contrari, i per
tant s’ha de prioritzar.

A més a més, pensam que els usuaris de la sanitat pública
estan defensats per part dels mateixos òrgans d’atenció de què
disposa la xarxa pública i pel Departament d’Atenció a l’Usuari
del Servei de Salut, per tant consideram que en aquests
moments no estam per duplicar funcions. En moltes ocasions
aquests òrgans no serveixen realment per al motiu pel qual es
creen i es poden convertir en organitzacions administratives que
s’autocreen elles mateixes la raó de ser i que, per tant, a la llarga
poca repercusió tenen davant els problemes reals de la societat.
Per tant, insistim que en aquests moments no s’han de duplicar
funcions, sinó que s’ha de prioritzar la despesa.

Pel que fa a la publicitat de les llistes d’espera, hem de
recordar que el compromís del Govern ha estat en tot moment
retre comptes de les llistes cada sis mesos i aquest és un
compromís que s’acompleix. D’aquesta manera, cada sis mesos
és el mateix conseller de Salut qui ret públicament els resultats
de les llistes d’espera, i això no sempre ha estat així, Sr.
Thomàs, altres vegades s’enviaven directius de segon nivell per
retre explicacions del que passava. Per tant, el Govern del Partit
Popular dóna la cara i és un membre del Govern, el conseller de
Salut, el responsable, qui dóna la cara davant tota la ciutadania.

No obstant això, nosaltres faríem una transacció, nosaltres
estaríem d’acord a aprovar el punt 3 que vostè planteja, però ens
agradaria introduir “com a màxim cada tres mesos”. Jo crec que
d’aquesta manera donam més garanties i donam més
transparència i crec que aquest punt millora si dóna suport a la
nostra transacció.

Pel que fa a la petició de restituir el Decret 83/2006, de
garanties dels terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària
especialitzada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes
Balears, és cert que aquest decret es va derogar, però actualment
és vigent a tot l’Estat i per tant a la nostra comunitat autònoma
el Reial Decret 1039/2011, el qual reconeix un temps màxim
d’espera de 180 dies a la cirurgia cardiaca valvular, a la cirurgia
cardiaca coronària, a la intervenció de catarates, a la pròtesi de
cadera i a la pròtesi de genoll.

També és cert que, a més d’aquest dret que reconeix aquest
temps màxim de demora, a l’àmbit de la comunitat autònoma
també tenim reconegut el màxim de trenta dies.

Pel que fa al punt cinquè de la moció, entenem que aquest és
un tema recurrent per part del Grup Parlamentari Socialista i ha
estat una constant durant tota aquesta legislatura, el que fa l’ib-
salut és acomplir el que marca la normativa nacional, el Reial
Decret Llei 16/2012 i el Reial Decret 1192/2012; aquestes
instruccions que ens reclamen en aquesta moció, ja estan fetes
i vigents des del 30 d’agost del 2012 i serveixen per definir els
criteris generals d’aplicació de l’assistència sanitària que el
Servei de Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin
la condició d’assegurat o de beneficiari.

A les Illes Balears està garantida l’assistència sanitària a les
persones immigrades en situació irregular i que resideixin a la
nostra comunitat autònoma en els casos d’assistència urgent per
malaltia o per accident; assistència a l’embaràs, part i postpart;
assistència als menors de 18 anys; assistència a aquells que
tenen la condició de refugiats o de protecció de tracte de
persones; assistència sanitària en casos de salut pública i de
trastorn mental. Per tant, consideram que es dóna més que
resposta a la petició que vostès fan en aquesta moció.

Quant al punt sisè, pel qual vostès insten el Parlament de les
Illes Balears a posar en funcionament, dins els dos primers
mesos de l’any 2015, el nou hospital de Can Misses, mirin, el
problema va ser que quan el Govern va arribar, el nou Govern
va arribar al començament de la legislatura vàrem veure que
vostès no varen fer bé els plans, no varen tenir un pla econòmic
viable per a l’hospital de Can Misses, i es va començar a fer una
altra vegada de bell nou. I no comptava, a més, amb el consens
dels professionals. I nosaltres el que hem fet és adaptar a la nova
situació econòmica, per tenir un hospital adequat a les
circumstàncies econòmiques i a la realitat sanitària i econòmica
de l’illa d’Eivissa i comptar, a més a més, amb el consens dels
professionals.
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Actualment, l’Hospital de Can Misses ja funciona, el procés
de posada en marxa és progressiu, com vostès bé saben; així,
des del mes de juliol del 2014, s’han traslladat al nou hospital
els següents serveis: 7 de juliol, obertura de l’edifici B,
Consultes Externes, es traslladen set serveis, pediatria,
dermatologia, urologia, medicina interna, endocrinologia,
neuropsicologia; 15 d’agost, el servei d’informàtica passa a
l’edifici G; 30 de setembre, el servei d’atenció a l’usuari i la
unitat de trasllats i prestacions es muden a l’edifici D; 14
d’octubre, l’hospital de dia psiquiàtric deixa Es Viver i inaugura
noves instalAlacions a la planta baixa de l’edifici G; 3 de
novembre, els serveis extrahospitalaris i la unitat de cuidats
palAliatius i unitat d’hospitalització a domicili inauguren l’edifici
C; 10 de novembre, ginecologia s’uneix a l’edifici B. Les set
consultes externes es traslladen el juliol. 24 de novembre, les
consultes de farmàcia comencen la seva activitat a l’edifici B;
l’1 de desembre, el servei de farmàcia es trasllada a la segona
planta de l’edifici H, inaugura el magatzem mecanitzat; 1 de
desembre, hemodiàlisi i nefrologia, també estrenen
instalAlacions a l’edifici C; 9 de desembre del 2014, el servei de
rehabilitació inaugura instalAlacions a l’edifici F; 12 de gener del
2015, radiologia inicia el funcionament del TAC, amb proves
des d’octubre, i la radiologia convencional a l’edifici G; 26 de
gener del 2015, els laboratoris d’anàlisis clíniques i hematologia
es traslladen a l’edifici C.

I el que resta per posar definitivament l’hospital en marxa
serien el laboratori de microbiologia, hospital de dia,
oncohematologia, més consultes associades, consultes de
cirurgia i traumatologia. I per tant aquests serien els serveis.

Per tant, aquesta és la voluntat estam absolutament
convençuts que té el Govern de les Illes Balears de posar en
marxa tots aquests serveis hospitalaris el més aviat possible,
però exclusivament criteris tècnics i dels mateixos professionals
sanitaris han de ser els que determinin la data exacta d’aquesta
posada en marxa. Per tant, les coses s’han de fer bé, Sr. Thomàs,
no es poden fer al tuntún.

I per una altra banda, el darrer punt, en el qual vostès parlen
del modificat de Can Misses, miri, nosaltres pensam que aquest
govern és un govern transparent, és un govern que dóna
documentació, és un govern que conteste les seves preguntes, és
un govern que no s’amaga; sempre que s’ha demanat alguna
cosa del modificat de Can Misses s’ha respost i ho ha tengut, en
temps i forma, a la seva disposició, com a diputat d’aquesta
cambra parlamentària. Altra cosa és que vostè parli de coses que
no es corresponen amb la realitat o que demani coses que no
s’ajusten a la realitat.

El que no és possible, Sr. Thomàs, és que vostè, amb aquesta
petició, vulgui tapar la falta de transparència que probablement
vostè va tenir quan era conseller de Salut amb el modificat de
Son Espases; perquè vostè va mantenir, va mantenir durant la
passada legislatura i durant aquesta legislatura que el modificat
i el sobrecost és de 69 milions d’euros, quan el seu mateix
equip, Sr. Thomàs, ha dit a la comissió d’investigació que
aquesta xifra, aquest desfase arriba fins a 158 milions d’euros,
Sr. Thomàs.

I ens estranya molt, ens estranya molt que vostè hagi
mantengut això inclusivament, fins i tot a una comissió
d’investigació, on hi ha ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Rubio, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

... l’obligació de dir la veritat. Per tant, per tant ...

(Remor de veus)

... Sr. Thomàs, insistesc, no vulgui amagar o no vulgui intentar
confondre la ciutadania, el que vostè no va fer bé ni fa bé,
aquest govern ho fa bé i ho fa molt bé.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar el debat, té la paraula pel
grup proposant el diputat Sr. Vicenç.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Rubio, a més que el seu grup no li permet
comparèixer davant la Comissió de Son Espases, ni sap escoltar
el que es parla allà, però bé, som a una altra cosa.

Aquesta moció és la fotografia de l’herència que el Partit
Popular deixa a l’àmbit sanitari.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És la fotografia d’aquesta herència del PP, un empitjorament
de la qualitat assistencial.

Doblar la demora mitjana en intervencions quirúrgiques o
triplicar la demora mitjana en consultes externes, de proves
complementàries ni en parlarem, és la fotografia de la seva
qualitat assistèncial.

I no em parli d’externalitzacions, l’any passat varen gastar
prop de 30 milions d’euros en activitat concertada i les xifres
que tenim és doblar i triplicar llistes d’espera. El que fa es treure
les persones que necessiten atenció sanitària, que l’han de cercar
per una altra banda.

Opacitat, segon punt de l’herència, opacitat absoluta,
absoluta. Les iniciatives parlamentàries no es contesten, ni de
llistes d’espera ni de respostes a peticions. És més, iniciatives
perquè els ciutadans puguin saber on són les llistes d’espera
vostès les han rebutjades.
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Però si reduir l’atenció sanitària i mantenir l’opacitat no era
suficient, també s’han carregat els drets i les garanties dels
ciutadans. El Decret de garanties de temps d’espera surt, entre
d’altres coses, de la Llei de salut de les Illes Balears i de
l’Estatut d’Autonomia, i vostès, expressió colAloquial, s’ho
passen pel folro, així de clar. No, no, ho diu l’Estatut i ho diu la
Llei de salut, i varen derogar un decret que havíem pactat aquí
...

(Remor de veus)

... entre els partits, i vostès ho han derogat. Un ciutadà que fa...,
no sabem quanta gent hi ha amb més de 180 dies, vostè ho sap?
Perquè tal vegada el Sr. Sansaloni ho sap, però ho té en el calaix
ben tancat, perquè no ho diu des de fa quatre anys. Aquesta
persona no té dret a anar a cap banda, perquè vostès li han llevat
aquest dret i aquesta garantia i ho fan conscientment: baixar
activitat, opacitat absoluta i llevar el dret i la garantia.

Aquí ens ve a dir que no hi ha la Defensora de l’Usuari per
un tema econòmic. Però si vostès pagaven 78.000 euros i
nosaltres ho vàrem reduir a 53, i posen un delegat polític a
Formentera que costa més.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

L’important és llevar el dret al ciutadà, el dret al ciutadà,
això és el que vostès han llevat.

Instruccions? El que nosaltres, Sra. Santiago, volem és que
es faci el que fan altres comunitats autònomes, com Andalusia,
Astúries i d’altres del PP, on els immigrants no regularitzats
poden rebre una atenció sanitària normalitzada. Pot repetir el
BOE cinquanta mil vegades, una persona amb aquesta situació
no té metge de família, no pot anar a una direcció d’un
especialista, no pot rebre segons quins tractaments. No tothom
ha d’anar a urgències, l’excepció per a una persona és anar a
urgències, la norma és rebre atenció sanitària normalitzad i
vostès també els ho han negat.

I després, no els agrada que els recordin noms com el del Sr.
Alpha Pam, que els donin atenció sanitària normalitzada i no es
produiran aquestes situacions.

I bé, i després em parla de Can Misses, miri, a Can Misses
el primer que fan és aturar l’obra. Segon, canviar la
programació que tenien. Les consultes externes s’havien d’obrir
dia 1 de juliol del 2011 i les han tengudes aturades tres anys,
tres anys. I a més, buiden de contingut, el modificat de Son
Espases, que ni ha escoltat el que s’ha dit a la comissió, ni ha
escoltat això, és perquè es fa una inversió en obra. Sap què han
fet a Eivissa? Han llevat inversió, li han llevat 12 milions. On
és el nou centre de salut de Can Misses? Ha desaparegut. On és
la inversió en convertir-lo en un centre sociosanitari? Ha
desaparegut.

L’aturada de tres anys ha costat al conjunt dels ciutadans,
només de costos financers, 10 milions i mig d’euros; la
d’inversió, 12 milions. Han tret el mobiliari, Sr. Veramendi, 5
milions d’euros. Fan una aportació directa, no de 200.000 euros,
de 5 milions, de 5 milions. I el retard ens costa 22 milions
d’euros de la pujada d’IVA.

I si tot això no és suficient, els que el recepcionen fa quinze
mesos i ja han pagat 18 milions d’euros.

I senyors diputats i diputades d’Eivissa, obriran un hospital
amb alguna cosa més? No. On són les noves especialitats? Això
eren demandes dels professionals: neurocirurgia, hemodinàmica
o cirurgia vascular. On són? Han desaparegut.

Sí, aturen, ens costa més i amb menys recursos, això és la
seva gestió. És trist, és trist.

I no pensi vostè que ja li poden dir que donen la informació,
la informació ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar. Acabi, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... no la donen.

I ho torn dir, herència sanitària del Partit Popular:
empitjorament espectacular de la qualitat assistencial; opacitat
absoluta; pèrdua de drets i garanties per als ciutadans; eliminen
l’atenció sanitària normalitzada per a una part dels nostres
ciutadans, i en el cas del nou Can Misses, l’aturen, ens costa
doblers i quan decideixen obrir-los, perquè obrir un hospital vol
dir que hi ha urgències, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... que la gent pernocta i que té prestacions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sra. Presidenta?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, és que el nostre grup ha proposat una transacció al punt
3 i era per saber si el grup ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara anava a demanar-li. Abans de passar a la votació,
demanam al Sr. Thomàs si accepta la votació separada del punt
5, així com ha proposat el Grup Parlamentari MÉS; si s’accepta
l’esmena...

(Remor de veus)

No, del Grup Parlamentari MÉS jo tenc apuntat que era el
punt 5. A veure, el Grup Parlamentari MÉS jo tenc apuntat que
és el punt 5, és així?

Després hi ha una esmena in voce del punt 7, del Grup
Parlamentari MÉS, del text.

I després, una transacció que ha ofert, em sembla, el Grup
Parlamentari Popular del punt 3.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, efectivament, el Grup Parlamentari Socialista no accepta
la transacció del Partit Popular, perquè el text diu “cada tres
mesos” i no té cap sentit dir ara “com a mínim cada tres mesos”.
Per tant, la redacció literal és correcta.

LA SRA. PRESIDENTA:

“Com a màxim” era.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Acceptam la votació separada del punt 5 i acceptam la
transacció que ha fet la Sra. Santiago del punt 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Sí, Sr. Rubio?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta. No és “com a mínim”, és “com a
màxim”, com havia significat; és a dir, és més transparent. No
volen més transparència? D’acord. Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No s’accepta, d’acord. Passam idò a la votació ... Sí?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

El Grup Popular demanaria votació separada del punt 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del punt 3, d’acord. Per tant, passam a la votació, els record
que ha de ser a mà alçada. Començam amb el punt 5, començam
a votar.

Vots a favor?

Abstencions? Són 5.

Vots en contra?

Queda rebutjat el punt 5, per 19 a favor; 5 abstencions; 33 en
contra.

Ara passam al punt 7, el qual s’ha transaccionat amb aquesta
esmena in voce del Grup Parlamentari MÉS. Passam a la
votació.

Vots a favor? Són 25.

Abstencions? Cap.

Vots en contra? 33.

Queda rebutjat el punt 7, per 33 en contra i 25 a favor.

Passam ara al punt 3, per al qual s’ha demanat votació
separada. Passam a la votació.

Vots a favor?

Entenc, per tant, que s’accepta per unanimitat el punt 3.

I ara passam a la votació de la resta de punts.

Vots a favor? 25.

Vots en contra? 33.

Per tant, la resta de punts queden rebutjats per 33 en contra
i 25 a favor.

III.3) Moció RGE núm. 11896/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de personal docent i càrrecs públics, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 11628/14. 

Passam ara, finalment, debatrem la Moció RGE núm.
11896/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general en matèria de personal docent i càrrecs
públics, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
11628/14. Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per
defensar la moció, té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. La setmana passada es van difondre les dades del
Ministeri d’Educació que deixen en evidència que la nostra
comunitat autònoma és la que va presentar a l’any 2014 la taxa
d’abandonament escolar primerenc més elevada de l’Estat, no
una de les més elevades, no, sinó la més elevada de totes.
Efectivament, mentre la resta de comunitats autònomes han anat
reduint aquest indicador tan funest, la nostra ha invertit la
tendència instaurada la passada legislatura, la legislatura 2007-
2011, la legislatura del pacte, la legislatura que els socialistes
van gestionar educació; una legislatura en la qual
l’abandonament escolar prematur que es van trobar, no ho
podem oblidar, en un 43,1%, va quedar en el 30%, un descens,
per tant, de 13 punts, i que es va situar a 4 punts per sobre de la
mitjana nacional.

Ara, s’ha invertit la tendència i hem pujat de 29,7, el 2012,
al 32,1, el 2014, hem pujat, per tant, ja 3 punts i ens situam,
però, a 10 punts de la mitjana estatal. I mentre açò passa, mentre
açò passava, la consellera, mentre està passant, la consellera no
és en aquest moment per sentir les mocions sobre educació que
porta aquí el govern socialista, el Partit Socialista.

(Alguns aplaudiments)

I mentre açò passava i passa, el que preocupava al PP abans
de Nadal i a la seva Conselleria d’Educació era el trasllat d’un
professor afí al seu partit que acabava de ser nomenat interí
substitut a l’Institut Cap de Llevant de Maó, que, sense prendre
ni possessió, un director general, una directora general, perdó,
de paraula, i un secretari general de la conselleria, per escrit, va
demanar que li fos concedida una comissió de serveis com a
assessor docent a la conselleria, per assessorar o treballar en
tasques electorals del PP a Lloseta.

En el darrer plenari de l’any passat, concretament dia 18 de
desembre, aquesta diputada va formular sobre aquest cas una
pregunta oral i també va interpelAlar la consellera i a cap de les
dues iniciatives va rebre una resposta, ja no clara, sinó que,
simplement, es referís al tema que ens ocupava, que era el tema
de la utilització de l’administració per a tasques electorals
pròpies; el tema de colAlocar persones afins; el tema de les
mentides a la ciutadania per part d’una consellera; el tema del
continu degoteig de càrrecs que no poden aguantar ja dins la
conselleria i dimiteixen, o aquells que són cessats, la qual cosa
provoca inestabilitat en l’estructura administrativa i política, el
darrer el Sr. Deyà pel cas que ens ocupa. El tema de la
imposició d’equips directius en els centres i el tema, finalment,
de la nulAla assumpció de responsabilitats en un cas tan flagrant
com a públic i notori, perquè la consellera que ha consentit,
primer, i ha mentit, després, continua en el seu lloc.

La directora general del SOIB, candidata a Lloseta, la qual
va pressionar perquè la Conselleria d’Educació fes la
mangarrufa, continua en el seu lloc. I el president Bauzá, que no
ha sabut o no ha volgut redreçar el rumb d’aquesta conselleria,
extraordinàriament mal gestionada des d’inicis de legislatura,
continua en el seu lloc. I aquest és l’estil de governar que tenim
en aquesta comunitat autònoma, aquest és l’estil, aquesta és
l’herència de Bauzá i és l’estil i l’herència que teníem
anteriorment amb Matas.

I és per aquest motiu que el primer punt de la moció,
derivada de la interpelAlació que ens ocupa ara, demana al
Parlament la reprovació de la consellera, perquè la gestió de la
crisi provocada al final del 2014 a la conselleria ha estat nefasta,
primer per l’intent de colAlocació de l’interí; segon, per mentir
sobre les causes de la dimissió del Sr. Deyà, i per anar canviant
de versió segons papers que anaven sortint pels diaris, els quals
desmentien les seves afirmacions. Tercer, per permetre la
màniga àmplia amb aquest interí que no es va incorporar a
l’institut que li tocava fins a set dies després de ser nomenat,
quan el que es dóna són tres dies. I quart, per haver consentit
que els perjudicats d’aquestes mangarrufes fossin l’alumnat
d’un centre educatiu que van estar cinc setmanes sense un
professor.

Conseqüentment, es demana també al president del Govern
el cessament d’aquesta consellera, la qual ja ha donat proves
més que suficients de no estar a l’alçada del que la ciutadania
espera d’una consellera d’educació.

El segon punt insta el Govern de les Illes Balears a aportar
més transparència a les borses d’interins substituts.

I el tercer insta consensuar amb els sindicats unes noves
bases generals del procediment de selecció de personal
funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a
centres públics d’ensenyament no universitari.

En relació amb aquests punts, resulta paradigmàtic que
justament dia 23 de desembre, un dia després que la nostra
moció fos registrada, aparegués a la premsa que la consellera
anunciava que a principis d’any s’aplicarien mesures en aquest
sentit. La primera d’aquestes mesures, que és la de fer públiques
les adjudicacions de places d’interins, tant substitucions com a
places vacants, i treballar perquè aquesta publicitat sigui
setmana, encara no s’ha produït. Entenem, per tant, que era una
manera de poder tapar els seus errors anteriors.

I la segona, del nostre punt, no apareix a la informació
aportada per la conselleria, per tant mantindrem els dos punts,
perquè mai no s’havien produït tantes queixes com les
d’enguany en les adjudicacions d’interins. Per si no tots els
diputats i diputades s’han assabentat, aquest estiu van canviar
les regles d’ordenació a les borses dels docents interins, de
manera que es condemna algun d’ells a quedar per a sempre a
un lloc per endarrera i no arriba mai a ser cridat.

Nosaltres vam fer una proposició no de llei en comissió per
mirar de redreçar aquesta fallada i el Partit Popular hi va votar
en contra. Ara sabem per què, perquè, probablement, no era una
fallada.
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He repassat el que ens va dir la consellera en el Ple de dia 18
de desembre, que no tenia res a veure amb la meva exposició,
però que era, en síntesi, que treballava per la professionalització
dels empleats públics i que açò també era aplicable a les
persones que treballaven a l’àmbit educatiu. Ara ho llegiré aquí
textualment: “Amb aquest horitzó treballam quan convocam
concursos de trasllats, quan convocam comissions de serveis,
quan obrim borsins d’interins o borses de treball de caràcter
excepcional, quan adjudicam centenars de places cada any per
als més de 350 centres educatius que hi ha a les Illes, quan, en
definitiva, fem efectiu el dret a la mobilitat del personal docent,
mitjançant els diferents sistemes de provisió de llocs de feina
que les lleis estableixen, tenint en comptes les necessitats del
servei.” Molt bé, doncs ara només falta que açò es noti, perquè
les experiències que hem tingut fins ara no han estat massa
alentidores.

El quart punt insta el Govern de les Illes Balears a convocar
oposicions al cos docent abans del mes de juny del 2015, és
aquesta una reivindicació important que reclamen els interins i
que són a borses. Les darreres oposicions es van fer l’any 2011
i el conseller Bosch es va comprometre a convocar-les l’any
2013, cosa que no s’ha fet efectiva, entre d’altres coses perquè
ja no hi era. Segons les respostes de la consellera a qui els parla
i també les que s’han fet públiques, no es té intenció de fer-ho
tampoc aquest any 2015. Però no volem que açò quedi com a
una reivindicació de les persones titulades que aspiren a una
plaça de funcionari, no, açò té una transcendència per a la
millora de la qualitat de l’ensenyament, que és la de donar una
estabilitat al cos docent i de millora, per tant, de la qualitat
educativa.

Ja sabem que aquest sistema d’accés a la carrera docent
sempre ha estat qüestionat, el mateix document del pacte que
s’elabora des de la comunitat educativa fa altres tipus de
propostes, però açò no és d’avui per a demà, ja ho sabem,
perquè implica un canvi de normatives estatals, no només
autonòmiques, i entretant s’han d’aportar solucions, i açò és el
que demanam.

Aquest punt també està relacionat amb els següents, els
quals insten a cobrir les baixes dels docents a partir dels deu
dies, tal com preveu el Reial Decret 14/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública a
l’àmbit educatiu, i que es derogui l’article 21 dels pressuposts
de la comunitat autònoma del 2015, per possibilitar el pagament
dels complements de les tutories i el cas de departaments de
centres docents. I dic que estan relacionats, perquè després de
sentir cantar a tots els càrrecs del PP que l’economia ha
millorat, pensam que si aquesta millora és certa també l’han de
notar els administrats; si aquestes mesures es van prendre a
causa de la crisi i aquesta ja remet, segons vostès, seria just que
poc a poc es noti; no les comissions de servei d’afins al PP, sinó
l’alumnat que ara està més de trenta dies sense professor, o
quaranta, en el cas del Cap de Llevant del primer trimestre de
curs, quaranta, Sra. Aguiló, i tant.

Evidentment, també ho haurien de notar el professorat, que
són els que han mantingut el sistema educatiu durant aquests
anys nefastos, que han estat els amortidors de les seves
polítiques suïcides, els que han aportat seny i els que han
minimitzat aquest desastre.

Aquestes són, per tant, les propostes que esperen el seu vot
favorable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de fixació de posicions, té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS, el Sr. Diputat Nel Martí, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Govern absent, em sembla haver sentit, escoltar el fet
que un grup polític inclogui, dugui en el seu programa electoral
la defensa de la llengua pròpia és una estafa. El que és una
estafa és que a un programa electoral es prenguin i s’incorporin
mesures en contra de la llengua pròpia, el que és una estafa és
incomplir un programa electoral. Però que un programa
electoral defensi que la llengua pròpia sigui la llengua de
referència, la llengua vehicular, la llengua preeminent, no és ni
serà mai una estafa.

I li podria donar un disgust a la diputada que defensa aquest
posicionament, fa poques setmanes el Tribunal Suprem deia que
era correcte, que era legal, que s’ajustava a la jurisprudència i
a les sentències del Tribunal Constitucional, un decret en el qual
es considera que el català, com a llengua vehicular, en els
centres educatius és, s’ajusta a la legalitat; diu concretament:
“El decret garanteix que el català sigui la llengua vehicular de
l’educació administrativa i de comunicació utilitzada
normalment a les activitats del centre.”

També he sentit dir aquí, en aquesta tribuna, que a la resta,
que no combreguen amb la forma d’entendre l’educació del
Partit Popular, doncs no els preocupa l’educació. A qui no
preocupa l’educació és a aquell que, amb dades oficials de
l’Institut de Convivència i Èxit Escolar, exposa, posa de
manifest que l’absentisme i la conflictivitat s’han triplicat
durant el curs 2011-2012 i calla i no fa res; o evita que les dades
del curs passat surtin a la llum i per açò no nomena, vostès ho
saben, no nomena el director d’aquest institut. On és el director
i responsable d’aquest institut, que normalment ja per aquestes
dates havia publicat l’Informe de convivència i èxit escolar, on
és?

Qui no es preocupa ni li interessa el més mínim l’educació,
i hauran de retre comptes, són aquells que els posen davant un
informe d’un arquitecte que diu que el centre escolar no és
utilitzable, concretament diu: “Es prohibeix l’ús del centre
escolar”, més clar impossible, i són aquí impassibles, quiets,
sense moure un dit. Haurien ja de telefonar, perquè la
responsabilitat, si avui o demà passa alguna cosa en aquest
centre, serà de vostès, de tots vostès, de tots vostès que callen
davant la ineptitud d’una conselleria, d’una consellera com
l’actual, que no assisteix avui aquí i que, davant el informes
jurídics i tècnics no diu res, passa, el dia passa. Açò sí, després
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dirà: és que els ajuntaments haurien de dedicar més recursos al
manteniment, aquesta és l’única raó, l’únic argument que
exposa. I jo torn dir, ho demanin als alcaldes que són aquí. No
fan esforços més del que realment poden fer per mantenir els
centres en condicions? I tant que sí. Qui no fa i no assumeix la
seva responsabilitat és la conselleria.

Però passem als punts de la moció i els punts de la moció
parlen d’un fet realment, jo diria, inaudit, i és que la consellera,
abans d’acabar l’any, ens anunciava a tots nous compromisos en
relació amb la transparència, cosa que ja feia quan era
consellera d’Administracions Públiques, en la gestió de les
llistes d’interins o en la publicació de les comissions de serveis,
objectius que sense cap dubte compartim i que aplaudirem quan
siguin una realitat. Però els bons propòsits del 2015 no
serveixen, com sembla que es pretenia, per esmenar els errors
del passat, perquè els errors del passat no són errors de
procediment o administratius, sinó que són actes de corrupció;
actes que el president Bauzá voldria quasi esborrar, si pogués,
doncs reformar aquest parlament i convertir-ho en un parlament
de paper i cartró, de cap de setmana, perquè els grups de
l’oposició no diguem res. Actes de corrupció, així s’ha de dir,
perquè així és.

Els compromisos que va anunciar la consellera d’Educació,
de fer públiques les adjudicacions de les places d’interins i
publicar les comissions de servei, és un anunci positiu, el qual
veurem si es converteix en realitat. És positiu que es prenguin
mesures que reforcin el control i la transparència en els
procediments públics d’adjudicació de places. Hem de dir, però,
que aquesta mesura arriba tard i que quan el nostre grup ho va
presentar reiterades vegades, aquí, aquí presents, el Grup
Popular hi va votar que no. També va votar que no a aquestes
consideracions que va fer el nostre grup en el debat de
pressupost de la Llei de pressupost i també es va votar que no,
també la consellera d’Educació va callar, ni es va pronunciar.

Les mesures no poden de cap de les maneres evitar donar
explicacions i assumir responsabilitats en els fets denunciats per
l’exdirector general d’Educació, el Sr. Deyà, sobre la pretensió
de tracte de favor per beneficiar el Partit Popular. Tampoc no
respon a la irregular situació de l’interí, com ja bé s’ha explicat,
afectat que va ocupar la plaça de professor d’educació física a
Menorca; ni tampoc s’ha explicat la desaparició del registre
oficial de la circular interna de la Conselleria d’Educació que
donava tràmit a la comissió de servei del professor interí de
Lloseta, res.

Per tot açò nosaltres hem de reiterar, com ja fa la moció, que
s’han d’assumir responsabilitats, i si no s’assumeixen
responsabilitats s’han de demanar dimissions, i, efectivament,
tornam repetir, tornam reiterar la dimissió de la consellera i de
la directora general del SOIB, que és incapaç de donar
explicacions i de convertir en fets allò que ella tant predicava
quan era consellera d’Educació i es referia sempre als criteris de
Transparència Internacional.

També proposam amb les nostres esmenes, que volen
contribuir jo crec que al mateix fi, al mateix objectiu d’aquesta
moció, que la Conselleria d’Educació publiqui en el termini de
tres mesos des que es prengui l’acord totes les comissions de
servei, les lliures designacions dutes a terme per la conselleria,
detallant, açò sí, els motius, les noves funcions, etc. També

proposam que el Govern de les Illes introdueixi -per què no?- a
la nova llei de transparència, bon govern i bona administració
que actualment, que ara mateix està en tràmit i que la setmana
que ve podrem debatre, aquestes mesures que el Govern ha
anunciat i que nosaltres ampliam i que sense cap dubte milloren
el control i la transparència. 

Hem escoltat moltes vegades en aquesta cambra fer
referència a la legitimació que atorguen les urnes, ho hem
escoltat moltes vegades del president Bauzá, donant a entendre
que la majoria electoral dóna al guanyador un poder quasi
absolut per fer pràcticament el que un vulgui, i no és així. La
democràcia és més que un sistema electoral i que un
procediment a través del qual s’elegeixen els representants; un
sistema electoral democràtic no avala un govern antidemocràtic,
no avala un govern autoritari o un govern totalitari o un govern
corrupte; no ho fa. Un govern democràtic és aquell que
s’elegeix per un sistema democràtic per representar i dirigir
institucions democràtiques i representar i defensar els valors
també democràtics. I dic tot açò perquè modificar el model
educatiu i lingüístic d’una comunitat, com ha fet el Partit
Popular o ha pretès el Partit Popular, com ho ha fet el govern
Bauzá, unilateralment, imposant, reprimint, amenaçant, no es
pot fer, ni s’ha fet respectant els valors democràtics de diàleg,
de consens i de pacte.

I després ens vénen aquí a parlar de pacte. Perdonin, el pacte
a què s’ha referit avui del Cercle d’Economia és el Cercle
d’Economia que diu al Partit Popular que l’ha incomplert. I tant,
que diu que l’ha incomplert. En lloc d’açò el president Bauzá ha
optat per l’autopista del TIL; sense acadèmics, sense pares ni
mares, ni docents, ni alumnes, ni sindicats, ni ningú, ha optat
per l’autopista de la repressió, de la mordassa, ha optat per
l’autopista de les llistes negres, i ha optat també per l’autopista
-ara- de la corrupció, perquè Bauzá li pot dir el nom que vulgui,
però pretendre “enxufar” alterant la legalitat un dels seus perquè
faci feines electorals per al seu partit, açò no té altre nom que
corrupció. I el president, en lloc de reaccionar i mostrar
contundència condemnant els fets i exigint responsabilitats,
expressa amb el seu silenci condescendència i total suport als
implicats en el fets.

Per açò, mentre cada vegada que parlem d’educació, mentre
no es resolgui en transparència i a donar comptes, cada vegada
que parlem d’educació haurem de repetir i reiterar que el
primer, el primer que es necessita, és que els nostres governants,
els nostres gestors, els nostres dirigents en educació compleixin
allò que tant prediquen per als altres: compleixin en
transparència, donin explicacions, i si no ho volen fer és molt
senzill, és molt senzill, la resposta política sempre ha de ser la
mateixa: anar-se’n. El que li demanam, per tant, si no vol
assumir responsabilitats, a aquest govern absent, que dimiteixi,
que se’n vagi, que segur que hi ha gent molt capacitada que pot
donar resposta a les demandes d’aquesta comunitat de diàleg i
de pacte, cosa que ni el president Bauzá ni aquest govern del
Partit Popular no han sabut fer. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Aina Maria Aguiló, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Vénen aquí, llancen paraules enlaire i
no s’aturen a pensar.

(Remor de veus)

Amb el seu model educatiu, amb el seu model educatiu,
l’abandonament escolar està vinculat a les dades de l’atur, per
desgràcia, i s’està fent feina amb la LOMCE perquè no sigui
així. De totes maneres li record que el 2009 la taxa
d’abandonament escolar era d’un 40,8%; actualment estam a un
32,1%. 

Segona cosa, més coses. Llibertat. Vostè parla de religió,
d’educació diferenciada, etc. D’acord. Llibertat. El Partit
Popular dóna llibertat, llibertat perquè els pares puguin elegir
coeducació o educació diferenciada. Llibertat, llibertat perquè
els pares puguin elegir religió o alternativa, i els record que la
religió sempre, sempre, sempre, governant vostès, governant
nosaltres, sempre ha estat optativa en el sistema educatiu. Per
tant no vegi fantasmes allà on no n’hi ha.

Més coses. Immersió. Sí, és una estafa qui dugui en el seu
programa electoral immersió lingüística, perquè la immersió
lingüística és ilAlegal, i és una estafa qui dugui dins el seu
programa electoral o dins un pacte educatiu que els pares no
puguin elegir la llengua d’aprenentatge dels seus fills, perquè el
mateix Tribunal Superior de Justícia va anulAlar un decret de la
Sra. Galmés que no deixava elegir la llengua d’aprenentatge
dels seus fills. 

Llibertat, llibertat a la universitat. Flexibilitat, flexibilitat a
la universitat, perquè els pares puguin elegir un 3+2 o un 4+1.
Si elegeixen un 3+2 s’espera que hi hagi un estalvi de 150
milions d’euros per part de les famílies. Llibertat, flexibilitat,
això són les paraules en què creu el Partit Popular, cosa que
vostès, que estan enquistats en el passat els agradi o no, no són
capaços d’adaptar-se a les noves directives europees d’educació
i adaptar-se a l’Europa 2020 pel que fa al tema educatiu.

Sra. Rita, vostè podrà interpretar el que vulgui, destacar i
acotar el que consideri oportú, però li record que les coses són
el que són i no el que a vostè li agradaria que fossin. Jo li vull
acotar i destacar també declaracions i informacions notòries i
públiques. Ahir va dir categòricament en aquest diari -informa
un diari local- que ningú no li va demanar res ilAlegal, i va
argumentar que la seva sortida es deu a un excés de feina i a la
falta de marge de maniobra i decisió. “Tots em coneixen, som
una persona molt recta, ningú no s’atreviria a demanar-me res
ilAlegal”, i va assegurar que les qüestions de personal docent no
arribaven a ell sinó que anaven directament al funcionari
corresponent. Aquestes varen ser les declaracions del director
general, aquestes varen ser. La mateixa consellera en la seva
intervenció ja li va contestar que no ha existit cap autorització.

A partir d’aquí vostès facin la política educativa que creguin
més oportuna, però se sorprenguin que a final de la legislatura
la seva aportació en positiu tan sols hagi estat proposar una
ponència de pacte educatiu que després han abandonat. No han
aportat res en positiu, només interpretacions malicioses per
aconseguir el desgast del govern, cap aportació. Quan dèiem
que hi ha un sector minoritari que fa ús de les aules per fer
política vostès diuen que és el Govern que va en contra de tota
la comunitat educativa. Han intentat encoratjar el sector
educatiu contra les mesures d’aquest govern, contínuament
utilitzant la demagògia i les frases tretes de context. La seva
política educativa és tan sols una política en contra de qualsevol
actuació d’aquest govern, sense importar-los que aquest govern
representa democràticament el poble balear, les seves famílies,
els seus alumnes i tots en general. Han intentat guanyar en el
carrer i a l’opinió pública el que varen perdre a les urnes, i cada
dia que passa van perdent la seva credibilitat, i la seva capacitat
de convocatòria i predicament va minvant. Els resultats
electorals de les darreres eleccions sindicals són la darrera prova
del fracàs de la seva política per fer que la comunitat educativa
estigui en contra del Govern; a les darreres eleccions sindicals
la mateixa participació de sempre, i una junta de personal
docent presidida per l’STEI amb els vots d’ANPE, aquests són
els resultats, no han mobilitzat ningú més dins la comunitat
educativa que els de sempre, els que van a votar.

Sra. Rita, el seu discurs ofèn la intelAligència d’aquells que
són i que saben el que passa dins la comunitat educativa.

(Remor de veus)

Saben que vostès varen tenir més comissions de servei que
cap altre govern, i saben com ho fan no només per nomenar 200
interins, sinó també inspectors accidentals. Els que estan dins el
món educatiu recorden que ha estat un govern del PP que ha
invertit més pressupost en infraestructures educatives, i que ha
tengut més professors de suport; mentre vostès rebutjaven 3.000
matrícules de formació professional i altres tantes a l’Escola
d’Idiomes, aquest govern ha cobert les necessitats existents.
Vostès diuen que estan d’acord amb les comissions de servei;
amb les seves, perquè les que nomena un altre govern resulta
que ara estan sota sospita. Això sí, cap problema perquè un
director general redacti una norma per la qual ell mateix quan
deixi la plaça de director general es converteixi automàticament
en inspector accidental i no torni a la seva plaça de docent; en
aquest cas, Sra. Rita, vostès xiulen i miren cap a un altre costat.
No hi pot haver dues vares de mesura, una per a vostès i una
altra per als altres, sobretot quan s’han tengut més comissions
de serveis que ningú en plena crisi.
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Sra. Rita, una altra vegada li dic de tot cor, i a més li ho dic
de veres, que m’agradaria donar suport a alguna de les seves
iniciatives, però el que vostè proposa ja s’està fent. Si miram el
punt 3 i el punt 4 li puc dir que el funcionament de les borses
interines de substituts s’han gestionat amb el mateix
procediment des de fa molts d’anys; no obstant això, no obstant
això, el director general ja ha presentat un nou model, i diu que
el presentarà a la pròxima mesa sectorial de l’ensenyament
públic, i si hi estan d’acord es posarà en marxa de forma
immediata. Quant al punt 5, Sra. Rita, els he de recordar que
l’article 23 del Decret Llei 5/2012, de l’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, estableix que fins que no s’hagi
aprovat la relació de llocs de treball de l’àmbit educatiu
corresponent no es pot aprovar ni executar cap oferta pública
d’ocupació de personal docent no universitari. La RLT docent
encara no està aprovada i publicada; en aquests moments els
diferents serveis de la Direcció General d’Educació i Cultura
estan fent feina per elaborar-ne un esborrany. 

Sra. Rita, és que em sap molt de greu, li promet que
m’agradaria molt, li promet que m’agradaria arribar a l’acord a
què vaig arribar en formació professional amb la Sra. Esperança
Marí, però és que no en dóna ni una, que a mi em sap molt de
greu però és que no en dóna ni una. El punt 6. El punt 6 que
vostè em proposa, les baixes sí s’estan substituint; vostès varen
ser els que el darrer any no substituïen les baixes com
corresponia. En aquests moments, en aquest moment, les baixes
se substitueixen; és possible que es produeixin retards en
l’adjudicació en alguns casos per circumstàncies
administratives, com la no-existència d’aspirants al borsí d’una
determinada especialitat o que hi hagi pocs aspirants i a cap
d’ells no li interessi la feina, però els promet que s’està fent
feina perquè es cobreixin el més aviat possible, perquè tenen
tota la raó quan diuen que allà on falta un professor hi ha un
problema, però vostès tenien aquest problema, nosaltres l’estam
intentant resoldre.

El punt 7. El punt 7, Sra. Rita, la vigència de l’article 21 és
per raons pressupostàries, com a mesura de racionalització de la
despesa pública. Es farà un estudi per veure quines són les
accions més factibles des del punt de vista pressupostari i es
durà a la mesa de negociació amb els sindicats. És a dir, estam
en aquest punt, Sra. Rita, avanci, per favor!, per favor avanci.

Al punt 8 jo crec que ja li he contestat. 

Per tant, Sra. Rita, per més que demani vostè un cessament
sense fonaments, el que nosaltres sí li demanam és que cessi ja
en la seva actitud i faci propostes en positiu. Jo li ho dic, vostè
va fer una proposta en positiu perquè aquí hi hagués una
ponència, que venguessin els experts educatius; els vàrem dir
que sí. Es va fer una proposta en positiu d’una moció sobre
punts de formació professional; vàrem arribar a un acord. Si
vostè ve aquí amb propostes serioses, amb propostes que ja no
s’estiguin fent dins la conselleria, nosaltres arribarem a un
acord. Canviï la seva actitud, faci propostes en positiu, i pensin
seriosament a participar d’aquest nou model educatiu que ens
traurà dels darrers llocs en qualitat educativa.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn, ara, d’ús de paraula del grup proposant. Té la paraula
la Sra. Cristina Rita, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En principi gràcies al Grup MÉS
pel seu suport i li anunciam que acceptarem les tres esmenes
presentades. 

Quant al Grup Popular, jo què he de dir d’aquesta
intervenció que es repeteix ple rere ple des de fa quatre anys?
Res del que vostè em digui, Sra. Aguiló, no podrà esborrar
aquesta sensació que ens ha quedat a tots després de l’afer de
l’interí afí al PP, que no és una altra que si açò no s’hagués
filtrat a la premsa amb ocasió de la dimissió del Sr. Deià la
consellera no hauria fet enrere, una dimissió que no era perquè
estava cansat, eh?, Sra. Aguiló, aquí tenc el retall de premsa que
diu: “Me negué al traslado del profesor que me exigían del
SOIB y la conselleria”, en lletres ben grosses, Sra. Aguiló. Però,
bé...

(Remor de veus)

Nosaltres el que lamentam és que davant d’aquest escàndol
que va suposar no només el fet en si mateix sinó també els
intents d’amagar-lo darrere mentides, que continuen, les úniques
explicacions que hem trobat tant per part de la consellera com
ara aquí per part de la portaveu del Grup Popular hagin estat el
nombre de comissions de serveis o el nombre d’assessors
tècnics docents que hi havia durant l’anterior legislatura, cosa
de difícil comprovació per als que estam fora de la conselleria.
Miri, nosaltres, li ho torn repetir, mai no hem qüestionat la
figura de les comissions de servei ni de les ATT; és més, no ho
ha fet ningú perquè són figures legals, que estan emparades en
la llei. El que sí s’ha qüestionat és la utilització d’aquesta figura,
la utilització dels treballadors públics per part del PP,
l’obscurantisme en les adjudicacions dels interins -ara ja sabem
per què-, i les mentides de la consellera. Açò és el que es
qüestiona. Tot açò condueix..., a què ha conduït?, idò a la manca
de credibilitat i al descrèdit del seu govern, Sr. Bauzá.

Aquesta setmana, a més, per dir un altre tema, hem sabut
que som la comunitat amb més abandonament escolar i també
que som aquella en què manco s’inverteix en investigació, un
0,33, la meitat del previst en el Pla de ciència i tecnologia de
què tant va presumir el PP a les Illes Balears quan el va aprovar,
dos èxits atribuïbles a l’herència del govern Bauzá, Sra. Aguiló.
I no em digui que hi havia el 2009 un 40%; és cert, però havíem
baixat 3 punts des del 2007, del 43 havíem baixat al 40. I no està
unit el nostre cas a l’activitat; li diré: joves “nini” l’any 2011,
27.688; 2014, 31.394; ha pujat, ha pujat l’abandonament escolar
i està pujant també l’atur dels joves, perquè en realitat hauria de
ser al revés, que és el que passava a l’anterior legislatura, però
no senyor, vostès no aconsegueixen ni llevar els joves de l’atur
i a més abandonen els estudis.
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Bé, els quatre anys, per tant, de gestió al front de la
Conselleria d’Educació s’han caracteritzat, per una banda, per
errors comesos, errors molt greus en les decisions polítiques, i
errors en els nomenaments també dels alts càrrecs: 18 dimitits,
no 15, 18 dimitits o cessats; i en aquesta darrera etapa també per
escàndols, pels escàndols, per les acusacions de favoritisme i
per les mentides, com he dit. I enfront d’açò el PSOE, el PSIB-
PSOE el que proposa és una educació del segle XXI, una
educació per al segle XXI, sense resclosits, sense olor de
resclosit, que ha d’atendre el dret universal i gratuït d’una forma
cívica, crítica i democràtica, una educació que ha de cercar
plantejar i analitzar les propostes per resoldre problemes ètics,
econòmics i socials que enfronten les societats actuals i les
societats del futur. Nosaltres garantirem el dret a l’educació i a
la igualtat d’oportunitats amb la defensa de la millora contínua
d’una educació pública i de qualitat com un dels pilars de l’estat
de benestar, basada en un model inclusiu, coeducatiu,
democràtic, exigent i participatiu. Aquest és el nostre model,
Sra. Aguiló.

El PSIB-PSOE, per tant, continuarà lluitant per consolidar
i millorar aquest model d’escola, i dotar-la dels recursos humans
i materials necessaris per oferir una educació de qualitat que
permeti l’èxit escolar de tot l’alumnat, de tot, de tot, sigui quina
sigui la seva situació personal, socioeconòmica, de procedència
i de lloc de residència, perquè nosaltres creim en el dret d’una
educació integral per a tots, que sigui una condició necessària
per assolir un model sostenible de desenvolupament econòmic,
de convivència i de condició necessària perquè els seus
beneficis repercuteixin en benefici del progrés, de la modernitat,
i aquest és l’enorme valor que té l’educació, que es veu reflectit
en els nostres documents que durem a la conferència política
aquest cap de setmana. Un model, en definitiva d’educació de
qualitat, pública, laica, basada en un model coeducatiu com he
dit, democràtic, exigent, participatiu i que aspira a canviar la
seva herència. I no és només que aspiri a canviar la seva
herència, és que a més té capacitat per fer-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de la darrera moció amb aquests 8
punts, entenc que amb l’acceptació de les tres esmenes Sra.
Rita. Per tant, passam a la votació conjunta. Començam la
votació.

Vots a favor? 24.

Abstencions? 1.

Vots en contra? 33.

Per tant, la moció queda rebutjada per 33 en contra, 1
abstenció i 24 a favor.

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