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LA SRA. PRESIDENTA:

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. 2281/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a premi rebut per l'EBAP en relació amb el
material didàctic per al llenguatge igualitari.

Primera pregunta RGE núm. 2281/15, ajornada a la sessió
anterior, relativa a premi rebut per l’EBAP, en relació amb el
material didàctic per al llenguatge igualitari, presentada pel
diputat Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, la llengua evoluciona al mateix ritme que ho fa la
realitat i en els últims anys la societat ha avançat
considerablement en la consecució de la igualtat formal i en la
lluita per aconseguir una igualtat real entre homes i dones. La
incorporació de les dones a tots els àmbits de la vida, exigeix
que la llengua reflecteixi aquesta situació social i que influeixi
en la mentalitat i en la manera de sentir de la comunitat parlant.

Una mostra d’aquesta evolució ha estat el desenvolupament
de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones,
impulsades des dels organismes públics de diferents àmbits, que
incorporen entre els seus objectius l’ús d’una llengua que
reflecteixi la nostra realitat completa, sense ocultar ni
infravalorar cap de les persones que es desenvolupen amb ella.

Des de diferents organismes, s’ha abordat la necessitat d’un
ús igualitari del llenguatge a les diferents administracions
públiques i s’ha instat els governs a adoptar estratègies per a la
utilització d’un llenguatge incloent i un llenguatge no
discriminatori. La Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, estableix com a un dels criteris
generals d’actuació dels poders públics, la implantació d’un
llenguatge no sexista a l’àmbit administratiu i el seu foment en
la totalitat de les relacions socials, les relacions culturals i les
relacions artístiques. I la promoció, implantació i ús d’aquest
llenguatge igualitari en l’administració, ha de produir-se
mitjançant tècniques d’aprenentatge continu, tal com es ve fent
en aquesta comunitat autònoma.

Recentment, no fa molt, l’Institut Nacional d’Administració
Pública, l’INAP, adscrit al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, ha aconseguit el premi al millor
material didàctic en la formació per l’ocupació de les
administracions públiques a l’EBAP, l’Escola Balear
d’Administració Pública, pel material corresponent al curs
impartit sobre el llenguatge igualitari en els documents de
l’administració.

Amb la finalitat de conèixer la importància que té aquest
reconeixement, li volem formular la següent pregunta: quina
valoració fa el conseller d’Administracions Públiques sobre el
premi obtingut per l’EBAP al millor material didàctic per al
llenguatge igualitari entre els documents de l’administració que
concedeix l’INAP?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la valoració és
molt positiva, perquè a més a més és la segona vegada en aquest
mandat que l’Institut Nacional d’Administracions Públiques,
depenent del Govern central, premia l’Escola Balear
d’Administracions Públiques pels seus materials didàctics en
formació per al funcionariat. 

L’INAP, adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, ha atorgat el premi al millor material didàctic de
formació per a l’ocupació a les administracions públiques a
l’EBAP, pel curs impartit de llenguatge igualitari en els
documents de l’administració, curs en línia.

La celebració d’aquest curs es va emmarcar en l’execució
del primer Pla d’igualtat d’homes i dones de l’administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears 2012-2015, l’objectiu
del qual és afavorir la igualtat d’oportunitats en ambdós sexes
dins una administració moderna, adequada a la realitat i al
model de societat que volem.

Manifestam que el curs impartit amb el material premiat
permet formar l’ús del llenguatge no sexista en qualsevol
document de l’administració, respectant els criteris gramaticals
i estilístics. I també és important citar que el curs premiat es va
oferir per primera vegada en el marc de la formació general
2014 d’aquesta comunitat autònoma i davant l’èxit que ha
tengut en els treballadors públics, el present exercici també es
torna oferir aquest curs.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2286/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
sobre l'Escola d'Estiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 2286/15, ajornada a la sessió
anterior, relativa a escola d’estiu, 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:

Gracias, Sra. Presidenta. En el entorno de las medidas
adoptadas en relación con las medidas de conciliación por parte
de este Gobierno y de la administración pública, nos interesa
preguntarle e igualmente saber el coste que representa para la
administración. ¿Qué valoración hace el conseller de
Administraciones Públicas de la escuela de verano que se viene
prestando en las dependencias de la conselleria en los últimos
años?

Gracias, Sra. Presidenta.

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. Gracias, Sr. Diputado. La apuesta
del Govern por conciliar la vida familiar y laboral de los
empleados públicos de la comunidad autónoma hace que este
año, un año más, se organice la escuela de verano para los hijos
del personal de la comunidad autónoma. Una iniciativa que se
consolida año tras año, debido a que comprobamos que existe
un éxito de participación.

La conselleria publicó el pasado jueves en el BOIB el pliego
de condiciones que ha de regir el contrato de organización y
gestión de la escuela de verano, que se llevará a cabo desde el
próximo 22 de junio hasta el 11 de septiembre, con un máximo
de 35 usuarios por semana. Pueden acceder a este servicio los
hijos de funcionarios y personal laboral de entre 4 y 12 años de
edad, del personal al servicio de la administración autonómica,
bien sean funcionarios, personal laboral o del sector público
instrumental. Y se desarrolla en las instalaciones de la
Conselleria de Administraciones Públicas de lunes a viernes de
7,30 a 18 horas.

Destacar también que este curso no tiene coste económico,
su coste es cero para la comunidad autónoma pues los gastos de
organización y los gastos de gestión son asumidos por la
empresa adjudicataria y repercutidos 100% a los usuarios. Con
lo cual, lo que hacemos es utilizar de forma correcta y sacarle
un provecho a una infraestructura existente con coste cero para
la comunidad autónoma. La novedad para este año es el
incremento de 12 semanas de duración del servicio, al objeto de
cubrir prácticamente desde el inicio del curso escolar.

Y para finalizar, decirles que este servicio se ha mantenido
en el tiempo, dada precisamente la demanda existente por parte
de los funcionarios y el personal laboral de la comunidad
autónoma, que han llenado el cupo de las ofertas que se han
dado.

Muchas gracias.

I.3) Pregunta RGE núm. 2662/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni del Govern amb l'Ajuntament
de Maó en relació amb el Quarter de Santiago.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta RGE núm. 2662/15, relativa a conveni del
Govern amb l’Ajuntament de Maó en relació amb el quarter de
Santiago, que formula el diputat Sr. Manuel José Monerris i
Barberà del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula Sr.
Diputat.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
centre d’ensenyament de persones adultes ofereix formació a
persones que han superat l’edat màxima d’escolarització
obligatòria. Una vegada esgotades totes les possibilitats de
permanència que permet la normativa vigent, aquests centres
possibiliten l’accés a diferents programes formatius perquè
puguin ampliar les seves competències bàsiques, tècniques i
professionals i millorar les seves condicions d’inserció i
promoció laboral.

El CEPA Joan Mir de Maó va néixer l’any 80 com a centre
adscrit a l’Escola d’Adults de Palma i ja el curs 85-86 es va
inaugurar l’Escola d’Adults de Maó com a centre independent.
Avui, més del 9% de la població del llevant de l’illa forma part
d’aquesta escola, a més de 2.035 alumnes matriculats i es
mereix un edifici per continuar la seva formació continua que
actualment es troba disseminada en sis centres educatius de la
ciutat de Maó.

L’Ajuntament de Maó ha signat amb el president de Govern
de les Illes Balears, José Ramón Bauzá i la consellera
d’Educació Núria Riera, un conveni de colAlaboració per a la
rehabilitació de l’Escola d’Adults de Maó al quarter de
Santiago. L’acord contempla una inversió de 600.000 euros,
finançats al 50% entre ambdues administracions. Tant
l’ajuntament com el president han destacat que aquesta actuació
suposa una solució més completa en matèria d’educació que la
prevista anteriorment, ja que s’ha restaurat l’Escola de Sa
Graduada i es manté el centre urbà com a colAlegi d’infantil i de
primària. I a més a més, es dóna resposta a l’ensenyament
d’adults, sense que una solució vagi en detriment de l’altra.

Dit això, Sra. Consellera, ens pot explicar quin és l’objecte
del conveni que va signar l’Ajuntament de Maó referent al
quarter de Santiago?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sra.
Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, miri, Sr. Diputat, la firma
d’aquest conveni entre el Govern i l’Ajuntament de Maó és una
reivindicació històrica, té com a objecte principal poder iniciar
les obres de rehabilitació del quarter de Santiago perquè es
converteixi en la seu de l’Escola d’Adults de Maó CEPA Joan
Mir i Mir. Per altra banda també es respecte d’aquesta manera
una petició que hi havia dels veïnats de Maó i es manté el CEP
de Sa Graduada en el centre de Maó.

Gràcies a aquest conveni, podem resoldre una situació del
tot injusta que patia Maó fins ara i és que no disposava d’una
escola d’adults amb instalAlacions pròpies específiques, que ara
mateix es troben repartides per diferents instalAlacions. I ara,
gràcies a aquest conveni i aquestes actuacions que comencen
ara, s’agruparà el CEPA en un sol edifici. Aquests CEPA,
aquests centres d’ensenyament són els centres per a persones
adultes, que ofereixen formació a aquelles persones que han
superat l’edat màxima d’escolarització, que han esgotat les
possibilitats de permanència i abandonaren els seus estudis i ara
tornen al sistema amb ganes de formar-se. I mereixen comptar,
per tant, amb unes instalAlacions adequades.

Per altra banda, també la situació que es trobava Menorca és
que el CEPA Joan Mir i Mir havia quedat obsolet, va néixer els
anys 80 amb la voluntat de donar resposta a aquestes escoles
d’adults, però que al llarg dels anys ha ampliat la seva oferta i
actualment, a més de la zona del municipi de Maó, dóna
resposta a necessitats de formació permanent a altres municipis,
com són: Alaior, Es Castell i Sant Lluís. D’aquesta manera i
gràcies a aquest conveni, començam la reforma d’aquestes
instalAlacions tan importants i emblemàtiques a Menorca com és
el quarter de Santiago. 

El conveni es va signar entre la batlessa i la nostra
conselleria, amb una aportació global de 600.000 euros, 300.000
per part del Govern i 300.000 per part de l’ajuntament, a través
del Fons FEDER. I d’aquesta manera iniciam la realització de
dues fases, la primera i la segona, que consisteixen en arreglar
la coberta i la façana de l’edifici del quarter de Santiago. Dues
fases que formen part d’un total de 6 fases, que permetran
d’aquesta manera aconseguir aquesta reivindicació, que els deia
que era pràcticament històrica d’aquests anys i és el fet que el
CEPA de Maó, el centre d’educació d’adults, tengui unes
instalAlacions centralitzades i específiques per donar resposta a
l’illa de Menorca. Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2664/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la religió, matèria educativa o confessional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 2664/15, relativa a la religió en
matèria educativa o confessional, que formula el diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula Sr. Diputat.

LA SRA. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Presidenta. Bon dia a totes i a tots. Creu la Sra.
Consellera d’Educació que la religió és una matèria educativa
o una matèria confessional?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Govern el que fa no
és entrar a valorar aquelles matèries que venen establertes per
llei estatal, com és en aquest cas la LOMQE, sinó que el que fa
únicament és desplegar tots aquells currículums perquè es pugui
fer aquesta aplicació de la LOMQE, d’acord amb la realitat de
Balears.

Per tant, s’ha desplegat igual la matèria de religió i és una
matèria optativa per als alumnes pel seu propi caràcter.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Diputat.

LA SRA. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies. Cal que li recordi, consellera, que la religió serà a
partir de..., vostè ja ho sap, a partir del proper mes de setembre
una assignatura no obligatòria, però d’oferta obligada a tots els
centres sostinguts amb fons públics, encara que només una sola
família ho solAliciti, que, a més, serà una matèria que computarà
amb la mitjana de l’expedient acadèmic.

Sra. Consellera, sent un gran respecte envers els creients, bé,
en realitat sent un gran respecte envers els creients que no volen
imposar-me les seves creences. Persones molt properes, les
quals estim o he estimat, són o han estat creients. La llibertat
personal és sagrada, en el sentit més profà de l’expressió, però
la religió, les creences i les conviccions pertanyen a l’àmbit
privat o familiar. La fe, el culte o la doctrina incumbeixen a
l’espai de la intimitat. En un estat laic, l’església hauria
d’atènyer l’espiritualitat dels seus fidels, però no hauria
d’interferir en la llibertat civil dels ciutadans, ni en la seva
legislació.

Entenc que per la seva procedència ideològica se sentin
propers a la cúria. Amb vostès tot retrocedeix, tot torna als
orígens, a les llibertats suprimides, als principis fonamentals, a
les veritats universals, a les oracions i al crucifix a les aules.
Tots els guanys que tan durament s’han aconseguit, vostès els
afebleixen, guanys laborals, socials, civils, són rebaixats o
anulAlats de forma sistemàtica. 
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L’assignatura de religió, matèria clarament confessional, és
un símptoma de la seva escassa convicció laica, dels seus
lligams amb el passat. Un passat durant el qual el clergat no
observà les virtuts cristianes. Una assignatura el contingut de la
qual no és acostar la cultura religiosa i la seva diversitat als
estudiants, sinó adoctrinar-los en el dogma creacionista,
contradictori amb el concepte científic i recuperar la noció de
pecat i càstig. Mentre l’ensenyament de les humanitats:
filosofia, música, plàstica, veuen reduïda la seva presència en
els currículums, la Conferència Episcopal imposa a l’Estat una
assignatura que tracta no d’estimular el coneixement i el
respecte, sinó de manipular el conflicte moral dels alumnes. 

De totes formes, li demanava si vostè creu que és una
matèria educativa o una matèria confessional, no el que diu la
LOMQE. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sra. Consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, aquest Govern no
acostuma a fer valoracions o donar opinions damunt la
normativa, acostuma a desplegar-les i gestionar d’acord amb les
necessitats i la realitat de les Illes Balears i aquesta és la nostra
feina i la nostra responsabilitat com a Govern.

Per això li deia que nosaltres no valoram les normatives
bàsiques, sinó que les aplicam quan ens agraden i també quan
no ens agraden, i el que fem és desplegar-les, d’acord amb la
realitat i la sensibilitat que hem d’aplicar en aquesta terra. Per
això li deia que el que hem fet és desplegar aquesta llei estatal
que és la LOMQE, en relació amb totes les matèries
específiques i a més sap que hem desplegat els currículums de
totes i cadascuna d’aquestes matèries específiques, que són 76,
precisament per donar les màximes oportunitats.

La llibertat consisteix en llibertat d’elecció, en voluntarietat
i la voluntarietat que pot tenir la persona, l’alumne de poder
triar o no triar, és on es troba aquesta llibertat. En aquest sentit
també s’aposta que la LOMQE estableix com a alternativa a la
religió la matèria de valors ètics i, per tant, el fet que es pugui
aplicar o triar pel centre, per exemple a segon de batxiller, que
ha establert aquest govern la possibilitat, aquesta matèria
específica de religió dóna com alternativa també la dels valors
ètics als alumnes i a les famílies. I al llarg dels diferents cursos
de l’ESO, també hi ha aquesta oferta obligatòria per als centres,
però obligatòria per als centres, evidentment l’han d’oferir
perquè els alumnes la puguin triar, sinó no hi hauria llibertat per
triar-la.

Per tant, el que li dic és que aquest govern el que fa és
desplegar tots els currículums de les diferents matèries
específiques, perquè hi hagi la màxima llibertat; que la LOMQE
atorga, a més, a la religió el mateix caràcter, la mateixa
importància que a altres assignatures. I per això nosaltres el que
hem fet és, amb la mateixa importància que se li dóna a la llei
bàsica, desplegar-la perquè pugui ser triada.

Per tant, per una part religió, per altra part valors ètics, són
els ciutadans i els alumnes en aquest cas els que han de triar
amb total llibertat quina de les dues matèries volen aplicar per
a la seva formació.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 2668/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compliment de l'article 4 de l'Estatut
d'Autonomia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 2668/15, relativa a
compliment de l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia, que
formula la diputada Sra. Esperança Marí i Mayans del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Bon dia a tothom. Ara que ja som a
final de legislatura i que ens trobam a l’etapa de fer balanços,
considera el Govern de les Illes Balears que ha complit amb
l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia al llarg d’aquesta
legislatura?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia Sra. Diputada. Miri, sí, el
Govern ha complit evidentment amb totes les normatives que ha
d’aplicar. Ho deia abans, no valoram, aplicam, evidentment que
sí, i amb més motiu aplicam el nostre Estatut que és la nostra
norma suprema a nivell autonòmic i evidentment l’article 4 el
qual fa referència a la nostra llengua pròpia, al dret de conèixer-
la i d’usar-la i també a la necessitat que les institucions
garanteixin aquest ús normal i oficial de les dues llengües, la
castellana i la catalana, pròpia de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí gràcies. Consellera té raó, l’article 4 diu que el català és
la llengua pròpia de les Illes Balears i que també és oficial
juntament amb el castellà. Té raó també quan diu que tothom té
el dret de conèixer-la i d’usar-la i que ningú podrà ser-hi
discriminat. També té raó quan diu que totes les institucions
hauran de treballar per la plena igualtat de les dues llengües
quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears, això és el que
diu l’article 4.
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Però el Govern ha incomplert aquest article 4 consellera,
perquè no només no ha fet avançar la llengua allà on es troba en
inferioritat de condicions, per exemple en justícia, o per
exemple a l’àrea socioeconòmica com a comerç, sinó que, a
més, allà on la seva implementació s’havia desenvolupat amb
una mica de normalitat en educació, aquí encara hi han treballat
en contra seva. A l’àmbit de al sanitat varen tornar enrera el
decret que obligava el personal sanitari a conèixer les dues
llengües i això d’aquí, vostè ho sap perfectament, va crear un
gran trasbals i va afectar els drets lingüístics de tots els
ciutadans de les Illes Balears, també d’aquells majors que s’han
vist poc atesos o mal atesos en aquest aspecte, però crec que el
seu maltracte no els ha preocupat.

Els mitjans de comunicació no només no l’han feta avançar
sinó que l’han feta retrocedir a consciència, n’hi ha prou a mirar
IB3 Televisió. A l’àmbit de la funció pública, i que vostè n’era
el seu cap, varen convertir el català en una llengua prescindible
quan per definició una llengua oficial ha de ser imprescindible
en l’àmbit de la seva oficialitat i de rebot han dividit els
ciutadans en ciutadans de primera, els que tenen garantida
l’atenció en la seva llengua, i els ciutadans de segona, els que no
la hi tenen. 

A Educació, fent tot el possible perquè hi hagués el mateix
horari en català i en castellà, allò que han aconseguit és que el
nivell de català baixi perquè s’han carregat l’efecte corrector
que havia de fer l’educació en relació amb la desigualtat social
que hi ha en aquestes illes.

Quin missatge transmet el Govern, consellera, vostè que diu
que compleixen les lleis tant si els agraden com si no? Molt
senzill, escampi qui pugui, qui pugui que se la salti, només
acomplim les que ens agraden. No treballant per la
normalització del català, han fet indirectament..., promouen la
corrupció, no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Se sent de fons la Sra. Marí i Mayans de manera
inintelAligible)

Sra. Diputada, no té temps.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sra. Consellera.

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

Sra. Diputada, per favor, no em mescli ous amb caragols, no
li parlaré...

(Remor de veus)

... per favor, no li parlaré de justícia perquè no tenim
competències autonòmiques, i ho sap. De la Llei de comerç
l’únic que li diré és que precisament aquesta voluntarietat
consisteix a donar llibertat de retolar, però sí li parlaré del que
fa referència a aquesta pregunta o de les competències que jo
tenc i conec.

En matèria de funció pública, a nivell d’empleats públics,
vostè ha parlat de sanitat, per exemple, sap que el que vàrem fer
a principi de legislatura precisament és donar llibertat a l’accés
a l’administració, precisament perquè hi hagués aquesta llibertat
que estableix l’article 4 i no discriminació. També es varen
afegir, per altra banda, dos articles a la Llei de funció pública
per garantir que la gent pogués ser atesa en la llengua que
volgués de les dues cooficials i, a més, que hi hagués aquesta
obligació de l’administració de formar, que és el que deia
l’apartat tercer de l’article 4.

No em digui que no, sap vostè, a més li puc recordar la
sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, en relació amb
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on establia que una llengua
pròpia no vol dir preferent sinó que hi ha d’haver un tracte
igualitari, i, d’acord amb aquesta sentència, es va modificar la
normativa d’aplicació de la llengua dins l’administració.

També li puc recordar la sentència del Tribunal Suprem, que
els seus companys li diran, de l’any 2012 on varen impugnar
aquesta llei de funció pública i el Tribunal Suprem va donar la
raó al Govern perquè havíem respectat la llibertat i la igualtat de
les dues llengües. 

Per tant, no em digui precisament que nosaltres no aplicam
l’Estatut d’Autonomia perquè precisament el que hem fet és
aplicar-lo per poder defensar les dues llengües cooficials.

I per altra banda, a nivell d’educació, que és la matèria que
ara em correspon, li diré que aquest govern precisament és el
govern que ha pres les mesures necessàries per garantir la
llibertat i la igualtat de les dues llengües cooficials, per una
banda, la llibertat d’elecció de llengua, no em pot dir que no, la
llibertat d’elecció de llengua a segon cicle d’educació infantil i
a primer cicle de primària. En segon lloc, la voluntat
d’implantar el trilingüisme precisament és perquè hi hagi un
coneixement igualitari i equilibrat de les dues llengües
cooficials i donar l’oportunitat d’una tercera llengua als nins.

Finalment, per una altra banda, recordar-li que la ciutadania,
en una majoria important d’enquestes, vol aquesta llibertat que
suposa la igualtat i no la immersió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

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

... que vostès de vegades defensen. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.6) Pregunta RGE núm. 2670/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a successió ab intestato (rectificada amb l'escrit
RGE núm. 2773/15).

Sisena pregunta, RGE núm. 2670/15, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 2773/15, relativa a successió ab intestato,
que formula el diputat Sr. Miquel Àngel Mas i Colom del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia, Sr. Gómez. Bon dia a tothom. Aquesta no és una
pregunta d’autobombo, alerta!, és una pregunta de veres. Dia 21
d’octubre del 2014, el Sr. President, en el Parlament, va
anunciar, es va comprometre a tirar endavant el projecte de llei
de successió ab intestato. La pregunta: per quin motiu no
s’aprova el projecte de llei ab intestato i de règim patrimonial
del matrimoni?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sr. Diputado, tenemos,
teníamos un borrador que nos había, en esta fecha que usted me
comenta, nos había entregado la Comisión Asesora de Derecho
Civil, pero resulta que usted sabe que se conscitó pues un
interesante debate en el seno de la misma puesto que este
gobierno también sacó a exposición pública este texto y se
produjeron numerosas alegaciones. Consideramos que es un
texto que requiere que se tramite por, digamos, por el
procedimiento ordinario y por esta cuestión y al tratarse de un
tema tan importante que es el desarrollo de nuestro derecho civil
propio, pues, hemos considerado sacarlo o tramitarlo en la
próxima legislatura.

Muchas gracias. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. MAS I COLOM:

Són optimistes vostès, en la próxima legislatura, vol dir que
guanyaran, no? Vull dir que...

Miri, sis coses: primera, de règim patrimonial del matrimoni,
som l’única comunitat autònoma d’Espanya, l’única, que no té
protegit l’habitatge familiar, és possible disposar de l’habitatge
familiar sense el consentiment del cònjuge no propietari i això
afecta els més febles, els menors i el cònjuge no propietari. A
l’any 98 el Sr. Diéguez ja feia aquesta pregunta, a l’any 98.

Successió ab intestato, som l’única comunitat autònoma
amb dret civil propi que no el té regulat, som l’única comunitat
autònoma que si es mor algú sense haver fet testament això se’n
va a Madrid. Som els més betzols, els més betzols. Nosaltres...
sí, Sr. Gómez, li fa gràcia, però perdem doblers, li fa gràcia,
però perdem doblers, és finançament, Sr. Gómez. No me’n fa
cap de gràcia a mi.

(Remor de veus)

Nosaltres vàrem fer una proposició de llei aquí i se’ns va dir
que no perquè no havíem de furtar la iniciativa legislativa del
Govern, jo vaig quedar astorat, eh!, això que diuen
“alfombrado”.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. MAS I COLOM:

El Sr. President aquí es va comprometre a fer aquesta
proposició de llei, dia 21, i no ho fa.

Quatre coses: una, tudadissa de doblers públics, la Comissió
Assessora de Dret Civil Balear s’ha reunit només durant el 2014
nou vegades, 12 membres per 350 euros la dieta, quasi 40.000
euros. I dia 23 d’octubre del 2014, a l’acta que vostè em va
trametre, s’aprova el projecte de llei de règim patrimonial del
matrimoni i el projecte de llei de successió ab intestato,
tudadissa de doblers de tots nosaltres. Dos, compromís formal
del president, nyarro! Quatre, menyspreu del dret civil propi i
darrer, i el més greu, el sectarisme del Govern, el sectarisme. 

Nosaltres feim una proposició de llei i ens diuen que no,
perquè no era dels seus, era bona, però no era dels seus. No han
governat per a tothom i això són paraules molt gruixudes.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Vicepresident.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Estamos de acuerdo en que
es un tema creo que muy importante el hecho de que
desarrollemos nuestro derecho civil propio, pero yo le podría
decir a usted lo mismo, ¿por qué no lo hicieron ustedes en la
pasada legislatura cuando gobernaban? Porque ya existía
también la Comisión de Derecho Civil Asesora. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

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

En cuanto al anteproyecto, este gobierno tiene cerrados dos
textos, uno de la Ley del régimen... uno del anteproyecto de ley
de la Ley de régimen patrimonial del matrimonio y otro de la
Ley de sucesión ab intestato, lo que sucede, Sr. Diputado, como
le he dicho anteriormente, es que considero que estamos ante
dos normativas lo suficientemente importantes para que se
tramiten por el régimen ordinario y que haya, pues, un
interesante debate.

Y tengo que decirle, Sr. Diputado, que en concreto en el
anteproyecto de ley de la sucesión ab intestato ustedes ya, pues,
habían manifestado su reticencia precisamente a este texto. Y
tengo que decirle que se produjeron también pues unas
discrepancias entre la comisión asesora y también el Consejo
Asesor de Ibiza y Formentera y en concreto, precisamente, a lo
que usted hace referencia, a ver quién tenía que ser el heredero,
o bien los consells insulars o bien la comunidad autónoma.

Por lo tanto, yo creo que estamos ante una situación que
considero que es necesario que haya un debate interesante aquí,
en esta cámara parlamentaria. En cualquier caso, sí que quiero
aprovechar para agradecer el excelente trabajo que ha hecho la
Comisión Asesora de Derecho Civil, que todos son excelentes
profesionales en cada una de las...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

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

... ramas del derecho que representan.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 2665/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitats sanitàries a Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 2665/15, relativa a necessitats
sanitàries a Eivissa, que formula la diputada Sra. Pilar Costa i
Serra del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, avui, que han passat
24 hores des que s’ha fet el trasllat al nou hospital de Can
Misses, vull que les meves primeres paraules siguin de profund
agraïment a la feinada que han fet tots els professionals sanitaris
de Can Misses per portar endavant aquest trasllat. Avui el que
aguanta la sanitat pública a les nostres illes són els seus
excelAlents professionals, per cert, dir-li que molts d’aquests han
notat a faltar el suport de la direcció en aquests dies de tanta
feina.

I la meva pregunta vol posar de manifest, Sr. Conseller, la
contradicció que suposa tenir un nou hospital, però ni un sol
servei més. Vull recordar-li que en el pla funcional estava
prevista la neurocirurgia, la cirurgia vascular i l’hemodinàmica,
a més de la radioteràpia, que vostès ara privatitzen. Em podria
dir, Sr. Conseller, si té prevista a curt termini alguna d’aquestes
especialitats a Eivissa? I en cas que la resposta sigui afirmativa,
cap la possibilitat que també es privatitzàs alguna d’aquestes
com la radioteràpia?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Jo també
voldria aprofitar les meves primeres paraules per agrair a totes
les persones que han fet possible aquest trasllat de l’antic edifici
de Can Misses a les noves instalAlacions, perquè en el dia d’ahir
varen fer una feina exemplar que redunda en la millora de la
qualitat assistencial i en el benestar dels pacients.

Referint-me a la pregunta que vostè em formulava de si crec
que les necessitats sanitàries a Eivissa estan cobertes, li puc dir
que estan substancialment millor que quan ens les vàrem trobar
a mitjans de l’any 2011. De fet, aquest trasllat al nou hospital ha
estat possible gràcies que vàrem fer un modificat on incloíem el
servei de radioteràpia, que vostès no contemplaven, i que, a
més, durant aquests més de tres anys hem anat desplaçant
professionals per donar millor assistència a Eivissa, fins i tot
d’aquestes especialitats que vostè deia: cirurgia vascular ara es
desplaça des de l’hospital de referència a Can Misses; cirurgia
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plàstica; cirurgia pediàtrica; neurocirurgia també es desplaça; a
més d’haver potenciat l’atenció domiciliària. I li diré que en
Atenció Primària hem obert el nou centre de salut a Sant Josep
i hem fet possible també les unitats bàsiques de Sant Mateu i
Santa Agnès a primària.

Per tant, les passes han estat decidides, però tampoc no hem
descuidat aquells pacients que s’han de desplaçar des d’Eivissa
cap a Palma creant la figura de l’infermera d’enllaç perquè
siguin millor atesos.

Per tant, la implicació en la millora de la qualitat assistencial
ha estat alta i, Sra. Costa, m’agradaria haver-la tenguda al nostre
costat perquè això fos possible i no tenir-la sempre en front
sense possibilitat d’un diàleg constructiu sinó exclusivament
destructiu com el que vostè manté.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, si fessin una
mica d’esforç i haguessin complit amb el pla funcional que es
varen trobar fet ara avui tendríem en marxa aquestes tres noves
especialitats perquè ja no valen les excuses econòmiques. Sap
què suposaria aproximadament en cost de personal aquestes tres
noves especialitats? Aproximadament uns 800.000 euros. Em
vol dir que després d’inaugurar un edifici de més de 550 milions
d’euros no poden posar aquestes noves especialitats? 

Per cert, ja que bravegen tant de rebaixa de 3 milions
d’euros en el concurs de radioteràpia privatitzada amb aquest
estalvi de 3 milions d’euros podrien invertir-los en aquestes
noves especialitats i més personal a Can Misses.

Vostè va venir a Eivissa fa dues setmanes a fer una roda de
premsa, hagués estat bé que visitàs com es trobaven les
urgències que semblaven les urgències d’un hospital de
campanya. La pressió assistencial està sent inaguantable, Sr.
Conseller, per als professionals i per als pacients. Ara tenim més
espai, sí, però menys personal. 

Sr. Conseller, no torni a dir que la sanitat pública està millor
ara que quan se la va trobar perquè tenim més demanda i menys
personal, un edifici nou i els mateixos serveis, Sr. Conseller.
Això és l’austeritat que pregona el Sr. Bauzá.

Miri, per últim, vull saber, Sr. Conseller, si estudien la
possibilitat d’un servei d’hemodinàmica privatitzada com la de
la radioteràpia, perquè si això és cert, per favor, no facin res
més, ho deixin al...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, gràcies.

(Se sent la Sra. Costa i Serra de fons de manera
inintelAligible)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè fa referència
al pla funcional, el que no presta esment, és a dir, aquest pla
funcional a quants d’anys es projectava, que era per a les
pròximes dècades, i a quanta població feia referència. Aquest
pla funcional i aquests dos detalls són molt importants, feia
referència a més de 180.000 targetes per fer eficient aquest
sistema i en aquests moments en tenim justes 130.000. Per tant,
no es pot complir aquest pla funcional que vostès sí que varen
plasmar a un paper i no varen deixar la possibilitat de fer-lo. 

Li diré més, però, nosaltres sí que hem apostat per la
població d’Eivissa, cirurgia vascular, hi era la legislatura
passada? Es desenvolupava a Can Misses? No, actualment sí.
Cirurgia pediàtrica, exactament igual. Cirurgia plàstica,
exactament igual. 

Per tant, no intenti sembrar ombres de dubte, hem fet passes
decidides a primària especialitzada en atenció domiciliària. Sra.
Costa, és irresponsable la seva actitud i els ciutadans d’Eivissa
segur que així ho valoren.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 2666/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accés a les andanes d'SFM.

LA SRA. PRESIDENTA:

La vuitena pregunta, RGE núm. 2666/15, relativa a accés a
les andanes d’SFM, presentada pel diputat Sr. Cosme Bonet i
Bonet del Grup Parlamentari Socialista, és ajornada atesa la
petició del Govern, presentada mitjançant l’escrit RGE núm.
2850/15.
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I.9) Pregunta RGE núm. 2658/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fira ITB de Berlín.

Novena pregunta, RGE núm. 2658/15, relativa a Fira ITB de
Berlín, que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarreta
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Dins el mercat turístic el mercat alemany ocupa el
primer lloc en nombre de turistes que rebem, representant el
30,5% dels visitants de Balears. La bona salut de l’economia
alemanya, amb l’índex d’atur més baix de la zona euro,
juntament amb les milionàries inversions que s’han dut a terme
a Balears al llarg dels últims tres anys, sens dubte gràcies a la
Llei de turisme, per reposicionar els establiments turístics
restablint la qualitat i la competitivitat perduda, fa que els
pronòstics per a enguany tornin a ser positius.

La setmana passada se celebrà la ITB de Berlín, com saben,
una de les fires més importants a nivell internacional. Al
respecte els mitjans de comunicació han informat molt
positivament. Les expectatives favorables són molt bona notícia
per a tots els balears, inclosa l’oposició, indiquen que malgrat
els nostres possibles errors hi ha hagut una bona gestió.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, ens pot explicar
l’assistència a la Fira del Turisme de Berlín? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com
vostè diu, és el principal mercat nostre, un de cada tres turistes
que vénen a les Illes Balears és alemany, per tant, aquest
increment respecte de l’any 2013, que es va aconseguir l’any
2014 d’un 1,4% va ser una bona notícia, però sobretot les
perspectives que ens han traslladat aquests dies passats.

Hem de tenir en compte, a més, que des de l’any 2010 s’han
recuperat 550.000 turistes i, per tant, la bona salut del mercat
alemany a les Illes Balears és excelAlent. A més, tengui en
compte que enguany les Illes han participat a la fira, com no
podria ser d’una altra manera també, en tema de diversificació
de producte, tal com diu el Pla integral de turisme de les Illes
Balears. Hem fet demostracions gastronòmiques fetes pels
alumnes de l’Escola d’Hostaleria i per quatres xefs de les Illes,
això fet durant els dies de la fira. I després s’han presentat
esdeveniments que es produiran aquest any 2015 a nivell
esportiu, a nivell cultural i a nivell mediambiental, com són la
Challenge de Peguera, el projecte del “Bosque TUI”, el Festival
de Pollença, la Running for Passion de Palma i moltes altres,
perquè s’han pogut presentar tots aquells esdeveniments que
cada una de les marques ha demanat.

Crec, però, que una de les principals i millors notícies han
estat les reunions que s’han pogut fer, reunions públiques i amb
mitjans de comunicació a la fira amb els quatre majoristes de
viatges més importants, i les conclusions que hem pogut treure
és que el 2014 històric, el 2015 serà millor consolidant aquesta
tendència. Per tant, això, a més, comparat amb què altres
destinacions competidores no es recuperen, és molt bo. Un
increment de preus del 5%, això respecte d’altres destinacions
competidores estan baixant preus. Per tant, la competitivitat a
les Illes està demostrada.

També s’ha anunciat que es crearan aquesta temporada
4.000 nous llocs de feina, s’espera una Pasqua molt bona amb
un increment del 20% i a la temporada alta un increment de
Menorca i Eivissa del 10%.

I un altre tema que també tots els majoristes de viatges varen
anomenar va ser l’ecotaxa i varen dir que no a la ecotaxa, els
anys en què es va aplicar es varen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

... perdre 1 milió de turistes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 2659/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou certificat que demana la ITV.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta RGE núm. 2659/15, relativa a nou
certificat que demana la ITV, que formula la Sra. Margalida
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula,
Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest govern del Partit Popular ha
estat i està al costat dels sectors econòmics i estar al costat dels
sectors econòmics és donar-los suport, escoltar les seves
necessitats, prendre les mesures per facilitar-los el normal
funcionament de la seva activitat, protegir a qui fa les coses bé
i lluitar contra el frau i la competència deslleial.

Els nombres de la recuperació econòmica, que alguns
neguen per pur interès electoralista, són el fruit de l’esforç
d’aquestes petites empreses autònoms i professionals de tots els
sectors que han lluitat cada dia per seguir aixecant les barreres
del seu negoci, crear llocs de feina i oferir uns serveis de
qualitat. I amb el fruit d’aquest diàleg constant el Govern del
Partit Popular ha estat capaç de posar damunt la taula decisions
i normes que parteixen de les seves necessitats reals i no de
necessitats polítiques, i donen resposta a reivindicacions
històriques i posen en evidència que un dels pilars bàsics de la
gestió del Partit Popular ha estat la colAlaboració i la coordinació
publicoprivada.
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Per això, li volem demanar, Sr. Conseller, en què consisteix
el nou certificat oficial de reparació que se solAlicita a les ITV,
el qual pretén, entre d’altres, millorar la seguretat vial, donar
més tranquilAlitat a consumidors i usuaris i fer front a un
intrusisme que pot suposar, segons el mateix sector, fins al 30%
de l’activitat?

De la mateixa manera volem aprofitar per posar en relleu
una altra dada positiva que hem conegut recentment i és que 4
de cada 10 cotxes venuts a les illes els dos darrers anys han
rebut ajuda estatal mitjançant el Pla PIVE. S’han venut uns
5.000 vehicles a les illes i s’han incrementat un 19% les vendes
del 2013 i, segons els concessionaris, és una mostra de l’evident
recuperació econòmica, aquesta que alguns insisteixen a negar
i que ha suposat un augment del 25% de vendes de vehicles a
particulars.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Señores diputados, Sra. Diputada, cierto,
para mejorar hay que trabajar con los sectores económicos e
identificar con ellos dónde están los puntos débiles y trabajar
para mejorar. En este caso, con un sector relevante que es el
sector de talleres, el sector de la automoción, desde hace tiempo
venían trasladando dos inquietudes: seguridad vial y por otro
lado el aumento de la economía sumergida, del intrusismo
dentro del sector durante este periodo de crisis. Pues todas las
instituciones, las dos instituciones que tenemos competencias en
el ámbito del control nos pusimos a trabajar con el sector
privado y nació esta normativa que se diseñó entre el Consell de
Mallorca, el Govern, a través de la Dirección General de
Industria, y el sector privado.

¿Qué es la iniciativa? Bueno, pues cuando todos los coches
tienen que pasar por una revisión, cuando ya llevan unos cuatro
años de vida y esta revisión pasa por la ITV, esta ITV tiene
distinta tipología de fallos, pero los graves y muy graves lo que
hacen es que este coche no pueda desplazarse..., nada más pueda
desplazarse para el taller para su reparación. Estas reparaciones
en muchos casos no venía siendo de forma homologada y de
forma... como debería de ser a través de los talleres que estaban
capacitados para ello.

¿Qué se ha hecho entre las dos instituciones? Pues definir
con el sector privado lo que se llama un certificado por el cual
estos coches que tienen una avería grave o muy grave y, por
tanto, la seguridad vial está en peligro, y por tanto la vida de los
ciudadanos y no solo del propio propietario, sino de los que
circulan, pues podrían pasar por problemas. ¿Qué se hace?
Obligarles a traer un certificado de revisión de esta avería. Este
certificado se incluye en la ficha técnica. Si este certificado no
se trae, pues habrá más responsabilidades si en un futuro tuviera
algún problema este coche.

Por tanto, es avanzar, avanzar en la economía, trabajar
contra la economía sumergida, dos, avanzar a favor de la
seguridad vial y seguir escuchando al sector que es un sector
económico que da mucho trabajo y es un sector económico que
necesita apoyo de la administración.

En definitiva, además, dentro del sector y trabajando para
atajar la economía sumergida, durante este trimestre se han
hecho cien inspecciones de las cuales el 56% de los talleres
inspeccionados han regularizado una situación en la cual no
estaban cumpliendo; el 20% se está procediendo al cierre de la
actividad y el 24% está en situación irregular, pendiente de
definir sus actuaciones para cerrarles o habilitarles a seguir
desarrollando la actuación. Por tanto....

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 2661/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Jornades de salut mental i dona.

Onzena pregunta RGE núm. 2661/15, relativa a jornada de
salut mental i dona, que formula la Sra. María José Bauzá i
Alonso del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra.
Diputada. 

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La igualdad entre sexos y
la protección de víctimas de violencia de género son y deben
seguir siendo pilares fundamentales de la acción de gobierno en
cualquier administración pública independientemente de su
color político.

En este sentido, el Instituto Balear de la Dona y la sociedad
científica médica de Baleares llevan trabajando desde hace
meses en la cuarta edición de las Jornadas de salud mental y
mujer, un foro de trabajo que comenzó el pasado 25 de febrero
y que se va a extender hasta el 27 de marzo, con un total de siete
días de intensa actividad y que está teniendo una muy buena
acogida.

Entre los profesionales que trabajan directamente con
aquellas mujeres con determinadas problemáticas psicosociales
y que son los principales destinatarios de estas jornadas existe
unanimidad en el interés de estas mismas jornadas. La salud
psicosocial, en este caso de la mujer, así como la prevención de
la violencia de género, son los puntos centrales de estas jornadas
de las que estamos hablando en la que se dan cita profesionales
del ámbito sanitario, educativo o de trabajadores sociales.
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Por este motivo, Sra. Consellera, me gustaría que nos hiciera
una valoración de las Jornadas de salud mental y mujer que está
organizando estos días el Institut Balear de la Dona en
colaboración con la sociedad científica médica de Baleares.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada, la valoración
que hacemos desde el Govern no puede ser más que muy
positiva, los casi 300 participantes en Mallorca así lo ponen de
manifiesto. 

Gracias a la buena sintonía que existe ente el IB Dona y
Cimebal se han podido recuperar estas jornadas tras siete años
de inactividad, unas jornadas que permiten a los trabajadores de
sectores tan importantes como el sanitario, el educativo o el
social conocer de primera mano las actuaciones que deben
realizar o cómo afrontar situaciones tan graves como la
violencia de género, el acoso en sus diferentes perspectivas,
cómo afrontar el duelo o una enfermedad grave como puede ser
el cáncer, otros aspectos que pueden afectar a la salud mental de
la mujer como trastornos alimentarios, drogadicción, embarazos
no deseados o en la adolescencia, entre un largo etcétera.

Las tres primeras ediciones de estas jornadas fueron todo un
éxito, sin embargo no tuvieron continuidad hasta este mismo
año. Ahora hemos querido recuperar estas sesiones formativas
acreditadas para que los profesionales de sectores que trabajan
con la mujer amplíen su formación de manera gratuita y reciban
además una acreditación con la que ampliar su currículum
profesional.

Hay que resaltar también que estas jornadas son pioneras en
España y que se celebraran próximamente tanto en Ibiza como
en Menorca, concretamente el 20 de marzo en el Consell Insular
de Ibiza y el 27 de marzo en el Consell Insular de Menorca,
donde esperamos también una gran afluencia de inscripciones.

Por último, cabe destacar el gran nivel científico tanto de las
ponencias como evidentemente de los ponentes que las
impartieron, todos ellos profesionales del ámbito de la salud, la
psicología o la psiquiatría que desarrollan su actividad
psicosanitaria en las islas. Éste es un ejemplo de que en nuestra
comunidad autónoma contamos con excelentes profesionales a
los que debemos promocionar y dar cabida en actividades de
este tipo. Esperemos que estas jornadas tengan su continuidad
en el futuro dado su valor científico, divulgativo y educativo.
Muchas gracias.

I.12) Pregunta RGE núm. 2669/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a atenció a persones amb dependència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta RGE núm. 2669/15, relativa a atenció a
persones amb dependència, que formula la Sra. Conxa Obrador
i Guzman del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera de Família
i Serveis Socials, com valora l’atenció que han rebut durant
aquesta legislatura les persones amb dependència?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, presidenta. Gracias, diputada, durante esta
legislatura se ha hecho un importante esfuerzo en el ámbito de
dependencia, pero como todos ustedes saben la difícil situación
económica a la que se afrontó este govern y también una caótica
situación dentro del sistema de dependencia con una amplia lista
de espera, ha hecho que, pese a estos esfuerzos, evidentemente
todavía, a pesar de haber rebajado considerablemente esta lista,
los esfuerzos debemos seguir haciéndolos y no nos podemos dar
por satisfechos con el resultado.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Miri, durant aquesta legislatura ha baixat un
10% el nombre de persones que han solAlicitat una prestació a la
dependència, 2.300 persones manco que a l’any 2011. Per què
ha passat això? Perquè les famílies ja no confien en vostès
perquè saben que les dificultats i el temps que han d’esperar,
més de 500 dies, per poder accedir a una plaça residencial o a
una ajuda són insuperables; 5.000 dependents han mort durant
la seva gestió esperant una prestació, un dret.

En aquesta legislatura ha disminuït també un 10% el nombre
de valoracions amb dictamen positiu, més de 1.500 dependents
de les Illes Balears han quedat fora del sistema durant aquesta
legislatura perquè vostès varen eliminar els nivells de la
baremació , una decisió política per endurir les condicions
d’accés a les prestacions en dependència. No són dades que
m’hagi inventat jo, Sra. Consellera, són dades publicades a la
web de la seva conselleria.



7746 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 159 / 10 de març del 2015 

 

Si avui vostè pot presumir d’haver disminuït la llista
d’espera no és per haver augmentat les places residencials als
centres de dia o les ajudes econòmiques, és senzillament per les
retallades encobertes que impedeixen l’accés al sistema de la
dependència a milers de persones.

Vostè no sols ha tancat la porta d’entrada a la dependència
sinó que també ha obert la porta de sortida, aquesta sortida del
sistema té un nom: revisió d’ofici. Vostè ha ordenat la revisió
d’ofici d’expedients de persones amb gran dependència i ha
provocat que persones majors amb un pronòstic irreversible i
persones amb discapacitat hagin vist reduïdes les seves
prestacions, una canallada orquestrada per estalviar despesa a
costa del patiment de moltes famílies, Sra. Consellera.

(Remor de veus i petit aldarull)

El balanç d’aquest govern no pot ser més negatiu. Vostès es
varen trobar amb 10.500 nous dependents atesos en l’anterior
legislatura; en quatre anys el seu govern ha incorporat
únicament 1.000 nous dependents. Aquesta és la diferència,
nosaltres creim en la Llei de dependència mentre que vostès
l’estan destrossant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Consellera, per respondre.

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada, Sra. Obrador,
le tengo que decir que me sorprende, cuanto menos de verdad
que me sorprende.

En primer lugar, decirle que... o sea, es que no sé por donde
empezar, es lógico y es entendible, yo creo que cualquier
persona puede entender que es evidente que cuando se pone en
marcha un sistema nuevo haya una avalancha de solicitudes y
llega un momento en que se estabiliza este número de
solicitudes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, per favor.

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

...que es lo que ha ocurrido aquí y es lo que ha ocurrido en
toda España. Creo que esto es fácil de entender. 

Segundo, el cambio de baremos que usted, sinceramente no
sé cómo lee, no sé si lee en vertical, en horizontal, en diagonal
o no sé cómo lo lee, el cambio de baremos lo aprobó el Sr.
Zapatero en febrero de 2011, eso sí, con una...

(Remor de veus)

... digamos circunstancia que entraba en vigor un año
después, ya cuando gobernaba el Partido Popular, pero este
cambio de baremos que provoca... -no me diga que no y léalo,
por favor, Sra. Obrador-, es que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, per favor.

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

... lo puede comprobar en la web o donde quiera, el próximo
día yo me comprometo y se lo traigo, fecha, real decreto,
febrero del 2011, y evidentemente se aplican estos baremos.

En segundo lugar, usted habla siempre y además con una
frivolidad de las 5.000 personas que han fallecido y por
desgracia es cierto que han fallecido, pero, Sra. Obrador, desde
el año 2009, ¿eh?, que ustedes gobernaron desde el año 2009
hasta el año 2011, asuman también alguna responsabilidad, y no
me diga que no, que también le traeremos los datos.

La realidad es que en el 2011, dentro del sistema de
dependencia, solamente recibían una prestación y una ayuda el
57%; a día de hoy es el 84% de personas que están en el sistema
que sí que reciben una prestación. Es evidente que hemos
mejorado y le vuelvo a decir: ...

(Remor de veus)

... queda un 16% de personas, que son personas con cara y
ojos, personas que lo necesitan que están esperando una
prestación, y vamos a seguir trabajando para poderles dar esta
prestación y una de las evidencias más claras que hemos
trabajado es que el presupuesto en relación al 2011 ha
aumentado un 54%. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.13) Pregunta RGE núm. 2656/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció de l'activitat
nàutica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm...

(Remor de veus)

Senyors diputats, per favor, silenci.

Tretzena pregunta RGE núm. 2656/15, relativa a promoció
de l’activitat nàutica, que formula el Sr. Carlos Luis Veramendi
i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. La actividad náutica cumple una
importante función social y representa un sector económico
productivo propio y generador y mantenedor de empleo
cualificado para nuestra comunidad. 

Por ello, en esta legislatura desde el Govern se han
impulsado un importante número de actuaciones en relación a
la actividad náutica en nuestras islas a diferencia del anterior
govern, los ejemplos de ello son muchos, además del carácter
reivindicativo ante el Gobierno central, así destacar el trabajo
llevado a cabo para la supresión del impuesto de matriculación
de embarcaciones de recreo de más de 15 metros de eslora
dedicadas al alquiler que tan discriminatorio era.

Desde aquí quiero aprovechar para nuevamente reivindicar
la necesaria y urgente eliminación de la subida de la tasa de
ayuda a la navegación, la T0, que ya se aprobó por unanimidad
en esta cámara a instancia del grupo popular, aspecto en el que
también trabaja este govern, el Gobierno central debe
eliminarla.

Respecto a los datos objetivos facilitados por el propio
sector son muy positivos, duplicándose en 2014 el número de
embarcaciones para alquiler matriculadas. Las ventas de
embarcaciones creció un 30%, los chárteres náuticos
aumentaron un 64%, las ventas de embarcaciones de segunda
mano crecieron un 8% más, siendo la previsión para este año
2015 mucho mejor. Además el turismo náutico también creció,
nuestra comunidad autónoma es también un claro referente en
ello a pesar de la dura competencia que existe de otros
mercados.

Destacar que las recientes actuaciones puestas en marcha
desde el Govern en inversiones portuarias contribuirán a tener
unas instalaciones portuarias autonómicas también de mayor
calidad, pero este govern además es plenamente consciente de
la importancia de apostar por la promoción de la actividad
náutica en nuestras islas. Por ello y por lo que representa es
importante actualizar y conocer nuevamente aquí estas
actuaciones. 

Por ello, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le formulo la
siguiente pregunta: ¿podría explicar en qué actividades de
promoción de la actividad náutica participa el Govern de las
Illes Balears? Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com a sector
estratègic que és el sector nàutic per a les Illes Balears està
definit al Pla integral de turisme com una de les línies dins el
producte esportiu i és el nostre arxipèlag a més capdavanter en
l’àmbit nacional i internacional d’aquesta activitat.

Seguint el Pla d’acció 2015, tornam parlar de planificació,
fins i tot d’aquí a dos mesos ja aprovarem el Pla d’acció 2016,
perquè hi ha moltes acciones que s’han de preveure amb molt de
temps, les accions promocionals en les quals participa aquest
govern en aquest any són: al mes de gener vàrem assistir a la
fira de Dusseldorf de busseig i nàutica a petició del sector,
interès manifestat també a les meses estratègiques de producte
que celebram periòdicament; està prevista també l’organització
d’un préstec dirigit al mercat francès i belga per al mes de maig;
s’assistirà al Saló Nàutic de Mònaco i a la Seatrade Europe
d’Hamburg el mes de setembre; també està previst assistir al
Saló Nàutic de Barcelona el mes d’octubre i al Saló Nàutic de
Paris que tendrà lloc el mes de desembre. Per altra banda, la
conselleria coparticipa en l’organització del Palma Boat Show
que tendrà lloc també a finals d’abril.

Sens dubte, però, l’acció més important a la qual participam
és la fira de creuers de Miami a la qual assistirem de la mà de
l’Autoritat Portuària la setmana que ve, com feim en
colAlaboració interadministrativa amb l’Autoritat Portuària. Ja
és la tercera vegada que hi assistim i constatam a més el
creixent interès de les navilieres per als ports de les Illes
Balears, que a més... també aprofitam per promocionar al
mercat americà les Illes Balears.

L’arribada de creuers s’incrementa any rere any i als ports
de titularitat autonòmica també s’ha incrementat perquè en el
2012, per primera vegada, varen arribar tres creuers als nostres
ports; al 2013, 12, i al 2014 han estat 18. L’arribada de creuers
a més s’incrementa a nivell de tots els ports, som el segon a
nivell nacional, la quarta destinació de creuers del Mediterrani
i la dotzena del món i s’estima que la despesa directa per a
aquestes arribades és d’aproximadament de 90 milions d’euros.

Nosaltres també des del Govern pensam que a més hem de
fer més competitiu el sector i per tant, la taxa, la T0, s’hauria de
suprimir. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 2657/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució de la grip en la campanya 2014-
2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta RGE núm. 2657/15, relativa a evolució
de la grip en la campanya 2014-2015, 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, amb
la campanya “Vacuna’t, tu guanyes”, des de la Conselleria de
Salut varen anunciar que es distribuirien 137.800 dosis de
vacunes contra la grip estacional el 2014-2015.
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Cal recordar que la vacunació, a més de ser un acte
individual per a la pròpia protecció, és molt important per evitar
contagiar persones que puguin tenir complicacions greus amb
la grip. L’objectiu de la campanya sense cap dubte, ha estat
cobrir a tots els colAlectius de risc, amb la finalitat de reduir els
casos al llarg dels mesos d’hivern. I varen anunciar que es
vacunaria de forma gratuïta totes aquelles persones que dins
aquests grups a qui es recomana especialment la vacunació, per
exemple persones majors, adults i nins amb certes malalties
cròniques, dones embarassades, etcètera. Per això varen posar
en marxa mesures dirigides a informar i a conscienciar la
població i varen enviar per SMS a la població de risc i a aquests
colAlectius informació, també informació per als professionals
per tal de coordinar tota aquesta campanya.

Volem posar de manifest la gran importància que ha
desenvolupat la Xarxa sentinella als centres de salut, ja es va
anunciar que estava integrada per 34 metges que han fet una
feina a totes les Illes Balears. Per tant, consideram que el seu
paper ha estat cabdal, no únicament per atendre els malalts, sinó
perquè s’han encarregat de prendre mostres per tal d’analitzar-
les i poder tenir una millor identificació dels virus gripals. I així
es pot fer un seguiment de l’evolució de la grip entre la població
i aplicar les mesures preventives i assistencials que siguin
convenients.

Per això Sr. Conseller de Salut, ens agradaria veure si ens
pot explicar de quina manera ha estat aquesta evolució de la grip
durant aquesta campanya.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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. Tal com vostè
deia, vàrem anunciar una campanya de vacunació a tots els
grups de risc de les nostres illes de la qual també retérem
compte aquí en seu parlamentària. Va ser una campanya que
volíem arribar a tota aquella població diana que tenia una
especial cobertura.

Així i tot, i malgrat aquesta campanya preventiva, hem de
dir que la campanya de la grip d’enguany ha estat de les més
altes dels darrers anys, i només xifres de l’any 2001-2002 varen
presentar xifres per part del grup sentinella més altes que les
d’enguany. Tot i que és cert que hem anat per sota de la taxa
nacional, així com és habitual any rera any, enguany hem tengut
un nombre de casos prou superior al nombre de casos dels anys
anteriors, així, la darrera setmana de gener, vàrem començar a
tenir un increment del nombre de casos respecte de l’any passat,
el qual es manté encara per sobre de les taxes de l’any passat a
dia d’avui i, per tant, això ha implicat un increment de la pressió
assistencial que la conselleria i el Servei de Salut ha reforçat,
tant en els serveis d’urgència especialitzada, com en aquells
serveis que era necessària atenció primària per donar resposta
a la població.

Per tant, hem tengut un increment de la demanda
assistencial, a pesar de l’actuació preventiva, i hem reforçat per
donar resposta. Com dic, aquestes dades han estat d’una
incidència màxima, només superades pels anys 2001-2002,
arribant a xifres prou superiors a les dels anys anteriors. Això
ens dóna el missatge clar que no es pot baixar la guàrdia i
continuar fent feina a conscienciar la població des de la
prevenció i saber a quin nivell assistencial s’ha de recórrer
davant d’una simptomatologia molt concreta com és el cas de la
grip.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 2660/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa SEERF d'ajuda
a emprenedors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 2660/15, relativa a programa
SEERF d’ajuda als emprenedors, que formula la diputada Sra.
Maria 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. Durant aquesta legislatura el Govern del Partit Popular
ha aconseguit consolidar a Balears la reactivació econòmica,
mitjançant la colAlaboració publicoprivada, la recuperació de la
seguretat jurídica i la confiança empresarial. Unes polítiques
econòmiques que ja han donat molts bons resultats, perquè la
nostra comunitat registra la major baixada de l’atur i lidera la
creació d’ocupació. 

Un canvi de tendència que fa possible el Partit Popular, amb
un conjunt d’instruments i decisions per obrir noves empreses
i atreure les inversions. Moltes oportunitats de negoci que les
Balears van perdre amb el Govern del pacte, perquè aquí només
hi havia inseguretat administrativa, desconfiança empresarial i
un no a tot per sistema. Ja no se’n recorda l’oposició que a
Menorca van impedir, per exemple, transformar el lloc de
Torralbenc en un hotel rural, amb una inversió de 8 milions
d’euros, a favor en aquest cas del turisme i per
desestacionalitzar la temporada. Com sempre, prohibicions,
prohibicions i més prohibicions...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats silenci. Senyors diputats!
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En canvi, el Govern del Partit
Popular ha pres decisions i aplica les mesures correctes a favor
de l’economia productiva. Em referesc a l’Oficina d’Atenció a
l’Emprenedor, simplificació documental, llicència exprés,
estratègia d’investigació, innovació, programa ICAPE, Fòrum
Balears Competitiva i accions per implantar les noves
tecnologies de la informació i comunicació a les empreses. A
Menorca el Pla TIC amb el consell insular.

Entre aquestes iniciatives també vull destacar el Programa
SEERF. Per tant Sr. Conseller, ens pot explicar en què
consisteix i quins objectius ha aconseguit?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Señores diputados. Sra. Diputada, hoy
nuestra economía habla de crecimiento, hoy en nuestra
economía se habla del ritmo de crecimiento. El cambio de
destruir puestos de trabajo a generar puestos de trabajo ya se ha
consolidado y ya lo que hablamos es de a qué ritmo vamos a
crecer y cuánto empleo vamos a recuperar este año. Se han
recuperado en esta legislatura ya la mitad de los empleos que se
perdieron la pasada y el objetivo es terminar de recuperar
nuestra economía.

El programa SEERF nace de la necesidad de nuestros
empresarios, pequeños empresarios y emprendedores, que a
través de un proyecto les faltaba la última parte, que es la
justificación económica y la viabilidad económica para obtener
un crédito. No solamente era ayudarles a encontrar el crédito,
sino preparar su proyecto para que este crédito pudiera darse.
Éste nace de las iniciativas y de las peticiones de los
emprendedores y nace a través del trabajo de una empresa
pública de este govern y de una institución como es ISBA.

Una vez 18 meses instalado este programa, llevamos 114
proyectos que han pasado por este programa y 6 millones de
euros de financiación, financiación en nuevas actividades. ¿Cuál
es el siguiente paso? El siguiente paso es haber reunido la
semana pasada a todas las entidades financieras que forman
parte de ISBA, para que este programa..., esta estandarización
de cómo hacer un plan de viabilidad para un pequeño
emprendedor, se llevara también a las oficinas de las entidades
financieras y que de alguna manera financiación estuviera
alienada a información.

La acogida ha sido excelente y se está trabajando
individualmente con cada una de las entidades financieras para
que el emprendedor que llegue, o el pequeño empresario que
llegue a cualquier institución financiera, pueda de alguna forma
presentar una información que haya sido ya cotejada con estas
entidades y por lo tanto, sea fácil acceder al crédito.

Por lo tanto, una vez más, una relación pública-privada, en
la cual la iniciativa reformista de un gobierno define una
normativa y el sector privado la acoge con buen gusto y la
utiliza para mejorar nuestra economía y para ayudar a nuestros
emprendedores.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 2663/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitat legislativa durant
aquesta legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta RGE núm. 2663/15, relativa a activitat
legislativa durant aquesta legislatura, que formula la diputada
Sra. Margalida Cabrer i González del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Quan
només queden tres plenaris per convocar les properes eleccions
autonòmiques i després de quatre anys intensos, amb una feina
de govern estable, rigorosa, seriosa...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci senyors diputats!

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...creim que és hora de poder fer balanços. I un d’aquests
balanços importants per haver pogut complir els objectius
marcats per a aquesta legislatura, és precisament el balanç en
matèria d’activitat legislativa. Una activitat legislativa que s’ha
traduït en 40 projectes de llei aprovats, més 12 proposicions de
llei també aprovades. El que fan un total de 42, front les 34 de
l’anterior legislatura.

Però no és tan important el número de lleis, com les matèries
que han estat objecte de regulació. Pràcticament tots els sectors
econòmics han merescut el consens i les solucions necessàries
per poder ajudar a mantenir els llocs de feina, crear-ne de nous
i generar riquesa. Emprenedors, turisme, comerç, indústria,
pesca, transport, mines, agricultura, sector audiovisual, joc,
cultura, esports, per primera vegada tenim una Llei del sòl
autonòmica. 
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També com a fita històrica s’ha solucionat el finançament
definitiu dels consells insulars. Els serveis socials han merescut
importants importants innovacions legislatives amb els concerts
socials que garanteixen la seva viabilitat. Per no parlar de què
els comptes públics, amb mesures de contenció de la despesa,
l’aprovació anual dels pressuposts, o els nous controls de la
nova Llei de finances, han suposat en el seu conjunt el
compliment dels objectius de l’acció de govern, centrada en la
sostenibilitat dels serveis públics i la recuperació econòmica.

Creim que és un balanç positiu, del qual aquest grup
parlamentari se sent satisfet d’haver pogut fer feina
conjuntament amb el Govern i millorar el nostre ordenament
jurídic, com a acció necessària per sortir de la crisi.

Per això, Sr. Vicepresident, quina valoració fa del balanç de
l’activitat legislativa durant aquesta legislatura?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el balance
que hacemos no puede ser más positivo Sra. Diputada. Al final
de esta legislatura este gobierno, bueno este Parlamento habrá
aprobado 48 leyes y 21 decretos leyes. 

(Remor de veus)

Considero que ésta ha sido una legislatura en la que ha
habido...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci senyors diputats!

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

...una gran actividad legislativa, una actividad necesaria,
como hemos podido comprobar y como podremos seguir
comprobando, ha sido esencial para ordenar, modernizar y
racionalizar algunos sectores, para poner orden en otros y para
sentar las bases de la más que evidente recuperación económica,
creación de empleo y racionalización de las cuentas públicas.

No hay tiempo para referirme a todas ellas, pero merece
especial mención la primera ley que aprobamos, de apoyo al
emprendedor, micro, pequeña y mediana empresa, cuya
finalidad es la de ayudar a los protagonistas de la creación de
empleo. Incide en aspectos tan importantes como la licencia
exprés, el fomento del espíritu emprendedor en las escuelas,
Plan de internacionalización y el acceso a créditos. 

También la Ley de turismo que ha generado confianza y
seguridad jurídica para impulsar la inversión, cuyos resultados
son más que evidentes. La primera Ley agraria que ayudará a la

reactivación del sector primario. La Ley de financiación de los
consells, que dará seguridad y estabilidad, garantizando su
autonomía financiera. Y por falta de tiempo, pues hacer sólo
referencia a las leyes de comercio, farmacias, finanzas, de
ordenación y uso del suelo, audiovisual, etcétera, etcètera.

Y en breve, Sra. Diputada, tendremos en esta cámara el
debate sobre el proyecto de ley de modificación de nuestra Ley
electoral, que implica una reducción del Parlament. Una ley que
va a permitir hacer lo mismo, con la misma calidad y a un
menor coste. Confío en que la mayoría cualificada de esta
cámara piense en el interés general y apoye un proyecto del
Govern que es muy bueno para los ciudadanos.

En definitiva, Sra. Diputada, la recuperación económica y la
creación de empleo no es producto de la casualidad, sino que es
fruto de una política legislativa muy acertada del Gobierno del
presidente Bauzá.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 2671/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a pèrdua de posicions a la renta per càpita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta RGE núm. 2671/15, relativa a pèrdua de
posicions de renta per càpita que formula el diputat Gabriel
Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula Sr.
Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Estic una mica alAlucinat que el
control al Govern consisteixi en demanar al Govern sobre
l’activitat legislativa d’aquest Parlament. Una mica alAlucinant,
però bé.

Jo li demanaré per una big picture que representa aquesta
terra Sr. Bauzá. Miri resulta que l’any 85 les Illes Balears eren
la número 1 en renta per càpita amb 5 milions de turistes. L’any
2013 hem perdut posicions, ja no som el número 1, som el
número 7, setens en renta per càpita, però hem passat de 5
milions de turistes a 13 milions de turistes. Però la nostra renta
per càpita actualment està per darrera la de La Rioja, o d’Aragó.

Sr. Bauzá, no creu que hauria d’haver estat ja aquesta
legislatura la que haurien d’haver posat les bases per un canvi
de model econòmic?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, no és cert que les Illes Balears perdin posicions en el
rànquing de la renta per càpita, no és cert des que governa el
Partit Popular, no és cert des de l’any 2011 a l’any 2013 i no és
cert, no perquè ho digui jo, perquè ho diuen les dades
publicades a l’Institut Nacional d’Estadística. Sí baixaven quan
vostès governaven.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Perdem posicions des de l’any 85, Sr. Bauzá, amb molts
governs per enmig del Partit Popular. En qualsevol cas, vostè
s’ha referit a la seva legislatura, bé idò parlem de la seva
legislatura.

Resulta que hem passat de 9.200.000 turistes el 2010 a
11.100.000 el 2013, hem incrementat espectacularment els
turistes. Però resulta que any rera any la renta per càpita, el PIB
per càpita de cada un dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears, ha baixat i estàvem en 23.800 el 2010; 23.700 el 2011;
23.500 el 2012 i 23.400 el 2013. Cada vegada baixant i perdent,
mentre els turistes s’anaven incrementant. Està clar, Sr. Bauzá,
que aquí qualque cosa està fallant.

Per cert, no ens detinguem només amb els turistes. Vegem
què ha passat amb la indústria durant la seva legislatura: menys
1,4 perd de valor afegit brut la indústria el 2011; menys 0,8 el
2012; menys 1,1 el 2013; menys 0,3 el 2014. És a dir, Sr.
Bauzá, que mentre el turisme creix, la nostra indústria baixa.
Això sí, per cert, el 2015, ara, a principis d’any, som líders en
afiliació laboral en construcció. S’acosta una altra vegada el
llop?

Miri, Sr. Bauzá, és necessari plantejar-se d’una vegada per
totes un model que doni prosperitat compartida i aquest no ho
és, aquest no ho planteja. I per cert, ja que parlam de turisme i
de prosperitat compartida, per ventura també és el moment de
plantejar-se, com deia el programa nacional de reformes del
Reino de España de 2013 i plantejam una sèrie de mesures
positives que s’han dut a terme...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, miri, el que
vostè ha comentat no té massa a veure, no sé qui li ha preparat
la pregunta, però no està massa preparat i li diré per què.

(Remor de veus)

No hi ha una relació directa entre l’increment de turistes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats silenci!

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

...i l’increment del Producte Interior Brut, no hi ha una
relació que vostè vol condicionar amb la seva pregunta. Miri, la
variable que determina l’increment o el descens del Producte
Interior Brut no és aquesta, és simplement el guany o pèrdua de
competitivitat de la nostra economia. L’any 80 les Balears
teníem el cinquè lloc en el rànquing; l’any 92 el quart; l’any
2004 el sisè, avui el setè. Això demostra que a pesar que hi hagi
un creixement econòmic, hi ha una pèrdua de competitivitat. 

Li donaré una altra dada. La relació Producte Interior Brut
i renda per càpita entre els anys 2000 i 2010. Hem perdut
posicions, en aquest cas hem passat d’1,26% a un 1,056%; d’un
26% per damunt de la mitjana nacional a només un 5,6%. Idò
fins que va arribar aquest Govern, que es va produir un canvi en
matèria de competitivitat i hem passat d’un 5,6 a un 7,2. Idò és
com a conseqüència precisament que si hi ha un augment del
Producte Interior Brut per càpita, per primera vegada des de
l’any 2000, Sr. Barceló, per primera vegada des de fa 15 anys es
produeix un increment en el Producte Interior Brut, que vostè no
vol negar, pel que es veu, perquè vostè no vol mirar les xifres,
és com a conseqüència d’un potent sector exterior i també com
a conseqüència de totes les reformes que ha duit a terme aquest
Govern, que no va voler assumir l’anterior Govern.

Miri, la clau només és una, tenir major competitivitat, és el
que ha fet aquest Govern des del primer dia, ser més
competitius i sobretot afrontar els problemes de cara, no posar-
se de perfil i no negar la realitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 2667/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 2667/15, relativa a política
educativa, que formula la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula, Sra. Diputada.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, vostè es va presentar
a les eleccions dient que aquesta seria la legislatura de les
autopistes de l’educació, del diàleg i dels pactes d’Estat. Ara ja
sabem quin valor tenen les seves paraules, perquè la realitat, Sr.
President, és el seu pitjor enemic i la realitat és, per molt que ara
faci campanyes de publicitat o es vulgui presentar com una
persona dialogant i moderada, la realitat no la canviarà i la
realitat de la seva herència és molt evident: vostè, per sobre de
tot, ha estat un president autoritari i prepotent, ningú no oblidarà
que ha estat capaç d’aconseguir la manifestació més gran de la
història de les Illes Balears i ningú no oblidarà el més greu, no
ha tengut ni cinc minuts per rebre la comunitat educativa i el
TIL li ha hagut de tirar a baix el Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears.

I per les seves obsessions i per les seves dèries ideològiques
no li han bastat ni un ni dos consellers, fins a tres, Sr. Bauzá.
Vostè ha crispat com mai, ha dividit, ha creat problemes on no
n’hi havia, ha menyspreat i insultat els docents, ha defensat que
els pares i mares ja no puguin votar als consells escolars, ha
acomiadat mil professors, ha retallats beques, programes de
suport als infants amb necessitats especials, ha deixat d’invertir
en les infraestructures educatives i algunes estan en situació
altament deplorable. Aquesta és la nostra valoració de la seva
herència.

Em pot dir vostè si troba elements positius de la seva gestió
educativa? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, tenc la convicció que és absolutament
necessari millorar l’educació, no que és necessari sinó que és
urgent i és la primera de les feines que hauria de dur a terme
qualsevol govern. Sé que ens falta molta feina per fer, però
també sabem que el més important és precisament dedicar-se a
l’educació. 

Vostè sap perfectament, igual que jo, però no ho diu, que
aquest govern ha hagut d’assumir la pitjor situació econòmica,
social i laboral de tota la democràcia. I vostè sap, igual que jo,
que havíem de, sobretot, garantir tots els serveis bàsics
essencials. I vostè sap, com sé jo, però no ho diu i jo sí que ho
diré, què ha fet aquest govern.

En Pla d’inversions en matèria d’infraestructures educatives:
inversió de 54 milions d’euros. Professors tècnics i assistents
tècnics, -algú bufa per aquí, no li agrada, més del que varen fer
vostès-, professors i assistents tècnics: s’ha incrementat en 127
professors a nins amb necessitats educatives. S’ha incrementat
un 60% els auxiliars de conversa.

Sra. Barceló, aquest any s’ha incrementat... -Armengol-,
aquest any s’ha incrementat en 334 professors respecte del curs
passat. No és cert el que vostè diu.

Vostè tampoc no ha dit, dit pels sindicats en aquest cas de la
matèria, que es va signar el millor pacte interí educatiu de tota
Espanya per millorar la plantilla laboral, no ho deim nosaltres,
ho diuen els sindicats majoritaris.

I sobretot, Sra. Armengol, també li vull dir que el més
transcendent d’aquesta legislatura, vostè no ho ha dit: el
trilingüisme. Els pares volen que els seus fills, encara que vostè
se’n rigui, els pares volen que els seus fills aprenguin anglès, els
pares ho volen, aquest grup ho vol, vostè pel que es veu no ho
vol, immersió en català.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies. No hi ha més cec que aquell que no vol veure, i els
resultats són ben evidents, vegem competències lingüístiques,
Sr. President, ja que li obsessionen, ara li explicaré la seva
gestió.

Les proves dels alumnes de segon d’ESO del 2014, sap com
han disminuït la competència en català? 8,7 punts. Però
escolti’m bé, sap quant ha disminuït la competència en castellà,
Sr. President, en la seva legislatura? 11,6 punts. Aquesta és la
seva feina.

(Remor de veus)

I el que és més greu, anem a l’abandonament escolar, Sr.
President: nosaltres ens el trobàrem amb un 44,2%, el vàrem
baixar 14 punts. Sap què ha fet vostè, Sr. President? L’ha
augmentat 2 punts. Aquesta és la seva herència en educació.

I pot prometre ara el que vulgui, però ja el coneixem perquè
ja l’hem patit, Sr. Bauzá, i per això dia 24 de maig començarà
un nou govern en aquesta comunitat autònoma que farà possible
un pacte social amb la comunitat educativa, el qual invertirà en
formació i en educació; que respectarà els docents, els pares i
mares i l’autonomia dels centres i que tornarà la normalitat a les
aules, Sr. President, la normalitat que vostè ens ha robat i que no
hauríem d’haver perdut mai.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta, moltes gràcies. Ho ha dit molt bé vostè, que
tornarà la normalitat a les aules, això és el que provoca i això és
el que vol aquest govern, fer un canvi del que passava a les
aules, un canvi on les competències lingüístiques per a nosaltres
són imprescindibles i fonamentals, un equilibri entre les nostres
dues llengües i un tercer idioma que és l’anglès, que vostè se’n
riu, però els pares no se’n riuen, perquè no conec cap pare que
no vulgui que els seus fills aprenguin anglès i sí que conec
molts pares que no es poden permetre dur els seus nins a
acadèmies, a cursos d’estiu o anar a colAlegis privats com algú
fa i fa el contrari.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, sí li diré que nosaltres apostam pel
trilingüisme simplement perquè pensam que és el millor, encara
que vostè se’n rigui. Vostè pot... encara no sabem quin és el seu
projecte...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

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

... però sabem que és la immersió lingüística en català, que no
és el millor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

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

... ni per a vostè ni per a cap nin. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 625/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de protecció
per l'atur a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 625/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de protecció per
l’atur a les Illes Balears. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta interpelAlació ha estat proposada per intentar
visualitzar el que sembla invisible, el que amaguen les
macroxifres econòmiques des les quals el Govern n’està tan
encantat i intenta visualitzar la realitat de moltes persones amb
noms i llinatges que viuen en el nostre entorn en la més absoluta
precarietat o que viuen en la pobresa.

L’objectiu és compartir aquí l’anàlisi de les motivacions
d’aquesta situació produïda a l’àmbit laboral; el balanç de
l’acció del Govern, si és que n’hi ha, i un proper debat que
evidentment obligarà a la proposta dels diferents grups polítics.

Creim que tres són les causes a l’àmbit laboral que
provoquen fonamentalment la pobresa i la desigualtat: en primer
lloc, evidentment, no tenir feina, però també tenir una feina que
no permeti un salari digne per viure, i el més greu i urgent i que
és objecte avui d’aquest debat que és la manca de protecció
social per l’atur. Un fet contrari, fins i tot, al mandat
constitucional que les prestacions socials han de ser suficients
en les situacions de necessitat, especialment en cas de falta de
feina, l’article 41 de la Constitució.

Ho feim, volem insistir, perquè vivim en aquests moments
la més baixa taxa de protecció per atur de la nostra història
recent, la més baixa taxa de protecció de l’atur que s’ha donat
en tota la crisi que vivim. És la segona més baixa de tot l’Estat,
és la que més ha caigut de tot l’Estat i ho fa amb força a partir
de 2012. Així, a les nostres illes, tenim una taxa de protecció per
atur que mesura el percentatge i el nombre de persones aturades
que reben una prestació per atur la tenim avui en el 28,5%, el
2011 en el 42%.

Balears, líders en desprotecció a les persones que estan
aturades, mai, mai com ara les persones a l’atur no havien estat
tan desprotegides. Set de cada deu aturats a Balears no reben
cap prestació, dades EPA; nou de cada deu joves no reben cap
prestació; sis de cada deu persones majors de 45 anys a l’atur no
reben cap prestació. Açò vol dir que parlam de 80.000 persones
a l’atur que no reben prestacions. De 25.000 joves i de 22.600
persones majors de 45 anys que estan a l’atur no reben
prestacions. Quines són les raons? La primera, evidentment, la
reforma laboral que va suposar la reforma de les prestacions,
però en segon lloc també el persistent atur de llarga durada que
no hem aturat i que fa que s’esgotin les prestacions, persones a
l’atur que duen més de dos anys a l’atur sense trobar feina,
32.700, el 30% de l’atur.

També, evidentment, colAlectius que no participen en la
millora reiterada, assenyalada per part del Govern de les Illes
Balears, els joves, menys joves ocupats que el 2011; menys
joves estudiants que el 2011, i aturats majors de 55 anys que
quasi es dupliquen del 2011 al 2014, de 8.800 a 15.900.

Quines han estat les mesures del Govern del Partit Popular?
A nivell estatal la modificació del Pla Prepara, evidentment una
modificació a la baixa, sempre a la baixa; a la baixa en nombre
de beneficiaris, el 2014 el mes que hi ha hagut més beneficiaris
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del Pla Prepara han estat 657, amb l’anterior Pla Prepara el
nombre més alt eren 3.400. És a dir, la modificació del Pla
Prepara feta pel Govern de l’Estat ha suposat una rebaixa del
80% dels seus beneficiaris a les Illes Balears.

Ens diuen que fan una nova prestació, el Pla de reactivació
per a l’ocupació, que tendrà un impacte de 4.148 beneficiaris a
les Illes. Veurem, està per veure, després de quatre anys quasi
del seu govern. I una renda d’inserció laboral a les Illes Balears
amb una inversió de 4 milions d’euros per part de la comunitat
autònoma que encara no està en funcionament després de quatre
anys del seu govern. 

Les dades del SOIB i de la Seguretat Social confirmen
aquesta realitat, els demandants de feina, mitjanes anuals 2011-
2014, han baixat un 8,3%. Les prestacions han baixat, però un
13,8%. I sobretot el que ha baixat és la despesa en prestacions
a les Illes Balears, un 21,5%. 

Què vol dir açò? Que tenim menys prestacions, que les
prestacions que tenim són més baixes, perquè el 52% de les
prestacions que teníem el 2014 són de 426 euros. Tenim 32.000
persones aturades a la nostra comunitat autònoma que cobren
prestació d’un màxim de 426 euros, perquè les contributives han
baixat un 20% i la renda activa d’inserció ha crescut un 147%.

I aquesta realitat té un impacte econòmic, un impacte
econòmic que són, escoltin bé, 140 milions d’euros que hem
deixat de rebre en aquesta comunitat autònoma en un sol any, la
comparativa del 2011 al 2014 hem perdut 140 milions d’euros
en prestacions. S’adonen de l’impacte que açò suposa en
prestacions a les famílies que més malament ho passen?
Veritablement és una realitat dura, dura, dura. 

A partir d’aquí, per tant, com poden estar encantats d’aquest
creixement? Siguem conscients de la feblesa social que suposa
perquè es fonamenta en la precarietat i en la pobresa; perquè és
injust i del tot insostenible i perquè, evidentment, es fa urgent
altres polítiques que passin per combatre l’atur de llarga durada,
les accions en positiu a favor dels colAlectius amb més
dificultats, els majors de 45 anys i els joves, i que també suposi
un canvi de model que rompi amb aquesta precarietat en la
contractació, un element clau que obliga, que du a aquesta
manca de prestacions per atur.

Diuen que creen ocupació, i està bé, molt bé, enhorabona, i
ho dic seriosament, perfecte, però també han de saber que
l’ocupació que han creat, el 75% de l’ocupació creada el 2014,
són contractes fets de menys de deu hores, a un preu, a un cost
salarial que a la nostra comunitat autònoma és el segon més baix
de tot l’Estat, 14,12 euros, un 10% més baix que a nivell
nacional. Vol dir llocs de feina a preu de subsidi, i açò
veritablement creim que no és per estar-ne molt contents.

Fa pocs dies Miquel Puig, un economista, assenyalava a un
article publicat a un mitjà de comunicació, recordava una cita
d’Adam Smith: “cap societat no pot ser pròspera ni feliç si una
part dels seus membres són pobres”. Per tant, és important
lluitar contra la pobresa, contra la desigualtat i fer que el
creixement que volem construir sigui just i sostenible per a les
famílies i per a la gent del nostre entorn.

Visualitzar el que el Govern vol invisualitzar i, evidentment
i per aquest motiu fonamental, és avui aquesta proposta, el debat
dels motius, però sobretot la capacitat de propostes per
combatre aquesta duresa d’una realitat social que és urgent més
que mai canviar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern el conseller Sr.
Joaquín García, per un temps de deu minuts.

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

Sra. Presidenta. Señores diputados. Sra. Diputada, mire, le
voy a decir sólo en lo que vamos a coincidir y en lo que
coincidimos. Existe un problema y este problema es un
problema de todos, tenemos que seguir trabajando por las
personas que aún hoy no tienen trabajo, que es la mayor
precariedad que pueda existir, y, por otro lado, seguir
ayudándoles para de alguna forma mientras que encuentra ese
trabajo medidas que puedan ayudarles a pasar este tiempo. 

A partir de aquí, mire, le voy a decir creo que el resumen de
mi intervención, uno, no somos la comunidad que tiene la
protección más baja de nuestra... de todas las comunidades, no
lo somos. Y dos, a su pregunta ¿qué tenemos que hacer para
resolver ese problema? Seguir gobernando, seguir tomando las
decisiones que hemos tomado hasta ahora y que esta sociedad
no puede permitirse volver a tener los mismos equipos que nos
llevaron a esta solución, a esta situación. Y es así, y duele, y les
duele cuando se lo transmitimos, duele, es verdad, porque tener
en la mochila, -hablamos de EPA cuando usted quiera o
hablamos de datos SOIB-, en la mochila esta destrucción de
empleo, pérdida de puestos de trabajo y destrucción de
empresas en cuatro años, la mayor crisis que ha vivido esta
comunidad es verdad que suma una mochila bastante
complicada de llevar y bastante complicada de argumentar.

Porque todos los datos que nos ha dado hasta ahora, que me
ha dado, no parten de una reflexión, ¿por qué estamos aquí? Y
¿cómo hemos llegado a esta solución, a esta situación? No
parten que, según EPA, si quiere, y según esos datos 90.000
personas dejaron de estar ocupadas, según EPA, esos cuatro
años de gestión, o si hablamos del SOIB 46.000 personas
perdieron su puesto de trabajo. Eso no lo dice, pero tampoco lo
dice, y usted es conocedora, me consta, de cómo se articulan las
prestaciones, cómo se llevan las cotizaciones y cómo se llevan,
de alguna forma, cómo se reciben estos subsidios y
prestaciones, porque usted lo sabe y por esto todavía más este
debate para mí es mucho más difícil de llevar porque alguien
que conoce la raíz del problema no puede venir a decir lo que
está diciendo, lo que ha dicho durante diez minutos.
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Seguiré diciéndole que si se pasaron de 17.000 personas que
no tenían ninguna prestación o cobertura en el 2007, no, en el
2008, perdone, a 48.000 personas que perdieron esta prestación,
¿dónde está su satisfacción?, 30.000 personas en su periodo ya
no tenían prestación. Es que no puedo entender que haga un
debate sobre lo que está pasando cuando no analiza el porqué
estamos aquí. 

Si de estas personas que perdieron su puesto de trabajo en el
2008 y en el 2009, que pasaron a percibir unas prestaciones
durante un tiempo por su proceso de cotización, después de
estas prestaciones entraron en ese programa Prepara que usted
dice y en otros, pues evidentemente, si había 90.000 personas,
después de todo el trabajo que estamos haciendo esas 90.000
personas están empezando a encontrar puestos de trabajo y por
tanto, están empezando a no depender de subsidios y
prestaciones. Pero además le diré que si crece la economía, si
está creciendo al doble el 2014 que el 2013, que es donde paró
de decrecer, si estamos generando empleo desde hace casi dos
años, si indicadores de consumo, indicadores de actividad son
positivos y siempre son datos objetivos, ¿por qué me quiere
decir que estas personas si consumen, si trabajan, por qué quiere
llevarlo a un terreno que no es la realidad?

Me está diciendo que las personas que obtienen trabajo
además viven en una situación precaria, pregúnteles a ellas,
cuando ustedes nos dicen que tenemos que preguntar en la calle,
es que yo lo que creo es que se ha quedado usted aquí, se quedó
aquí cuando gestionaba y se ha quedado aquí cuando la calle,
nuestros ciudadanos lo están pasando mal.

A partir de aquí, tanto a nivel del Estado, porque es
coordinación entre administraciones, usted me viene a preguntar
sobre una competencia que sabe que no es nuestra, pero que aun
así actuamos, en la cual usted ha trabajado, en buscar
soluciones, por tanto, si me viene aquí a contarnos dónde
estamos, también, por favor, transmita por qué hemos llegado
así.

¿Qué ha hecho este gobierno? Mire, si llevamos 28 meses
descendiendo las cifras de desempleo, si llevamos 22 meses
generando empleo, si llevamos 17 meses donde los parados de
larga duración cada vez son menos, si llevamos 32 meses donde
los parados, nuestros jóvenes cada vez son menos, ¿por qué
cuestiona estas cifras? Son las mismas que usted gestionaba.

Si nos vamos a la EPA, esa EPA que usted cuestionaba, pero
que yo en un debate con usted, encantado de hablar de la EPA,
porque al final la EPA, los datos del SOIB, cualquier indicador
está diciendo que las políticas ejecutadas por este govern y el
esfuerzo de los ciudadanos están dando resultados y cada día
que pasa hay 19 personas más que tienen trabajo, cada mes que
pasa hay 131 contratos indefinidos más frente a no tener trabajo,
y cada mes que pasa la esperanza y la confianza de conseguir un
puesto de trabajo es mayor. 

Por tanto, esa reflexión que usted me hace tiene una
trayectoria de negativa destructiva a una trayectoria de inversión
de esa negatividad, es decir, de esos menos puestos de trabajo,
de esas menos esperanzas de conseguir trabajo a esperanza de
conseguir trabajo. Pero medidas específicas hay muchas que se
han puesto en marcha y que se están poniendo en marcha.

Yo lo que no sé es por qué me cuestiona la renta de
inserción, se aprobó para el 2015, han salido las convocatorias,
estamos en la recepción de los proyectos de cada uno de los
municipios, 8 millones de euros de inversión, 4 por el Govern,
4 por las administraciones locales. Vamos a ver los resultados,
vamos a seguir trabajando, es una aportación muy importante a
la Mesa social tripartita y al Plan de empleo.

La Garantía juvenil, ya se están empezando a desarrollar
actuaciones sobre ella. 

¿Por qué me dice que no hay actuaciones concretas para
resolver esto? Claro que las hay y además consensuadas.
Todavía estoy buscando en el plan de empleo anterior dónde
estaban estas actuaciones.

Le dije el otro día, de verdad, una reflexión, ¿dónde estaba
usted, dónde estaban ustedes cuando esto pasó? ¿qué
medidas...? Claro, como las coberturas estaban, las prestaciones
de desempleo estaban, usted me está hablando... ¿Usted cree
que es bueno pasar de un porcentaje que usted me dice que se
mantuvo en el 41? Hay muchas personas detrás de estas
coberturas, ¿verdad que sí? ¿Esas de dónde vinieron? Por tanto,
es una reflexión importante que ha de hacer y en un debate serio
hay que ver dónde estamos y lo que se está consiguiendo.

Pero cada una de estas actuaciones..., usted me critica la
renta de acompañamiento que se está poniendo en marcha desde
la Administración del Estado, también consensuada con los
agentes sociales, si usted cree que eso no es una solución,
dígame usted qué soluciones.

Fíjese, hasta el señor..., pues el antiguo ministro, su ministro
de Empleo hace poco empezó a decir que es verdad que la
recuperación existe y es verdad que se están creando puestos de
trabajo y es verdad que España está cambiando y hay esperanza.
Pues asúmalo usted también, y a partir de ahí, entremos en un
debate serio, que es verdad que todos tenemos un problema,
pero que la solución del problema es encontrar puestos de
trabajo y eso día a día usted sabe que va cambiando. Y que
cuando pasamos de perder 46.000 puestos de trabajo o 90.000
en EPA, ahí está el verdadero problema, ahí está el verdadero
problema, esa es la solución en la que todos tenemos que estar
y que este gobierno está. 

Le vuelvo a repetir: la mejor medida es seguir reformando,
seguir dando prioridad al sector privado, seguir activando la
economía, seguir trayendo inversión porque todo eso se traduce
en mayor consumo, mayores compras y al final eso significa
más puestos de trabajo.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Joana Barceló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, d’on anam i d’on venim, què
es creu que la crisi econòmica només ha afectat les Illes
Balears? La crisi que malauradament a l’any 2008 començà a
Espanya, a altres nivells i també en aquesta comunitat
autònoma, evidentment que va tenir un impacte duríssim sobre
l’àmbit laboral en aquesta comunitat autònoma i en les
comunitats autònomes on va governar el Partit Popular. I
precisament -i precisament- jo vull recordar quin és l’impacte
de les polítiques a la nostra comunitat on les polítiques on
governava el PP. Açò és el creixement de l’atur, allà on
governava el PP va ser el doble i partíem igual. Açò és Múrcia,
eh?, Múrcia, Balears. Açò és la gestió del Partit Popular. 

I tant, alerta, Sr. Conseller! Per tot hi va haver molt més atur
i es va gestionar. I tant si es va gestionar! Plans de contractació
pública a través dels ajuntaments n’hi va haver els tres darrers
anys. Vostès, encara no han posat en marxa la mesura acordada
de la renta d’inserció laboral. Quatre anys governant i encara
avui no està en marxa!

Programa de garantia juvenil, per als joves, no s’ho perdin:
als joves que criden, els fan una reunió grupal i els donen una
fulla amb direccions de correu electrònic perquè se cerquin la
vida. Ni feina, ni formació, que és el compromís de la Garantia
juvenil. Aquesta és la realitat i poden parlar amb els pares,
mares i els fills que han anat a veure què eren aquestes reunions,
una fulla amb adreces de correus electrònics. Açò són les
mesures del Partit Popular i cada vegada que han tocat una
mesura com el Pla Prepara ho han fet a la baixa.

Pla Prepara, una reforma que va suposar i ha suposat a
Balears que els beneficiaris davallessin un 80%. I ara s’han
adonat que, obligatòriament i sobretot perquè Europa els ha
estirat les orelles, han de posar una altra mesura igual que el
Prepara per compensar la baixada que varen fer. Molt bé, però
han hagut de posar aquesta mesura perquè havien rebaixat un
80% dels beneficiaris del Prepara amb la seva modificació. Per
tant, les actuacions que vostès han fet i no res és el mateix.

Recuperació, ho diem, creen llocs de feina? Molt bé, però
han de ser conscients de quins de llocs de feina creen, i els llocs
de feina que vostès creen en aquests moments són aquests: llocs
de feina a preu de subsidi, el 75% són de menys de deu hores
setmanals, a un preu de 12,14 euros l’hora, la més baixa de tot
l’Estat. I, evidentment, taxa de protecció, el nombre de persones
que tenim a l’atur, quina protecció tenen? I la protecció ha
baixat, perquè la reforma laboral ha retallat les prestacions,
perquè la precarietat no permet que la gent pugui fer prou feina
per arribar al dret d’una prestació i perquè es mantenen creixent
les xifres d’atur de llarga durada, tant per les dades del SOIB
com per les dades de l’EPA.

L’atur de més de dos anys continua creixent. L’atur de
persones de majors de 55 anys continua creixent. Els joves,
l’atur baixa, molt bé, però tenim menys joves ocupats, 1.000
joves se n’han anat cada any d’aquestes illes des que governa el
Partit Popular, i tenim menys joves ocupats que el 2011.
Aquesta és la seva realitat.

I aquí no era una qüestió de si tu o l’altre, sinó simplement
de trobar aquí una resposta a un model de creixement que
aprofundeix en aquestes desigualtats i tenim més gent
descoberta de qualsevol protecció. Aquesta és la realitat i per
açò l’Estat ha hagut de tirar endavant una mesura a la correguda
i d’acord, evidentment, amb tots els agents econòmics i socials.
I, evidentment, que hi estam d’acord, perquè el que no podem
fer és deixar la gent tirada.

Per tant, Sr. Conseller, la realitat és un poc més dura de dir:
eh!, és molt més dura de dir: eh, estam creant ocupació, tot va
bé, comença la reactivació”. A molta gent no li arriba aquesta
reactivació i avui el que volíem posar aquí i visualitzar és
aquesta realitat, que la taxa de protecció a les persones a l’atur
va baixar més fort que mai a partir del 2012 amb la reforma
laboral.

Aquesta és una realitat incontestable i tenim la segona taxa
de protecció més baixa de tot l’Estat. I amb les dades de l’EPA
que vostè empra per a la creació d’ocupació també ha
d’entendre que s’emprin alhora per assenyalar que en aquesta
comunitat autònoma set de cada deu aturats no reben cap
prestació, i que l’impacte econòmic de les retallades de
prestacions de l’Estat és brutal a la nostra comunitat autònoma,
és brutal, i açò vostè ho consent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’acabar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ara acab. Compensar 140 milions d’euros que hem deixat
de rebre en prestacions amb els 8 que amb bona voluntat des
dels recursos propis podrà invertir, evidentment, ens queda molt
per fer.

Repetim: la reforma laboral és en aquest moment un dels
elements claus de la pobresa de la gent i la manca d’actuació
compensadora per part del Govern també.

La realitat és dura i visualitzar les situacions de més
dificultat és obligació d’aquesta oposició, li agradi o no li
agradi, utilitzi les xifres que utilitzi,..

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, acabi.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...però és el que avui li demanàvem a la interpelAlació fer.
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Repetim: està demostrat que gestionar una crisi no és fàcil,
no ho és, però on el Partit Popular l’ha gestionada, evidentment,
ben parat, no hi ha sortit.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica, té la paraula el Govern, el
conseller Joaquín García per un temps de cinc minuts.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, esto último que me ha dicho
me ha dejado sorprendido. ¿Usted ha leído los datos de
Andalucía de este mes, los ha leído? ¿ha leído cómo van..., cuál
es la comunidad que más problemas tiene? ¿A que le preocupa?
¿A que está cerca del 30% de desempleo? Hoy, políticas, las
mismas que usted defiende, esas son las políticas que esta
llevando a que es la comunidad que peor está abordando la
crisis y es más, que no puede hablar ni siquiera de empezar a
ver un futuro distinto. ¿Esas son las políticas que usted quiere
que apliquemos en esta comunidad? Va a ser que no, le
garantizo que va a ser que no.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Le voy a... ha traído gráficos y a mí me gustaría enseñarles,
porque esto lo podemos compartir, es decir, no sé si lo verá,
pero la línea es fácil, esto es la pérdida de cobertura, ¿eh?, la
pérdida ascendente de coberturas en los años 2008-2011,
pérdida, pérdida de cobertura, y esto es como va evolucionando.
Esto son datos, los mismos que usted maneja. Pero le voy a
decir, es más bonita todavía: en rojo, las pérdidas de cobertura,
período 2007-2011, pérdida de cobertura, personas que no
tienen ninguna; en azul, lo que estamos trabajando para
recuperar. Es sencillo. Son datos.

Cuando usted me habla de horas, es que no sé, ya le digo
que quien le traslada, se lo dije el otro día, se lo digo ahora, lo
peor es interpretar datos cuando has estado gestionando los
mismos y has defendido lo contrario, que eso es lo que me
encuentro cada día y las mismas personas que defendían en los
cuatro años que era difícil salir..., yo lo entiendo que era difícil,
pero es que ahora reinterpretan los mismos datos. Mire, el 81%,
datos, el 81% de las personas que tienen un puesto de trabajo
trabajan más de 31 horas semanales, el 81%, y sólo un 3% están
por debajo, datos EPA, que usted tiene y que maneja. Bueno, y
que incluso con el no sabe no contesta, se hace un juego con
ellos, pero el 81% de la población activa trabaja más del 81%,
más de 31 horas. Si eso para usted no son datos claros de que la
evolución en el ámbito de horas trabajadas, eso que ustedes
llaman precariedad, que es tener trabajo más de 31 horas, a
usted no le va bé, pues es que claro, es un debate un poco
complicado, es un debate muy complicado.

Pero yo le sigo diciendo, en rojo, su evolución,
desempleados sin prestaciones, en rojo; en azul, nuestra
evolución. Claro que hay mucho trabajo, claro que el (...) año
fue un año todavía difícil para todos, cuente, cuente a todas las
personas que gestionaron, que tuvieron que abordar un inicio de
legislatura, cuente, cuente.

Mire, sus políticas eran muy sencillas, artificialmente, por
eso debíamos 1.600 euros a proveedores, eso creía que generaba
puestos de trabajo, un plan E, eso generaba puestos de trabajo,
¿para qué?, levantar y cerrar un zanja, esas son sus políticas
activas, eso son la manera de recuperar un empleo estable, esas
son las únicas políticas que hemos podido encontrar que
trataban de abordar el gran problema y la gran crisis en la que
estábamos.

Usted habla del resto de las comunidades, mire, ya le he
comparado un modelo vigente ahora mismo que es Andalucía,
pero es que esta comunidad -esta comunidad- lidera la
recuperación y por tanto está liderando cada uno de los
indicadores que son generadores de puestos de trabajo. Y ¿por
qué? Políticas adecuadas, unos ciudadanos que rápidamente han
sabido entender hacia adonde se tenía que ir y desde luego
mucho trabajo gastar en lo que corresponde y dejar de gastar
donde no corresponde, tener a la Administración donde tiene
que estar y evidentemente empezar a sacar políticas activas de
acompañamiento que ayuden a esta recuperación, entre ellas la
renta de inserción, la Garantía juvenil y todas aquellas que
veamos que son eficientes, sostenibles y que realmente crean
valor añadido.

Sra. Diputada, este gobierno ha trabajado con los ciudadanos
durante cuatro años y al Govern, los ayuntamientos, los
alcaldes, que son los que realmente viven y ven cada día a sus
desempleados, a las personas que perdían las esperanzas, que
hoy empiezan a tenerla, y que mañana habrá más personas
trabajando que hoy y que dentro de un mes más que este mes y
eso es recuperación, eso son políticas y eso es de verdad trabajar
para recuperar y hacer sostenible una comunidad que no debería
de haber perdido nunca su liderazgo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 2496/15, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'atenció sanitària a les Illes Balears, derivada del
debat de la InterpelAlació RGE núm. 1696/15.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2496/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d’atenció sanitària a les Illes Balears, derivada del debat
de la InterpelAlació RGE núm. 1696/15.
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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 tots i a totes, som aquí per debatre la moció sobre
la interpelAlació de política general sanitària del passat dia 9.

Ja ho vàrem dir, el Partit Popular quan es va presentar a les
eleccions, ara farà aviat quatre anys, un dels seus principals
objectius en matèria sanitària era baixar les llistes d’espera,
independentment de les condicions econòmiques, deia el
programa. La realitat avui, quatre anys després, és que hi ha
hagut un empitjorament molt clar d’aquestes llistes d’espera.
S’ha incrementat el nombre de persones que són a la llista; s’ha
triplicat el temps d’espera per anar a un especialista d’hospital
i s’ha duplicat la demora per a una intervenció quirúrgica. Amb
el símil sanitari, si prenem el pols a com està la sanitat, el
diagnòstic és dolent, és dolent respecte de com estàvem fa
quatre anys. 

Vàrem dir l’altre dia que les xifres de les llistes d’espera són
demolidores per a la gestió que ha fet la Conselleria de Salut:
114 dies per a una intervenció quirúrgica, 103 dies per a una
consulta i fins a 168 dies per a una prova diagnòstica. S’ha
passat en quatre anys de 12.000 persones a 14.500 persones
pendents d’una intervenció quirúrgica i d’una demora de 51 dies
a 114 dies. A més, han empitjorat la dada de 31 de desembre de
2013. De la mateixa manera hem passat de 40.700 persones a
58.600 pendents d’una consulta externa, amb un empitjorament
del 15% el darrer any. I si ho miram per dies, passam de 30 dies
a 102 dies per a consultes externes, més del triple. Unes es
dupliquen i les altres es tripliquen.

Són dades molt dolentes, molt dolentes i el que impliquen és
que és el nivell d’activitat que s’ha fet a nivell del sistema de
salut, el qual no és culpa dels professionals, sinó que és culpa de
qui gestiona, de qui ha llevat recursos econòmics, de qui ha
llevat recursos humans i qui ha volgut i ha decidit que hi hagués
un determinat nivell d’assistència. I això ja no és ni tan sols
greu, que ho és, sinó que a més a més, vostès ara fa tres anys
que varen derogar un Decret de garanties de demora, on la gent
podia anar a cercar unes garanties i uns drets que són a l’Estatut
d’Autonomia. Vostès ho varen derogar i per tant, duim els
ciutadans un grapat d’anys que no tenim aquests drets i aquestes
garanties dins un àmbit sanitari. I els ciutadans no saben quan
entren a les llistes d’espera, perquè el Partit Popular es nega a
facilitar qualsevol tipus de document que certifiqui aquesta
entrada a llistes d’espera.

I per altra banda ens trobam que no hi ha informació. No hi
ha informació de llistes d’espera, més que la que el Govern
administra quan i com li interessa. Jo ja sé que la Conselleria de
Salut té molt poc respecte per l’activitat legislativa i de control
a la gestió que fan els diputats d’aquesta cambra, només una
dada, a data d’avui a aquest diputat se li han negat 242
preguntes per escrit en relació amb llistes d’espera, no n’ha
contestada cap ni una, 242! És aquí, Sr. Sansaloni, a més de 40
peticions de documentació de quadres de comandament; 242
preguntes per escrit en relació amb llistes d’espera que vostè no
ha contestat. I de la mateixa manera, com que no contesta i
només diu el que li interessa, no sabem quantes persones en

aquests moments, per exemple, esperen davant qualsevol
procediment més de 180 dies, ni per a consultes externes, ni per
a procediments quirúrgics.

Evidentment les dades són molt dolentes i són molt dolentes
encara que vostès intenten fer maquillatges del darrer moment.
Les xifres que pateixen les persones són les que són i la realitat
és el pitjor enemic que té el Partit Popular, perquè a la gent no
l’enganen, no ja a la gent, sinó a tots els representants que tenen
els professionals sanitaris, ja siguin societats científiques, ja
siguin sindicats. Tots els sindicats critiquen la situació de les
llistes d’espera i evidentment diuen que mai no s’havien trobat
una gestió tan nefasta a la sanitat com ha succeït aquesta
legislatura.

Per altra banda, a la moció hi ha diversos punts que fan
referència a Eivissa. Ahir, a la fi!, et va obrir l’hospital, hi han
pogut pernoctar i ser ateses persones a urgències; un hospital
que vostès han tengut, han returat durant tres anys la seva
obertura; un hospital que varen recepcionar fa 16 mesos; un
hospital allà on vostès varen fer un modificat que no introdueix
coses noves, i que sí que ja ha tengut un sobrecost de 55 milions
d’euros, abans de començar a funcionar i que a hores d’ara han
pagat quasi ja 20 milions d’euros en aquests 16 mesos que tenen
l’hospital recepcionat. I el pitjor de tot és que han faltat..., no
han desenvolupat el que deia aquell Pla funcional, el que deia el
contracte d’aquest hospital. 

Per això nosaltres presentam quatre punts en referència a
Eivissa, perquè tenen molt a veure amb l’hospital i tenen molt
a veure amb el que passa amb l’atenció sanitària a Eivissa. 

Evidentment un primer punt era que posessin en
funcionament l’hospital. Està bé que ahir a la fi s’hi hagi posat,
però ja dic, amb un cost molt alt de 55 milions de modificat i ja
havien pagat pràcticament 20 milions per a un hospital que
mantenien a consciència tancat. I des d’aquí dir, Sr. Conseller,
seguint la seva tradició, per dues ocasions des del Grup
Parlamentari Socialista se li va demanar el calendari de posada
en funcionament i per dues ocasions vostè l’ha negat.

I nosaltres feim tres punts: un, instar-lo que construeixi el
nou centre de salut de Can Misses, que estava previst fer amb el
projecte de construcció del nou hospital, i vostès l’han tret del
modificat. El mateix que l’adaptació sociosanitària de l’actual
Can Misses. Dues iniciatives a nivell d’infraestructures, les
quals vostès han tret amb el modificat i que és una pèrdua per
a l’atenció sanitària de l’illa d’Eivissa, i és una reclamació de
tots els professionals, a més d’una necessitat.

I després, s’insta també el Govern que incorpori aquestes
especialitats que estaven igualment reflectides en el Pla
funcional de neurocirurgia, hemodinàmica i cirurgia vascular,
que estaven igualment reflectides en el Pla funcional que la
radioteràpia. A la radioteràpia vostès li han donat un impuls,
però en neurocirurgia hemodinàmica i cirurgia vascular no els
ha interessat. Per tant, obrim un hospital nou, amb tres anys de
retard, setze mesos que estava recepcionat, un cost de modificat
de 55 milions i s’obri sense cap nova especialitat. És més, li
hem de reclamar que el que va treure, ho torni posar, com és el
nou centre de salut de Can Misses i l’adaptació sociosanitària.
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I també tenim cinc punts en relació amb la llista d’espera.
En el primer, donat que tenim unes xifres molt dolentes i que
han empitjorat el darrer any, que a la fi posi en marxa un pla de
xoc per reduir-les.

Segon, que el Parlament insta el Govern que contesti les
iniciatives parlamentàries dels diputats i diputades relacionades
amb les llistes d’espera, les quals li ho torn dir, 242 preguntes
amb resposta escrita que sols a aquest diputat no s’han contestat.

Evidentment, el tercer punt demana la restitució del
Defensor de l’Usuari.

El quart punt, que els ciutadans tornin recuperar el dret i les
garanties de terminis màxims de resposta en atenció sanitària
que el Partit Popular els ha llevat i que està en el nostre Estatut
d’Autonomia.

I que la conselleria posi en marxa un sistema d’informació
automàtica, mitjançant el qual qualsevol persona pugui esbrinar
quan entra a una llista d’espera, en quina situació es troba i que
sàpiga a quin moment...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Thomàs per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... podrà entrar a fer aquesta intervenció quirúrgica o
consulta externa. 

Avui en dia els ciutadans saben què passa, poden intentar
amagar dades, disfressar-les, poden fer el que vulguin, qualsevol
persona que necessita una intervenció quirúrgica, o una consulta
externa, o una prova complementària, sap que les dades són
molt dolentes, que ha empitjorat molt la situació i que a més
estan absolutament desemparats i no existeix cap tipus
d’informació.

Per tant, nosaltres demanam el suport a aquests punts als
grups parlamentaris. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Grup Parlamentari MÉS, Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Aquesta moció
que és d’una interpelAlació de fa 15 dies, té com ja s’ha explicat
un total de 9 punts i 5 d’aquests fan referència bàsicament a
llistes d’espera, tot i que hi ha qualque altre punt i 4 a Can
Misses. Nosaltres donarem suport a cada un dels punts.

Molts ja han estat debatuts durant aquesta legislatura, no és
la primera vegada que parlam de llistes d’espera, no és la
primera vegada que parlam del Decret de demora, no és la
primera vegada, ni la tercera, ni la quarta que parlam d’aquests
punts, o del Defensor de l’Usuari, ho hem fet en comissió i ho
hem fet en plenari.

La llista d’espera és un indicador cabdal, fonamental de la
gestió que fa un govern en relació amb la salut dels ciutadans,
i és un dels indicadors que més es treballa per veure la bona
gestió de la sanitat pública, perquè reflecteix moltes coses:
reflecteix el temps d’espera que ha d’esperar un ciutadà per
accedir a l’atenció especialitzada, no a l’atenció primària;
reflecteix el temps de reacció que té el Govern per poder
afrontar aquesta demanda; reflecteix els recursos que es
gestionen, la capacitat de recursos que tenen; reflecteix com es
gestionen aquests recursos, no només la quantitat de recursos,
sinó la seva qualitat: reflecteix, en definitiva, també, la capacitat
que té la societat de no emmalaltir-se més, és un dels indicadors,
perquè persones que són en llista d’espera, significa persones
que s’emmalalteixen, que la seva qualitat de vida es redueix i
que s’emmalalteixen cada vegada més.

I tots aquests indicadors a la nostra comunitat autònoma, a
través d’aquesta llista d’espera, són absolutament dolents. I a
més a més, una cosa que s’ha de caracteritzar de qualsevol
govern és que el que vol és millorar la gestió del govern
anterior. Doncs aquest govern, el Govern del Partit Popular del
Sr. Bauzá, no només ha gestionat o ha impedit que amb aquests
indicadors es millori la qualitat assistencial de les persones, sinó
que ja no es pot comparar amb ell mateix, perquè a l’any 2014
ens deien que havia millorat en relació amb l’any 2013. Doncs
bé, les dades que tenim del 2014 ja no ens diuen això, vull dir,
ja no es pot comparar amb la gestió anterior, sinó que no es pot
comparar amb ell mateix, perquè ha empitjorat d’un any cap a
l’altre. No repetiré les dades perquè ja les ha dit el Sr. Thomàs
i per tant, ja estan reflectides en el Diari de Sessions.

Per tant, al primer punt d’aquesta moció nosaltres li
donarem absolutament el nostre vot positiu.

El segon és que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern a contestar les iniciatives parlamentàries dels diputats
i diputades relacionades amb la llista d’espera. Perquè no ho ha
contestat, Sr. Sansaloni, no ho ha contestat en relació amb la
llista d’espera, no només són les 200 i busques que ha
mencionat el Sr. Thomàs, nosaltres des de fa tres anys i mig li
demanam cada mes, religiosament, pesadament, diria jo, les
llistes d’espera de determinats especialitats, de més de 180 dies,
i no n’ha contestades ni una. Aquí hi ha una voluntat absoluta
d’ocultar per part d’aquest Govern i aquest Parlament no ho pot
consentir. 
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Jo esper..., sé que votaran en contra de tots els punts. Però si
aquest Parlament vota el punt número 2, i ho torn repetir a tots
els parlamentaris i parlamentàries perquè ho escoltin, “el
Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears a
contestar les iniciatives parlamentàries dels diputats i diputades
relacionades amb les llistes d’espera quirúrgica de consulta i de
proves complementàries, com dicta el Reglament del
Parlament.”, a això no hi poden votar en contra. Vostès votaran
en contra d’això? És que ens faran acudits!

Vostès votaran en contra que un Govern contesti els
parlamentaris? Seran capaços d’arribar fins aquí? Almanco
s’abstenguin i que surti amb els vots de l’oposició. Però, votaran
en contra d’aquest punt? Esper que no!

El tercer punt parla que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a restituir el Defensor de
l’Usuari del sistema sanitari públic de les Illes Balears. Això
també insistesc que és un tema que ha sortit, nosaltres sempre
li hem donat aquesta conformitat, li hem donat el nostre vist i
plau; un dictamen que surt d’Europa, que recomana Europa que
hi hagi un Defensor del pacient, que ho recomana Europa.
L’austeritat no és qüestió d’eliminar recursos, l’austeritat és
qüestió de triar prioritats i vostès vagin al carrer, fins i tot a
Formentera, i diguin-los: què creuen que és més necessari, el
delegat polític de Formentera o un Defensor del Pacient? I ja li
contestaran a veure què pensen. Això és l’austeritat, no la
reducció de recursos, quan hi ha doblers i quan no n’hi ha, que
els recursos siguin els necessaris, amb els mateixos doblers,
amb els doblers que dediquen al delegat de Formentera, a aquest
delegat polític, podrien anar dirigits absolutament a aquest
Defensor o Defensora de l’Usuari.

L’altre punt és que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a restituir el Decret 83/2006, de
garanties de terminis. Això també s’ha discutit molt, s’ha
debatut molt en aquest Parlament i el nostre grup sempre li ha
donat suport. Un estat de dret suposa que el subjecte, les
persones, reconeixen i saben quins són els seus drets i tenen
capacitat de reclamar-los. I quan l’administració no els executa
adequadament, té capacitat d’actuar davant el sistema judicial,
o té capacitat de demanar comptes a l’administració pública. I
aquest Decret de demora de l’any 2006 era això, el Govern de
les Illes Balears es comprometia, s’obligava, feia tots els
esforços perquè tot tipus d’intervenció quirúrgica havia de fer-
se abans de 180 dies i les consultes i proves 60 dies, crec
recordar.

Vostès ens diran que ara tenen un decret a nivell estatal, que
és de mínims, que és el que l’Estat, el qual no té competències
en sanitat, però l’Estat diu que això com a mínim ho han de
respectar, que són els temes de cataractes, genolls, oncologia,
etcètera. Però, i la resta de malalties? El que té problemes d’una
hèrnia té menys dret a ser assistit que un que té un problema de
genoll? Els d’oncologia ja no en parlem, perquè és d’urgència.
Això era el decret del 2006 i vostès es conformen amb aquests
mínims.

El punt cinquè és de transparència, que els ciutadans puguin
saber en quina situació es troba la seva solAlicitud, la seva
demanda, si és a punt, si és en el 140 o si és el 1.200, que sigui
transparent i que vegi com evoluciona; que tengui capacitat de
control de qui li gestiona els seus impostos, i no només a través
d’un decret de demora, sinó també en la gestió del dia a dia.
Això és una iniciativa creim que positiva i que no s’hi hauria
d’oposar.

Els altres punts parlen de Can Misses i nosaltres també hi
donarem suport. Avui sortia un article a un diari que no el
caracteritzaria de progressista sinó més bé de conservador, que
comparava el trasllat que s’ha produït a Son Espases amb el
viatge de Colom a Amèrica, i deia que el viatge de Colom a
Amèrica varen ser 200 dies d’anada i tornada, i que des de la
recepció de l’hospital d’Eivissa, de Can Misses, han tardat 494
dies, i ha caracteritzat que el que hauria de ser el buc insígnia
del govern Bauzá en temes sanitaris s’ha convertit en una llosa,
perquè relata -i això també ho han contat aquests dies els
professionals i els sindicats- que aquest retard inicial és per una
mala recepció de l’obra, una mala recepció de l’obra que no es
va supervisar adequadament, com per exemple que la radiologia
estava sense portes o que les unitats pulmonars no tenien tot el
tema dels aparells per a l’oxigen, o que a les àrees de
rehabilitació no es podien penjar els aparells perquè
s’esbucaven i que aquesta mala recepció de les obres va produir
aquest retard inicial.

Efectivament ahir va començar, esperem que tot això
millori, i els altres punts, que és el tema del centre de salut
devora l’Hospital de Can Misses ens pareix també adequat.
L’adaptació per a un model sociosanitari o per a recursos
sociosanitaris creim que és de justícia, i no sé com els
parlamentaris d’Eivissa votaran en contra d’això, perquè això és
que el Govern de les Illes Balears està fent un tracte diferenciat;
amb Menorca ja ho ha fet, amb Menorca ja ho ha fet perquè ha
torna el Verge del Toro; amb Eivissa també ho vol fer i en canvi
a Mallorca sí que invertirà en Son Dureta, fins i tot ha creat una
comissió en què participam per intentar arribar a un acord a Son
Dureta, i en canvi a Menorca i a Eivissa no. Sembla que no
tendrà..., bé, no ho sé, el president em diu que no. Idò a veure si
avui tenim una bona notícia i aquest punt el voten a favor, seria
fantàstic. Si no aquest parlament el que fa és beneir aquesta
diferència que fa el Govern entre Mallorca, entre Eivissa i entre
Menorca. Nosaltres no tendrà la nostra benedicció i votarem a
favor d’aquesta proposta.

I sense dubte també incorporar sanitaris específics, i com
que ve del Grup Socialista entenc que aquesta incorporació dels
sanitaris és amb caràcter de..., dins el sistema públic i no dins el
sistema privat, i perquè consti a l’acta que ho votam des de la
convicció que és des del sistema públic i no des del sistema
privat o externalitzat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Grup Parlamentari Popular, diputat
Fernando Rubio. 
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Debatem avui aquesta moció
del Grup Parlamentari Socialista relativa a política general en
matèria d’atenció sanitària, derivada de la interpelAlació que es
va debatre fa unes setmanes davant aquesta cambra, i cal dir que
aquesta moció és molt semblant i va en una línia molt semblant
a la que vàrem debatre el passat 3 de febrer. 

Cal recordar que aquest govern, que va arribar al
començament de la legislatura, es va trobar amb un dèficit de
800 milions d’euros a l’ib-salut, un deute que pot posar en perill
el nostre sistema sanitari. Cal recordar que els proveïdors eren
pagats en un termini de 700 dies, fet que produí una situació
insostenible, i que com a conseqüència va provocar que la
indústria farmacèutica que subministrava els hospitals públics
de la nostra xarxa sanitària advertissin davant els mitjans de
comunicació que si el govern del pacte no pagava es veurien
obligats a no subministrar més medicaments als hospitals de les
Illes Balears, el que posava en perill la salut pública dels nostres
ciutadans.

Cal dir que com a conseqüència d’aquella gestió i de les
dificultats econòmiques que ha patit la nostra comunitat les
llistes d’espera han estat un dels problemes amb què s’ha trobat
el govern del Partit Popular, el qual ha estat absolutament lleial
amb la ciutadania i totalment transparent, i ha donat les dades
puntualment cada sis mesos sense amagar xifres, fins i tot quan
les dades no eren favorables. Les llistes d’espera probablement
sigui la qüestió més prioritària per part de la Conselleria de
Salut, i per això ens consta que es dediquen tots els esforços
necessaris perquè aquestes xifres vagin disminuint. Per
descomptat cal fer esment a la importantíssima tasca que
desenvolupen els professionals del món sanitari, els quals han
estat des del primer moment al pie del cañón fent feina per
reduir al màxim aquestes llistes; per tant tot el nostre
reconeixement als metges i a la resta de tot el personal sanitari,
tasca que ha estat cabdal a la nostra sanitat pública.

També cal fer esment a l’increment de l’activitat
assistencial, que mai no havia estat tan alta a la nostra comunitat
autònoma, i que contribueix clarament a baixar les dades de les
llistes d’espera. Per tant s’incrementa el nombre d’intervencions
quirúrgiques, proves de diagnosi, consultes externes i atenció
primària. I vull ressaltar que ahir les dades de la memòria de
l’Hospital universitari de Son Espases registren aquestes xifres,
i diu que efectivament l’Hospital universitari de Son Espases
registra l’any 2014 el major nombre d’intervencions
quirúrgiques i els millors índexs d’activitat de la seva història.
Es varen realitzar 20.322 intervencions quirúrgiques, el que ha
permès reduir les llistes d’espera en 4.216 pacients, la xifra més
baixa en el mes de març dels últims cinc anys. 2014 és l’any en
què s’ha atès el major nombre de consultes externes, amb un
nombre de 521.623, i en què s’ha realitzat major nombre de
proves radiològiques -234.369- i de determinacions analítiques,
9 milions quasi 700.000. Del 2011 al 2014, per tant, s’ha
triplicat el nombre de ressonàncies magnètiques i s’ha efectuat
un 30% més de proves TAC. 

Cal dir que el compromís d’aquest govern ha estat donar
compte de les llistes d’espera cada sis mesos, i això és un
compromís que es compleix escrupolosament. A més a més
cada sis mesos és el conseller de Salut qui compareix per donar
directament aquelles dades, no com abans, que s’enviaven
càrrecs de segona fila, que eren els que feien aquesta feina. Cal
dir també que el passat mes de febrer aprovàrem en aquella
comissió parlamentària..., perdó, aprovàrem en el Parlament de
les Illes Balears el compromís de fer públiques les llistes
d’espera cada tres mesos per donar més transparència als
ciutadans, i mostra d’aquesta transparència és també el nombre
de compareixences del conseller de Salut aquesta legislatura,
que mai no havia estat tan elevat, tant en ple com en comissió.

Pel que fa a la figura del defensor del pacient ja vàrem donar
el nostre raonament a la passada moció, i vàrem exposar que en
moments de mancança pressupostària els doblers s’han de
prioritzar en aquells temes que més preocupen la societat, i per
això pensam que els recursos que es destinen a l’estructura de
l’Oficina del defensor del pacient s’han de destinar a
l’assistència sanitària i contribuir a la reducció de les llistes
d’espera. Cal recordar que els pacients es troben defensats pels
mateixos òrgans d’atenció de què disposa la xarxa pública i pel
departament d’atenció a l’usuari del Servei de Salut. Per tant en
moments de dificultat pressupostària no és adient mantenir una
estructura que pot provocar duplicitats amb estructures i òrgans
ja creats i que desenvolupen la mateixa funció.

És cert que es va derogar el Decret 83/2006, però també ho
és que actualment està en vigor a tot l’Estat i per tant a les Illes
Balears el Decret 1039/2011, que reconeix un temps màxim
d’espera de 180 dies als següents processos: cirurgia cardíaca
valvular, cirurgia cardíaca coronària, cataractes, pròtesi de
maluc, pròtesi de genoll; i cal dir que a més d’aquest dret que
reconeix aquest temps màxim de demora, a l’àmbit de la
comunitat autònoma tenim també reconegut el màxim de 30
dies, la prioritat de les intervencions la manen exclusivament els
criteris assistencials i són els professionals sanitaris que en
funció de la situació del malalt decideixen la prioritat
d’assistència sanitària.

El Ministeri de Sanitat està tramitant un decret nacional de
garantia, i per tant creim que el dret d’assistència ha de ser un
dret igual a tot l’Estat i no pot haver-hi ciutadans de primera i
de segona segons el lloc de residència. És interessant, per tant,
que s’insti amb la major celeritat possible el Govern central
perquè aprovi el més aviat possible aquest decret que doni
garanties i igualtat a tots els espanyols.

Pel que fa al punt pel qual es demana al Govern que es posi
en marxa un sistema d’informació...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...automàtica, cal dir que a la nostra comunitat autònoma mai no
havíem tengut un sistema d’aquestes característiques. Sens
dubte es tracta d’un sistema que requereix una aplicació
informàtica complexa i coordinada amb totes les gerències, i és
un tema que... potser posar-lo en marxa en aquests moments és
complicat, però sí és interessant i cal poder estudiar aquesta
qüestió.

Quant al punt que fa referència a la posada en marxa del nou
hospital de Can Misses, volem dir que precisament ahir mateix,
dia 6 de març, va finalitzar el trasllat al nou hospital de Can
Misses, va finalitzar a les 20 hores. Aquesta jornada començà
amb les noves urgències a les 8 del matí; la primera intervenció
quirúrgica va ser d’una apendicitis; l’horabaixa es va fer la
darrera operació al vell hospital de Can Misses, de
traumatologia. El trasllat dels malalts de maternitat i pediatria
també es va desenvolupar a primera hora del matí, així com el
dels pacients de cirurgia, trauma i especialitats mèdiques. El
trasllat dels malalts d’UCI es va fer a un altre ritme, ja que són
els més crítics, i aquest va finalitzar a les 14 hores. Han estat
traslladades 144 persones al nou hospital i podem dir que aquest
funciona a ple rendiment. La seva posada en marxa s’ha fet de
manera gradual, com tots saben, per mantenir les garanties de
seguretat i qualitat assistencial dels pacient. La darrera fase del
procés de trasllat s’ha centrat als serveis no ambulatoris, que són
urgències, UCI, hospitalització i l’àrea quirúrgica.

Pel que fa a la construcció del nou centre de salut de Can
Misses, cal dir que això efectivament s’ha de fer una avaluació
de les necessitats i les possibilitats pressupostàries, però no
tenim cap inconvenient, Sr. Thomàs, a votar a favor d’aquest
punt.

Pel que fa al punt 8, relatiu a l’adaptació sociosanitària de
l’antic Can Misses, aquest tema està en mans de les conclusions
que determini la comissió d’elaboració del pla d’equipaments
sociosanitaris de les Illes Balears, creada amb el vot de tots els
grups parlamentaris a instàncies del conseller de Salut el Sr.
Sansaloni. Per tant el més prudent és deixar que sigui la
comissió que determini on, quan i amb quina capacitat s’ha de
dotar aquest nou punt d’atenció sociosanitària. No obstant això,
per impulsar que això sigui una realitat i arribi a bon port, també
donarem suport a aquest punt. Aquest tema serà una realitat,
sense cap dubte, però hem de deixar fer feina a aquesta
comissió, de la qual, Sr. Thomàs, vostè forma part.

I pel que fa al darrer punt de la moció, sense cap dubte
aquests serveis que demana poden ser necessaris per a la
població d’Eivissa, és inqüestionable, però s’han de tenir en
compte les ràtios poblacionals, que no són les que es preveuen
com adequades per posar en marxa aquestes especialitats de
manera permanent. Per tant és més raonable projectar aquells
serveis que es puguin fer i que es puguin pagar. Evidentment hi
pot haver persones i segurament hi haurà persones a l’illa
d’Eivissa que necessitin aquest servei, però pel nombre de
persones malaltes, afectades per aquestes malalties, és millor
tenir un servei de qualitat, un servei potent a l’hospital de
referència, i en qualsevol cas sí és ben cert que no ens podem
tancar a res, que hem d’estar en contínua anàlisi per veure
efectivament de quina manera afecten determinades malalties la
població, en concret la població d’Eivissa, però sí que vull dir,

i com a fita història i molt important i com un mèrit d’aquest
govern, que el Govern ha adjudicat ja el servei de radioteràpia
per a les illes d’Eivissa i Formentera; també el servei de
radioteràpia... comptarà amb aquest servei de radioteràpia l’illa
de Menorca, perquè aquesta era una qüestió de justícia social,
i perquè efectivament els malalts de càncer, idò ja amb aquesta
malaltia terrible, haver de venir i desplaçar-se a l’illa de
Mallorca per a aquest tractament de radioteràpia amb tots els
efectes secundaris que això significa idò sense cap dubte és una
qüestió que era cabdal i que era qüestió de justícia per als
ciutadans de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

Actualment amb el programa acostar el metge al malalt ja
s’està fent cirurgia vascular a Eivissa amb metges de Mallorca
que es desplaces periòdicament a Eivissa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rubio, ha d’acabar.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta, acab. El nombre de targetes sanitàries no
justifica la creació d’aquestes especialitats de manera permanent
a Eivissa, però la població té garantida l’assistència sanitària
d’aquestes especialitats. De totes maneres insistim que aquesta
qüestió està damunt la taula i ens consta que la Conselleria de
Salut continua fent la seva valoració.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula pel grup proposant, el Grup Socialista,
el Sr. Vicenç Thomàs per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Primer, moltes gràcies, Sra. Santiago, pel suport a la moció.
I evidentment un quan escolta el representant del Partit Popular
té molts de dubtes de si sap de què parla, de què parla. 

Les llistes d’espera són un dels termòmetres que té l’atenció
sanitària a una determinada comunitat, i vostès varen prendre
decisions molt clares l’any 2011: disminuir recursos, despeses
en salut, i disminuir recursos humans, 1.351, i això entre altres
coses va produir una baixada d’activitat quirúrgica d’un 30%
l’any 2012, 30% l’any 2012. Passar d’11.900 persones a 14.500,
passar de 51 dies a 114 dies en demora quirúrgica; passar de
40.700 persones a 58.600 o de 30 dies a 102 dies en demora de
consultes externes, és una gran medalla per als tres consellers de
Salut, una gran medalla. Perquè la Conselleria de Salut ha de
donar atenció sanitària, això és el primer, hauria de ser el primer
objectiu, i vostès no ha estat el seu objectiu. 
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I a més vénen aquí, ahir i avui, a treure pit del que ha fet
l’Hospital de Son Espases, quan s’han dedicat a criticar un
modificat que ha posat molts més recursos. Però ara li donaré
una dada: l’any 2014, Son Espases, 20.322 intervencions
quirúrgiques; l’any 2010, Hospital Son Dureta, el vell Son
Dureta, 19.697; si fa una resta veurà que són 600 intervencions
quirúrgiques més, després de cinc anys. Però sap vostè quants
de quiròfans tenia Son Dureta? 17; sap vostè quants de
quiròfans té Son Espases?, 27!

(Remor de veus)

Sí, després de cinc anys amb 10 quiròfans més fan 600
intervencions més. Vergonya, cavallers, vergonya!, això haurien
de tenir. Mentre un tenia una productivitat superior a 1.100
intervencions per quiròfan i any, ara està a 752. Mal ús, mal ús,
mala gestió, ineficiència.

I allò trist de tot això és que qui reben són els ciutadans,
triplicar i duplicar llistes d’espera. Això és el seu gran èxit.

Informació, cap ni una. Els la deuen donar a vostès. Ara és
aquí la presidenta, que ha d’emparar els parlamentaris. 242
preguntes escrites sense contestar a aquest diputat en relació
amb llistes d’espera, més de 40 solAlicituds de documentació;
cap ni una, Sra. Presidenta. Això es diu emparar la tasca
parlamentària.

Però, clar, no estranya, si aquí cada vegada que pugen
renuncien a les competències que tenen per l’Estatut
d’Autonomia. Vostès no necessiten res de Madrid per posar un
decret de garanties de demora, per això es va fer a la Llei de
salut, per això ho diu l’Estatut d’Autonomia i es va
desenvolupar de l’any 2006 cap endavant. Són vostès que han
renunciat, han llevat el dret i les garanties. Se senten molt
còmodes, però estan desemparant els ciutadans. Poc els
preocupa aquesta persona que està esperant tres vegades més o
dues vegades més. La sanitat està transferida des de dia 1 de
gener de 2002, i vostès han renunciat a això, a consciència!, a
consciència. Sí, Sr. Sansaloni, com va fer la Sra. Castro i com
ho va fer el Sr. Mesquida. Lleven el dret i la garantia als
ciutadans.

I mentides, totes les que vulguin. Defensor de l’usuari,
51.000 euros, quan el PP n’hi pagava 88, i vostès posen un
delegat polític a Formentera que cobra més, vergonya! La
qüestió és llevar drets i garanties als ciutadans. 

Parlem una mica d’Eivissa, abandonat durant tres anys,
recepcionat fa setze mesos, havien d’arreglar... si va dir el Sr.
Conseller a una compareixença que no hi havia ni deu persones
cada dia fent feina, no se’n recorda quan ho va dir? Des del mes
de novembre al mes de maig, no arribaven ni a deu persones
fent feina l’any passat, això ho va dir vostè. 55 milions de
sobrecost, 55 milions

I, evidentment, el Sr. Rubio ni se n’ha assabentat, existia un
centre de salut de Can Misses que era, que s’havia de tornar a
fer amb el pla de l’edificació del nou hospital, i el Sr. Sansaloni
l’ha llevat, l’ha llevat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, vagi acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí. Ara hi ha un centre de salut menys que a l’anterior
legislatura i estava projectat, estava finançat i l’ha llevat, com
l’adaptació sociosanitària de l’antic hospital.

Miri, noves especialitats, el pla funcional tracta per igual la
radioteràpia, la neurocirurgia, la cirurgia vascular i
l’hemodinàmica. Escolti, què no hi ha demanda
d’hemodinàmica, que no es paga una entitat privada?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... idò vostès fan un hospital nou i no l’inclouen i no l’inclouen.
Més de 400 persones vénen a Palma per problemes de cirurgia
vascular, vostès no ho valoren i d’això en podríem parlar.

I la darrera pregunta que jo faig aquí: posaran en marxa la
radioteràpia? La posaran en marxa? Estan segurs? Perquè la
solució ja us l’ha haguda de donar Madrid, som davant un
hipotètic segon cas Son Espases. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació i entenc... sí, entenc que
s’aprovarien per unanimitat, és a dir, per assentiment els punts
2, 6, 7 i 8. És així? Sr. Thomàs, entenc que s’aprovarien per
assentiment els punts 2, 6, 7 i 8. Sí, 2, 6, 7 i 8. Puc entendre?
Als portaveus, puc entendre que... Sí, Sr. Barceló? I els dos
diputats no adscrits també?

Idò, passam a la votació de la resta dels punts. Votam.

Queden rebutjats per 34 vots a 24 a favor. D’acord.

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei
RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Passam al punt quart de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm.
8676/14, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal
i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Presentació del projecte de llei per part del Govern, té la
paraula el Sr. José Vicente, per un temps de quinze minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Defens, en nom del Govern de les Illes Balears, el projecte de
llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
projecte aprovat pel Consell de Govern a proposta conjunta del
vicepresident i conseller de Presidència i de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts, projecte de llei que directament deriva
del mandat de l’article 13 de la Llei 4/2011, de bona
administració i bon govern de les Illes Balears, quan mana
impulsar la simplificació normativa amb la revisió sistemàtica
de la legislació i adoptar mesures que tendeixin a reduir el
nombre de normes reguladores i la seva dispersió i fomentar els
textos refosos.

En compliment d’aquest mandat, vull destacar i reconèixer
la tasca que ha dut a terme l’Institut d’Estudis Autonòmics amb
la feina d’analitzar el nostre ordenament jurídic, les seves
normes, la seva vigència i la successió de modificacions que
s’han produït en la nostra normativa autonòmica al llarg
d’aquests anys de la nostra autonomia.

Avui sotmetem a consideració del Ple d’aquesta cambra no
ja el projecte de llei aprovat pel Govern, sinó el projecte de llei
que han elaborat, modificat i fet seu els grups parlamentaris
d’aquest parlament, amb la consideració de convertir aquesta
norma en llei dels ciutadans de les Illes Balears.

Un text legal acordat pels grups parlamentaris d’aquesta
cambra en la seva tramitació parlamentària que, en compliment
de l’article 13 de la Llei 4/2011, com els deia, té per finalitat:
primer, millorar la coherència de l’ordenament normatiu
autonòmic; segon, simplificar la profusió de normes existents i
facilitar l’accés a tots els ciutadans i operadors jurídics a un
ordenament integrat per les versions vigents de la nostra
normativa, i ho feim mitjançant dos instruments, primer, la
derogació expressa de totes les normes en desús, obsoletes del
nostre ordenament jurídic, segon, amb el mandat al Govern de
les Illes Balears per elaborar els textos refosos de les lleis i els
textos consolidats dels reglaments també mitjançant el
procediment simplificat que la llei recull. 

Per tant, manam al Govern de les Illes Balears a través
d’aquesta llei, primer, elaborar els textos refosos de les lleis que
es recullen a l’annex primer d’aquesta llei; segon, elaboració
dels texts reglamentaris consolidats que es recullen a l’annex
segon; tercer, es deroguen expressament les normes que es
recullen a l’annex tercer, i quart, s’insta el Govern de les Illes
Balears, mitjançant l’òrgan competent, a la derogació dels
decrets que es recullen a l’annex quart d’aquesta llei.

En la tramitació parlamentària hem treballat amb els grups
parlamentaris i hem arribat a acords, donam més temps per
complir les previsions legals d’elaborar textos refosos o textos
consolidats de les normes reglamentàries tenint en compte que
la nostra comunitat s’encamina a un procés electoral i, per tant,
segurament la formació del nou govern complicaria arribar als
termes que primerament es proposaven, per tant, donam més
temps per complir aquesta previsió legal.

Hem acordat també que el competent per a la derogació
expressa de determinades normes reglamentàries correspon,
efectivament, al president del Govern o al Consell de Govern o
a l’òrgan executiu que pertoqui. Hem ajustat millor també les
tasques que, efectivament, pertoquen al Consell Consultiu en la
seva feina de vetllar perquè no es produeixi innovació
legislativa en la tasca quan refonem textos legals o consolidem
normes reglamentàries.

Crec, senyores i senyors diputats, que encetam amb la llei
que avui aprovam un canvi en la nostra comunitat, per primera
vegada aprovam una llei que té per finalitat expressa depurar
àmpliament el nostre ordenament jurídic i miram de fer-ho més
entenedor per als ciutadans de les Illes Balears garantint la
seguretat jurídica. 

Comentàvem també aquests dies amb els diferents portaveus
dels grups parlamentaris que d’ara endavant segurament amb les
pròpies normes que aprovem hem de tenir més en compte o en
el futur hem de tenir més cura quan aprovem normes a l’hora de
determinar millor què modificam i què derogam i fer també
aquesta tasca d’analitzar quan aprovem una norma quines
normes queden afectades i, per tant, quines normes valdria la
pena derogar expressament amb aquella normativa.

Senyores i senyors diputats, John Kennedy dissertava sobre
el valor de la transigència i assenyalava que la intelAligència dels
legisladors els portava, segurament, a vegades a transigir en part
dels seus principis perquè és millor una llei acordada amb part
de raons d’uns i d’altres que no totes les lleis plenes de veritats
absolutes o que no cap llei. Això hem fet amb aquesta llei que
avui sotmetem a la consideració del Ple de la Cambra aportant
les raons del grup de la majoria, del Grup Socialista i del Grup
Parlamentari MÉS per fer una llei que avui és millor i per això
jo vull, en nom del Govern de les Illes Balears, reconèixer la
seva tasca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb caràcter previ al debat, he de comunicar que els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS presenten una esmena
tècnica: 

1. Es proposa la correcció de l’exposició de motius en el
sentit d’afegir-hi al paràgraf número 6 de l’expositiu II, després
de “comunitats autònomes”: “en els processos de revisió
normativa en l’apartat 3 de la disposició addicional segona.
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2. Es proposa la modificació de l’annex 1del Projecte de llei
RGE núm. 8675/14, de racionalització i simplificació de
l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en el sentit següent:

A l’apartat a) afegir-hi, al final, “la Llei 10/2015, per la qual
es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i
de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures
tributàries”.

A l’apartat d) suprimir la menció del Decret llei 1/2014, de
14 de novembre de 2014, pel qual es modifica l’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 9919/14, té la paraula l’Hble. Sra. Lourdes Aguiló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
L’ordenament jurídic autonòmic es començà a formar a partir
del naixement de la comunitat autònoma de les Illes Balears el
mes de març de 1983, és a dir, fa 32 anys. Està format per les
lleis que al llarg d’aquests anys ha dictat aquest parlament i per
les normes reglamentàries que també al llarg d’aquests anys i en
forma de decret ha dictat el Govern de les Illes Balears. Més de
30 anys de producció normativa que en algun moment convenia
revisar. 

Per això, l’article 13 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears, va
establir aquelles obligacions referides a la millora del marc
normatiu de la comunitat autònoma, que el conseller ens ha
exposat, i que, entre altres coses, van referides a la simplificació
normativa, la qual cosa s’ha de fer a parer de la pròpia llei
mitjançant la revisió sistemàtica de la legislació vigent. 

Arribats a aquest punt ens hem de referir a la feina realitzada
per part de l’Institut d’Estudis Autonòmics que pràcticament
durant tota aquesta legislatura s’ha ocupat d’estudiar i analitzar
el conjunt normatiu autonòmic norma a norma, llei a llei, decret
a decret, publicant versions consolidades, encara que sense
valor jurídic, i esbrinant allò que manté la vigència, allò que ja
no la manté, esbrinant quines normes necessiten alguna actuació
o actualització i quines no, i això de totes les normes dictades a
partir de 1983. Una feinada, una feina exhaustiva que s’ha de
reconèixer i el meu grup tampoc no vol deixar passar aquesta
oportunitat per reconèixer que aquesta feina ha estat molt
positiva, un esforç digne de lloança i des d’aquí volem expressar
la nostra consideració a tot el personal de l’Institut. 

D’aquesta feina va sorgir, ara fa més o manco un any, un
document en què es recollien tota una sèrie de lleis i decrets que
necessitaven algun tipus d’actuació: derogació, refosa,
consolidació. En total més de 380 normes afectades, més de 50
lleis, més de 280 decrets. A partir d’aquell document es va
elaborar el projecte de llei que avui es du a aprovació en aquest
plenari. Entre els decrets hi havia, hi ha una part que no són
pròpiament normes, que són decrets acte, actes administratius
en forma de decret, algun del Consell de Govern i altres del
president, i que per això no formen part del conjunt normatiu,
els més cridaners són els decrets que contenen delegació de
competències o altres figures de translació dictades entre 1983
i 2007, absolutament en desús, però que consten com a vigents.

Tots els grups parlamentaris hem estat d’acord que el
personal funcionari de l’Institut havia fet molt bona feina i
també que era necessari escometre les actuacions que
encomanava l’article 13 de la Llei del bon govern. Hi havia
coincidència, per tant, en l’objectiu final, diferíem, però, en la
manera en què aquesta tasca s’havia de fer.

Durant la tramitació parlamentària el meu grup va presentar
distintes esmenes al text que el Govern havia presentat com a
projecte de llei, totes amb la mateixa intenció, separar totalment
i absolutament la tasca legislativa de la tasca reglamentària, de
la tasca d’organització i de l’actuació administrativa, separar,
per tant, les tasques que per la naturalesa legislativa correspon
al Parlament de les tasques reglamentàries i executives que
corresponen al Govern, d’acord amb l’atribució de
competències que fa l’Estatut d’Autonomia, i també aquelles
que són pròpies del president. Posàvem l’èmfasi en els principis
de legalitat, jerarquia normativa, competència i rigor normatiu.

Per això, les nostres esmenes anaven en el sentit que la llei
havia de derogar els textos legals i encomanar al Govern la
refosa d’aquells afectats per altres normes, però que s’havia
d’encomanar al Govern o al president, segon el cas, la derogació
dels decrets o la consolidació i refosa d’aquests. El Govern i el
Grup Popular, per la seva banda, partien de la base que la llei ho
podia fer tot i que no calia aquest repartiment competencial, pot
ser el principi en el qual posaven l’èmfasi fos el d’eficiència o
el de celeritat. 

Hi havia també diferències quant a l’oportunitat i la
temporalitat, perquè aquesta llei finalment el que fa és crear
obligacions al proper govern, els terminis per això eren massa
reduïts; algunes qüestions procedimentals respecte de les quals
es requerien més garanties amb la intervenció del Consell
Consultiu, com molt bé va assenyalar el Sr. Martí del Grup
Parlamentari MÉS durant la tramitació parlamentària, i també
diferíem quant a la consideració de normativa obsoleta o en
desús, ja que els grups de l’oposició trobàvem que, com a
mínim, s’havien d’incloure com a lleis a derogar la Llei de
símbols i el decret llei i el decret del TIL.

Hi va haver un moment que les posicions estaven tan
separades que semblava impossible l’acord, però durant els
treballs de ponència i finalment en comissió tothom s’ha mostrat
disposat a parlar, més de 300 normes amb obsolescència no es
podien obviar. I finalment, hem arribat a consensuar un text que
s’ha pogut conformar a partir de la cessió de cada una de les
parts i, després de recollir parcialment algunes esmenes del meu
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grup i del Grup MÉS i d’haver-ne transaccionat algunes altres,
el resultat és un text que, tot i que no el podem considerar
perfecte, perquè evidentment nosaltres encara pensam que
podria ser millor, és actualment un text més que acceptable,
gràcies a les aportacions de tots; que ha millorat
considerablement el projecte de llei inicial i sobretot és un text
que quan comenci a vigir i quan desplegui tots els seus efectes
suposarà una millora en el conjunt normatiu que conforma
l’ordenament jurídic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

Ha estat aquesta convicció que ens ha permès arribar fins
aquí i donar suport a l’aprovació d’aquesta llei. Perquè els he de
dir, senyores i senyors diputats del Grup Parlamentari Popular,
que no és gens fàcil fer feina amb vostès, que no ha estat gens
fàcil en tota aquesta legislatura i ara que acabam, avui que
probablement faig la meva darrera intervenció en aquest plenari,
els ho he de dir: des de la meva posició d’advocada de la
comunitat autònoma, de funcionària que ha fet de la pràctica
jurídica la seva professió, sempre havia tengut en molta
consideració la cambra legislativa, el Parlament, la institució
autonòmica on s’aproven les lleis que han de regir la nostra
convivència. Al principi de la legislatura pensava, segurament
amb ingenuïtat, que amb la meva formació i els meus
coneixements podria contribuir d’alguna manera positiva a
l’elaboració dels textos legals, encara que formàs part d’un grup
que està clarament en l’oposició d’aquest govern del que ens
separa no només el posicionament ideològic de les nostres
formacions, sinó molt especialment les formes com cada un
troba que s’han de fer les coses. Tot i així pensava que en allò
que eren qüestions més tècniques, en allò que tenia poca
transcendència ideològica, en allò que clarament podia
beneficiar al conjunt de la ciutadania des de tots els punts de
vista hi podia haver espais de consens, però en general ha
resultat que no. 

Cap al final de la legislatura ja m’havia quedat molt clar que
qualsevol possibilitat d’enteniment amb aquest govern i amb la
immensa majoria dels diputats i diputades que formen part del
Grup Parlamentari Popular era impossible. La seva manera de
gestionar la majoria absoluta que els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears els varen atorgar les passades eleccions
autonòmiques ho ha fet impossible. Han governat i han aplicat
la seva majoria parlamentària amb prepotència, amb
autoritarisme, amb menyspreu total i absolut als adversaris
polítics i fins i tot als ciutadans que es manifestaven per fer
escoltar la seva veu davant un govern cec i sord a les seves
demandes. La majoria absoluta se’ls va pujar al cap i en general
han aplicat el rodillo a tota  iniciativa que se’ls ha plantejat per
part de l’oposició, fins i tot quan era d’allò més assenyada. 

Anualment han aprovat la llei de pressuposts sense acceptar
pràcticament ni una sola esmena de l’oposició. El punt àlgid es
va produir quan el meu grup va fer una PNL i el Grup
Parlamentari MÉS una proposició de llei per modificar la nostra
compilació de dret civil de les Illes Balears per possibilitar que
els béns hereditaris en la successió intestada a falta d’hereus
poguessin quedar a la comunitat autònoma en lloc d’anar a
l’Estat, com passa ara, perquè és una cosa que han fet totes les
comunitats autònomes amb dret civil propi i amb governs de
tots els colors polítics, avui el Sr. Mas els ho ha recordat; però
vostès es negaren a la tramitació de la proposició de llei amb la
peregrina argumentació que l’oposició no havia de furtar la

iniciativa legislativa del Govern, i el resultat és que
pràcticament ha acabat aquesta legislatura i la compilació del
dret civil no s’ha vist modificada.

La sensació que hem tengut una paret davant, una paret que
feia rebotar qualsevol iniciativa sense portes ni finestres,
absolutament impermeable a qualsevol proposició per
assenyada que fos, m’ha acompanyat durant tota aquesta
legislatura.

Senyores diputades i senyors diputats, així no es pot
governar, no es poden esperar consensos amb els grups de tot
l’arc parlamentari, que són desitjables per donar estabilitat al
marc normatiu i amb això seguretat jurídica als ciutadans, si
primer s’insulta i es menysprea els adversaris. Així no és
possible, i una bona mostra que s’han de fer d’una altra manera
les coses és el procés que s’ha seguit per aprovar avui aquest
text legal.

Aquest text legal, com ha dit el conseller, s’ha vist millorat
durant la tramitació parlamentària, hem hagut d’arribar a acords,
jo agraesc al Sr. Marí i al Sr. Mercadal que en el debat en
comissió hagin reconegut la tasca de l’oposició. 

Ja els he dit que el principi que ens ha mogut per arribar fins
aquí ha estat el de responsabilitat, el desig d’evitar que es perdi
tota la bona feina feta per part del personal funcionari de
l’Institut d’Estudis Autonòmics i la convicció que en conjunt
serà una bona norma que millorarà el nostre ordenament jurídic
i per això els anuncio que el meu grup votarà a favor mantenint
únicament l’esmena mitjançant la qual consideram que també
s’haurien de derogar la Llei de símbols i les normes reguladores
del TIL, que tanmateix no despleguen efectes i que tanmateix
acabaran derogades, si no avui, abans que comenci el proper
curs escolar.

Particularment pens que el consens avui ha estat possible
també perquè el Sr. Conseller d’Hisenda, Sr. Marí i el diputat
Sr. Mercadal s’han apropat a nosaltres amb normalitat i amb
educació, postura intelAligent, per cert, sabien que ens
necessitaven perquè era necessari la unanimitat per poder
resoldre els problemes que s’havien produït als annexos
d’aquesta llei durant el transcurs de tota la tramitació
parlamentària, però és d’agrair perquè poques vegades durant
aquesta legislatura hem notat aquestes qualitats en el grup
majoritari i en el Govern.

Senyores i senyors diputats, prenguin nota: el temps de les
majories absolutes ha acabat i amb les seves maneres no és
d’estranyar que ningú no vulgui pactar amb el Partit Popular i
que tothom el vulgui veure a l’oposició. 

Esper altres maneres per a la propera legislatura,...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

...altres possibilitats per al parlamentarisme -acab, Sra.
Presidenta-; esper que acabi aquesta manera de governar i la
manera de fer feina parlamentària que ha estat una constant
durant tota aquesta legislatura; esper que aviat quedi en un
malson.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Francisco Mercadal per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Membres del Govern,
senyores diputades, senyors diputats, em complau intervenir
avui en nom del Grup Parlamentari Popular per a la defensa de
les poques esmenes que queden vives... de les que s’han
presentat per l’oposició al Projecte de llei de racionalització,
simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de les Illes
Balears, i dic que em complau perquè pens que entre tots hem
fet una bona tasca perquè avui puguem celebrar aquest ple per
a l’aprovació definitiva de la llei i dur finalment un text que
compti amb el suport majoritari dels grups i que ordeni i faciliti
aquesta simplificació. 

He de reconèixer obertament que el text ha millorat molt en
aquest procés de tràmit dins el Parlament i que tots els grups
parlamentaris han fet tot el possible perquè això fos possible.

M’agradaria agrair d’una forma singular la colAlaboració tant
del Grup MÉS, del Sr. Martí que avui desafortunadament no ens
pot acompanyar en aquest plenari, com la portaveu socialista
qui ha facilitat amb la seva tasca d’una manera singular que avui
puguem dur a terme els acords i fer que entre tots puguem tenir
un text millor amb una diferenciació competencial clara que
ajuda alhora que aquesta simplificació normativa sigui factible
i no es trepitgin competències amb les quals tots estam d’acord.

De la mateixa forma, vull agrair també a la lletrada que ens
ha assistit a la ponència i a la comissió Esperança Munar per la
seva paciència en totes les modificacions i atenció a tot el que
tengui... que tot tengués sentit a una llei eminentment
tecnicojurídica.

Ja ho vàrem expressar al debat de les esmenes en aquest
Projecte de llei de racionalització i simplificació de
l’ordenament legal i reglamentari que avui es presenta a la
Cambra, el Govern no pretén innovar l’ordenament jurídic en
sentit estricte, no crea dret ni molt manco modifica, sinó que el
que fa és complir una funció d’ordenació de les normes per
mitjà de la determinació de les que ja no són vigents i de
l’autorització per refondre les que ja han estat modificades de
forma constant al llarg dels anys de la nostra comunitat

autònoma... que de la nostra comunitat autònoma ha tengut
capacitat legislativa i en ocasions conformen un cos legal
bastant abstracte i amb gran quantitat de normes que la doctrina
ha acordat anomenar contaminació legislativa.

Per tant, les normes de la bona tècnica legislativa
requereixen que, si una disposició normativa que s’ha modificat
moltes vegades i en moments temporals diversos, en comptes
d’incorporar-hi noves modificacions es torni a formular
disposició normativa íntegra incorporant-hi els preceptes nous
i eliminant els derogats i/o substituïts.

Com tots saben, si una disposició normativa s’ha modificat
en moltes ocasions i en moments temporals i contextuals
diversos, tota aquesta... tots aquests canvis s’han de fusionar i
és bo per consolidar el text que tot aquest fems, diguéssim, que
s’acumula, legal sigui agranat i sigui ordenat d’una manera molt
més intelAligible per a tots.

Més enllà d’això, els poders públics han de procurar el
manteniment d’un marc normatiu estable i transparent i el més
simplificat possible perquè sigui fàcilment accessible per
possibilitar el coneixement ràpid i senzill de les normes vigents
per als ciutadans. 

Aquí, la Llei 4/2011 té entre els seus principis generals la
millora del marc regulador a la qualitat normativa essent
essencial per acomplir a més amb els compromisos europeus i
per fer més fàcil el desenvolupament de les actuacions
empresarials i ciutadanes, concretament l’article 13 de la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i bon govern de
les Illes Balears diu textualment que s’ha d’impulsar la
simplificació normativa la qual cosa implica la revisió
sistemàtica de la legislació per tal de garantir la qualitat formal
de les normes i el fet que estiguin escrites en termes clars,
precisos i accessibles per a la ciutadania i en aquest sentit
continua l’article 23 dient que s’han adoptar mesures que
tendeixin a reduir el nombre de normes reguladores i la seva
dispersió i s’han de fomentar els textos refosos com feim avui.

És per aquest motiu que l’Institut d’Estudis Autonòmics,
fent ús de les funcions que se li atribueixen al Decret 209/2009
en matèria d’assessorament jurídic i de la proposta de
desplegament normatiu, va rebre l’encàrrec per recopilar,
estudiar i analitzar de forma exhaustiva, tal com ja ha manifesta
la Sra. Aguiló, en coordinació amb les diferents conselleries del
Govern totes les normes dictades i promulgades amb rang legal
o reglamentari en l’àmbit de la comunitat autònoma, unes
normes que -recordem-ho- són més de 350 lleis, més de 4.000
decrets des de l’any 1983 que a més de conviure harmònicament
unes amb altres han de conviure també amb normes de caràcter
estatal i europeu.

En aquest text legal es deroguen normes en desús que són
obsoletes o que han perdut el seu objecte o finalitat a causa de
l’evolució del context social, polític, jurídic on es varen
promulgar o pel simple pas del temps que les fan inservibles en
l’actual realitat que vivim.
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En segon lloc, s’autoritza al Govern a aprovar textos refosos
de les lleis que s’han modificat de manera successiva i dispersa
en matèria substancial. I, en tercer lloc, s’encarrega al Govern
a elaborar les versions consolidades de les normes
reglamentàries que s’han anat modificant repetidament en
aspectes substancials i per mitjà d’una disposició addicional
s’insta el Govern perquè mitjançant el Consell de Govern o el
president del Govern de les Illes Balears, segons sigui el cas,
derogui els decrets que s’indiquen a la llei.

Com ja hem dit en repetides ocasions, aquesta llei no pretén
innovar l’ordenament jurídic ja que no crea dret i tampoc no el
modifica, sinó que es limita a complir una funció d’ordenació
de les normes per mitjà de la determinació de les que ja no són
vigents i l’autorització per refondre les que ja han estat
modificades constantment.

Evidentment, el Consell Consultiu agafa unes..., fa un paper
molt important que al període d’esmenes s’ha vist reforçat,
aquestes esmenes que s’han presentat per part de l’oposició pens
que han millorat molt el text. Estic d’acord amb la Sra. Aguiló
que entre tots hem fet un esforç perquè aquest text que avui
presentam tengui el suport majoritari perquè evidentment es
desenvoluparà a la propera legislatura. Les esmenes que queden
vives són, com ja també s’ha manifestat, d’un caire
eminentment polític, que és on tendríem un enfrontament més
ideològic de fons, diguessin, però en el que és tècnica jurídica
estam d’acord en el més fonamental. 

Crec que avui no és un dia per fer un debat sobre els temes
en què hem tengut diferències, sinó que avui sí que m’agradaria
realçar el gran acord que ens ha duit a aprovar aquesta llei de
manera conjunta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèpliques, té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, però no farem ús del torn de
rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Francisco Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Tampoc no farem ús, Sra. Presidenta, del torn.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, ara tanca una intervenció del Grup Parlamentari
MÉS en torn de fixació de posicions, el Sr. Miquel Àngel Mas
per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom, avui matí m’estava afaitant... 

(Remor de veus)

...sí, sí, i m’ha entrat un whatsapp al grup parlamentari nostre
que deia: “nit horrible de virus, dos papis i una filleta, l’infern
deu ser com aquesta nit”, era de Nel Martí i deia que no podria
intervenir, llavors ha estat alarmant perquè jo no tenia ni idea
d’això i ho hem resolt i se m’ha assignat a mi, per tant, ja em
perdonarà que la intervenció que faci no arribi a l’alçada de Nel
Martí, ja em perdonaran que sigui molt més breu i intentaré
fixar la nostra posició.

Bé, a MÉS li agrada la música d’aquest projecte de llei que
ara debatem, de qualsevol proposta que vagi en la línia de desar,
netejar la casa, coincidim per tant amb l’exposició de motius
perquè pensam que efectivament hi havia moltes normes, moltes
de les quals són obsoletes, també hi ha hagut moltes normes
modificades que s’han reiterat. Per tant, resultava
imprescindible aquesta racionalització i donam la benvinguda
a aquesta iniciativa.

Tot i això no volem deixar de fer un comentari de coses que
no ens acaben d’agradar i ho volem comentar especialment en
relació amb l’informe o dictamen del Consell Consultiu que va
apuntar dues coses: una, deia que... li sap greu, al Consell
Consultiu, haver-se assabentat i ha dictaminat sobre aquesta llei
que regula a través d’una disposició addicional d’una altra llei,
no són formes de tractar el Consell Consultiu, diu: “el Consell
Consultiu debe mostrarse crítico con el hecho de no haber
participado lo más mínimo en la concepción de este
anteproyecto sin que el presente dictamen preceptivo sustituya
la necesaria participación a través del trámite de audiencia”,
i finalment també critica el Consell Consultiu la urgència que
hauria d’emprar de forma..., diu que s’hauria d’emprar de forma
restrictiva... i posa l’exemple d’això, d’aquestes presses, el Sr.
Nel Martí -estic referint-me a la seva intervenció-, a les lleis que
actualment s’estan tramitant especialment, per exemple, la
reforma de la Llei de cànon de sanejament d’aigua que s’està
tramitant, la reforma, avui mateix.

Per últim, unes consideracions sobre la seguretat jurídica a
la qual tantes referències fa aquesta llei. El Sr. Nel Martí i, per
tant, el Grup MÉS volem fer una sèrie de consideracions quant
a la seguretat jurídica: una, que es modifiquin lleis a través
d’altres disposicions finals que res no hi tenen a veure, per
exemple ara tot seguit farem un debat sobre mecenatge cultural
i ens obligaran a fer un debat a la vegada del cànon de
sanejament d’aigües. Això és maltractar el Parlament, això és
una falta de respecte al Parlament. Quan es parla de mecenatge
cultural es parla de mecenatge cultural i no hem haver de parlar
de residus, no té ni cap ni peus. És una falta de respecte al
Parlament i això no s’ha de fer. O modificar el model educatiu
via decret o decret llei per aplicar un model anticientífic,
antipedagògic i antidemocràtic, això sí que és greu, eh? 
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No ens cansarem de dir..., a Finlàndia tenen una llei
d’educació fa quaranta anys la mateixa, governin uns o governin
els altres i aquí, aquest govern va fer un decret llei, corrent, en
un dia per fer un canvi de model educatiu, sense pactar amb
l’oposició ni res ... Un divendres, això és seguretat jurídica? No
és seguretat jurídica. Això és un poc de seny? No, no ho és, no
ho és. O l’ús abusiu que ha fet aquest govern dels decrets lleis,
els decrets lleis són per a una necessitat d’extremada urgència
i aquí seguit seguit hi ha hagut decrets lleis.

Per últim, no puc deixar de comentar allò de la llei ab
intestato que ha comentat la Sra. Lourdes, bé, la llei ab
intestato, crec que ha estat el botó de mostra del que no hauríem
de fer aquí, una llei en la qual tothom està d’acord, una llei que
ha de ser bona per a tothom, una llei que totes les comunitats
autònomes amb dret civil propi tenen, llevat de nosaltres, es fa
una proposició de llei, però com que no venia del Govern, idò
es va dir que no, era només una proposició de llei, és a dir, era
l’admissió a tràmit, després s’hagués pogut debatre si anava al
consell, als municipis o a la comunitat autònoma, a qualsevol
banda, s’hagués pogut debatre, però no, no es va voler perquè
jo venia del Govern. Això és sectarisme, això no es pot fer, no
ho hem de fer. 

El (...) després es va comprometre a tirar-la endavant i no li
ha pogut tirar perquè o no ha volgut o no ha tengut temps, etc.,
tan bo hagués estat admetre aquesta proposició de llei, que hi
havia una consens generalitzat, tirar-la endavant i ara ja
haguéssim tengut més ingressos per a la comunitat autònoma.

Bé, ja està, ja em perdonaran la intervenció, perquè no n’he
sabut més per a aquest tema. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de les esmenes, passam a les
votacions. 

Votació de l’esmena tècnica. Començam a votar. Votam.

Queda aprovada per 55 vots a favor.

Votació de l’esmena RGE núm. 9919/14, annex 3, del Grup
Parlamentari Socialista. Votam.

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

Passam a la votació conjunta de tot l’articulat amb l’esmena
tècnica incorporada, això és: denominació del projecte de llei,
article 1, article 2, article 3...

EL SR. MAS I COLOM:

Sra. Presidenta, demanaríem votació separada de la
disposició final segona, annex 1 i annex 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, per tant, començarem a votar la disposició final segona,
l’annex 1 i l’annex 3. Començam a votar. Votam.

Queden aprovats per 51 vots a favor i 4 abstencions.

Passam a la resta de la votació, que seria la denominació del
projecte de llei, l’article 1, l’article 2, l’article 3, l’article 4, la
disposició addicional única, la disposició final primera, la
disposició final tercera, l’annex 2, l’annex 4 i l’exposició de
motius. Passam a la votació. Votam.

Queden aprovats per 55 vots a favor.

Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

Una vegada esgotat el debat i les votacions aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de racionalització i
simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

V) Debat i votació del dictamen de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE núm.
11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament
tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat i votació del dictamen de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE 11899/14,
pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural,
científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen
mesures tributàries.

Presentació del projecte de llei per part del Govern. Té la
paraula la Sra. Núria Riera, per un temps de quinze minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc vull saludar els representants que han vengut del
sector cultural d’aquestes illes per poder ser presents avui en
aquest dia per l’interès que suscita el debat que ara avui
encetam.

Som aquí per debatre el Projecte de llei pel qual es regula el
consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic i s’estableixen mesures tributàries,
una de les primeres lleis d’aquestes característiques que existirà
a l’Estat, després de la de Navarra, després de la de la comunitat
valenciana, que ha finalitzat recentment la seva tramitació. 
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La Constitució Espanyola recull al seu article 44 el dret de
tots a accedir a la cultura, i ens correspon als poders públics la
seva promoció i la seva tutela. La diversitat cultural és una
enorme riquesa per a les persones i per a la societat. La
protecció, la promoció, el manteniment d’aquesta diversitat
cultural són una condició essencial per al desenvolupament
sostenible en benefici de les generacions actuals i futures. Es
tracta de superar el model de finançament de la cultura des dels
ajuts públics. Al llarg dels anys el sector cultural, el sector
públic, ha assumit un paper protagonista en la tasca de la
promoció cultural a través dels pressuposts i de les diverses
iniciatives de l’administració, però ara és necessari introduir
modificacions normatives que contribueixin a definir un nou
model de finançament de la cultura. 

Aquesta llei neix, d’una banda, amb l’objectiu de recollir
una demanda raonada i constant per part del sector cultural, per
reforçar un pilar fonamental de la nostra identitat, i per altra
banda des del convenciment que la cultura és un dels principals
motors de desenvolupament d’una societat, ja que els aspectes
culturals són tan importants com els aspectes econòmics que
estimula. 

Les iniciatives econòmiques, les reformes socials, tenen
moltes més possibilitats d’avançar amb èxit si simultàniament
es té en compte la perspectiva cultural per atendre les
aspiracions i inquietuds de la societat, i és per això, ara més que
mai, que es fa imprescindible legislar per estimular la
participació de la societat civil en la promoció i el patrocini de
la cultura, i adoptar una sèrie de mesures normatives que
impulsin, que afavoreixin el mecenatge en totes les seves
vessants. Pensam que la colAlaboració privada en forma de
mecenatge cultural, científic, és bona, i és per això important
que es reguli. D’aquesta manera molts artistes, molts científics,
molts tècnics veuran el seu projecte fet realitat, cosa que sense
finançament econòmic no seria viable. 

Hem dit en ocasions que el govern del Partit Popular està
compromès amb la cultura de les Illes, estam compromesos amb
la cultura balear i amb els artistes d’aquesta terra, als quals
donam projecció exterior perquè la creativitat d’aquestes illes i
la cultura contemporània balear siguin conegudes en l’àmbit
internacional. Fins ara, com dèiem, aquest suport s’ha fet
directament des de l’administració pública, i és una
colAlaboració que hi continuarà essent; la conselleria, a través de
l’Institut d’Estudis Baleàrics, ha convocat ajudes per més d’1,5
milions d’euros aquesta legislatura, destinades a artistes de les
Illes, ajudes que van des de l’organització de fires a ajudes a
desplaçaments a l’exterior o a creació audiovisual i musical.
Però no ens volem quedar aquí. El projecte de llei pel qual es
regula el consum cultural i el mecenatge i s’estableixen mesures
tributàries regula també colAlaboració privada en tres vies:
donacions, cessions d’ús i convenis de colAlaboració, i
s’aplicaran incentius i deduccions fiscals en quatre imposts:
IRPF, impost de patrimoni, impost de successions i donacions
i impost de transmissions patrimonials. Per regular aquests
incentius s’ha tengut en compte la normativa vigent sobre
incentius a la participació privada en activitats d’interès general,
i per altra banda, per raons de seguretat jurídica, per coherència
i per racionalització normativa, s’ha optat per incorporar la
referència als imposts en les disposicions legals de la comunitat
en matèria de tributs cedits per l’Estat.

Avui fa un mes que el Grup Socialista em deia que la nostra
llei era insuficient perquè  a nivell estatal no existeix un llei que
reguli el mecenatge. És cert, si existís una llei que ho regulàs
seria més interessant perquè les opcions no estarien limitades a
les deduccions fiscals que tenim de tram autonòmic, i per tant
les deduccions podrien ser més potents. Però no crec que perquè
no estigui regulat per l’Estat hem de deixar d’avançar en allò
que tenim al nostre abast. No podem ni volem quedar mans
plegades esperant; és una primera passa; la nostra manera de fer
feina és avançar en tot allò que sigui possible, i quan s’obri la
porta a millorar-ho canviar tots els aspectes que es puguin
millorar, i per això feim feina des del Govern a nivell general,
des de tots els àmbits, des de totes les matèries i des de totes les
conselleries.

Aquesta és la nostra convicció, fer feina sense aturar-nos. El
Govern té clar que no ha de quedar mans plegades, i per això
avui duim a aprovació una llei que vol intentar ajudar el teixit
cultural de les Illes Balears, avui en dia en les mesures de les
nostres possibilitats. Mirin, hem de fer feina de forma paralAlela
a les reivindicacions. Hem dit diverses vegades que el sistema
de finançament autonòmic s’ha de millorar per a les Illes
Balears; ho hem dit, no ho hem callat, i ho hem reivindicat a
Madrid, i ho hem dit clarament. Però mentrestant avançam i
això és la nostra responsabilitat, és la nostra gestió. Obrim
camins nous per començar a caminar, perquè si no és així mai
no podrem avançar.

Una altra realitat és que una mesura efectiva de veres per
incentivar el consum cultural seria la baixada de l’IVA cultural,
una davallada que aquest govern autonòmic entén que seria
lògica i dóna suport al sector en la seva reivindicació, així ho
hem dit.

Senyores i senyors diputats, el que tenim davant és un
projecte de llei autonòmic, obert, flexible, que vol potenciar i
ajudar la cultura feta en territori balear. Servirà per incentivar el
suport als artistes d’aquesta terra, també als que no ho són però
que resideixen aquí, perquè entenem que la seva obra també
incideix en la nostra realitat i també n’és part. La realitat social
d’aquesta terra és heterogènia i és una característica nostra, i per
tant no hem de ser inflexibles ni hem de posar limitacions,
perquè una llei oberta i flexible farà possible que augmentin els
beneficis indirectes a nivell econòmic, que serveixi també, no
obstant això, per consolidar el nostre teixit cultural. Al final
això també és una eina per mantenir i incentivar la creació
d’ocupació, que convendran amb mi que com més potent pugui
ser millor.

A la vegada ha de ser una llei que defensi la cultura pròpia,
la nostra cultura, la balear. Aquest projecte recull aspiracions i
demandes del sector. S’ha fet amb diàleg, permet aportar
solucions més dinàmiques d’acord amb les necessitats actuals;
de fet també regula, per exemple, el micromecenatge, justament
per dotar de facilitats els beneficiaris d’instruments innovadors.
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Sabem que encara hi ha molta feina a fer, però avui posam
els fonaments d’una nova manera d’entendre la cultura, que ha
begut de totes les influències que al llarg dels segles han tengut
les nostres illes, unes influències que han fet que avui parlem
d’una cultura balear amb uns signes inequívocs d’excelAlència.

El text per al qual avui demanam als grups parlamentaris el
vostre suport i la vostra aprovació, inclou també esmenes fetes
des del diàleg, inclou catorze esmenes presentades pels grups
parlamentaris Socialista i MÉS, deu del Grup Socialista i quatre
del Grup MÉS, que s’han acceptat precisament perquè
incideixen a millorar la redacció del text per fer-la més clara i
defensar encara més la nostra cultura. Algunes altres és ver que
han quedat fora, exactament dotze esmenes presentades pel
Grup Socialista i deu pel Grup MÉS, però per motius de
coherència amb la mateixa norma o en consonància amb les
deduccions i reduccions impositives establertes entre sí. El que
és clar és que aquesta llei és un reconeixement, un primer
reconeixement d’aquest govern, i per tant d’aquestes illes, a la
important contribució dels artistes, però també de totes les
persones que hi participen en les diferents fases del procés
creatiu, de les comunitats culturals, de les organitzacions que
donen suport al seu treball, però sobretot de la nostra cultura,
del nostre llegat cultural.

En definitiva, entenem com a govern que gràcies a aquesta
llei s’estructuren els fonaments sobre els quals es podran
construir les noves solucions que els nous vents ens reclamen.
Gràcies a aquesta llei estam segurs des del Govern que s’obriran
noves vies de creixement que permetran anar sempre a favor de
la cultura, sempre endavant i mai cap enrere.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE 640, 650, 651, 653, 654, 661, 666, 667, 668, 644 i 647/15,
té la paraula l’Hble. Sr. Lluís Maicas, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, és
convenient una llei de mecenatge? Jo crec que sí, sens dubte. És
necessària? Probablement. És urgent? Jo crec que no és urgent.
Regula o pot regular el consum cultural una llei de mecenatge?
M’atreviria a assegurar que no. És lògic aprofitar una llei de
mecenatge per modificar el cànon de sanejament d’aigües? És,
en la meva profana opinió, un despropòsit. I encara més: creuen
que és lícit i legal incorporar al text una esmena seva que
contravé la lletra i l’esperit del Reglament del Parlament, un
reglament que té rang de llei i que vostès menyspreen? Mirin,
no repetiré tot allò que ja vaig argumentar defensant l’esmena
a la totalitat, però crec que no tenen la més mínima legitimitat
quan parlen de seguretat jurídica. Hem pogut observar que
senten desdeny per la llei i que la incompleixen quan els convé,
o quan necessiten arreglar un nyap pressupostari previ. 

M’han de creure que no he trobat a la llei que avui
s’aprovarà cap element d’estímul per a la cultura. No he sabut
veure de forma clara com n’afavoreix el consum. Certament
tampoc no he sabut veure en què la pot perjudicar, la cultura.
Una llei, la literalitat d’una llei, res no modifica sense la
voluntat política expressa de modificar la realitat existent per
millorar-la. Vostès ho podien fer amb una mesura de gran
transcendència: abaixar l’IVA cultural. Tots els actors afectats
atribueixen bona part dels seus problemes a una IVA
desmesurat. Extremadura ho va fer; Extremadura, que és
receptora, ho pogué fer; nosaltres, que aportam molt més del
que rebem, no podem o no volem fer-ho. És ben curiós, això
d’una solidaritat que ens empobreix. Gairebé tots els països
d’Europa tenen un IVA cultural molt per davall del que aquí
s’aplica. Tant se val; castigar el sector cultural, si no és el seu
objectiu, tampoc no és un dany colAlateral que defugin o
planyin.

Malgrat el seu discurs, o si més no el discurs de la seva
portaveu i el de la seva consellera, mai abans la nostra cultura
i la nostra llengua, que és part fonamental intrínseca de la nostra
identitat cultural, no havien estat objecte d’un acarnissament tan
despietat. A alguns governs que els han precedit del seu mateix
color ideològics els podem culpar d’indiferència, potser d’una
dissimulada, continguda agressivitat, però mai, mai, no havíem
patit pel que fa a la cultura i a la llengua pròpies un setge tan
ferotge. Han eliminat o afeblit el teixit cultural, i han legislat per
debilitar la llengua pròpia de la comunitat, el català. He observat
que només senten la paraula català activen totes les defenses i
totes les armes d’atac; és la seva una actitud més patològica que
racional, més visceral que científica. 

Els ho he de recordar: el mecenatge ha de complementar, no
suplir les obligacions de l’administració, de forma especial en
matèria cultural i d’investigació. Però un fet tan evident suscita
si més no dues qüestions: la primera és què complementaran els
mecenes, el no-res?, la desídia burocràtica d’un govern que
s’esmerça a no beneficiar sinó a perjudicar el fet i l’entorn
culturals?; i la segona, potser cerquen la complicitat dels
mecenes adinerats, propietaris d’un autoodi manifest, o de les
fundacions sedicioses o gonelles per enllestir la tasca d’extingir
la nostra identitat lingüística i cultural? 

A la llei que avui s’aprovarà li manquen dos estalons que
l’enfortirien: d’una part l’acompanyament d’una nova llei de
mecenatge estatal, perquè una llei que només pot intervenir
sobre el tram autonòmic és insuficient per estimular el
mecenatge; de l’altra, no tracta adequadament els colAlectius
empresarials, les persones jurídiques, que més podrien
contribuir econòmicament a fer útil aquesta llei de mecenatge.
En qualsevol cas hagués estat d’agrair que abans de bastir una
llei de mecenatge s’haguessin esmerçat a dissenyar, perquè
temps n’han tengut, una política cultural, no només adreçada als
creadors sinó també a la indústria que dóna visibilitat i difusió
als creadors. Altrament hagués estat desitjable que haguessin
negociat i acordat la llei amb tots, amb tots, els sectors implicats
en la cultura i la investigació. 
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Atesa la circumstància que molt possiblement aquesta serà
l’última intervenció en la qual pugui referir-me en aquesta
cambra a la cultura, no puc ni vull deixar d’expressar el meu
rebuig, el nostre rebuig, a la destrossa que han planificat i
executat. La cultura és des de tots els punts de vista essencial,
tant per al desenvolupament i l’enriquiment personal i colAlectiu,
com per a la cohesió social, i nogensmenys per estimular la
satisfacció de pertinença a una societat sensible, culta i
civilitzada, estalonada en els valors del respecte, la diversitat, la
singularitat i el coneixement. Hi ha a la cultura àmbits més
prosaics, com és ara un entorn empresarial absolutament
imprescindible que crea ocupació, genera riquesa i a més ho fa
sense consum territorial. Vostès han desatès tots els vessants de
la cultura, ignorant el món creatiu i castigant el món empresarial
que s’hi relaciona; fins i tot -tal és la seva ceguesa- han oblidat
que la cultura ben administrada, ben gestionada, pot esdevenir
un element generador de turisme cultural. 

Definitivament tant el català, que els agradi o no és la nostra
llengua pròpia i històrica, com la cultura, la nostra cultura
pròpia i històrica, els provoquen urticària, i ho puc entendre
quan veig els seus referents culturals, personatges de la
prehistòria ideològica rescatats del seu procés de fossilització.

Així mateix, i pel que fa al suport a la investigació, abans
d’acudir al mecenatge privat cal que vostès, que l’administració
compleixi la seva part del tracte, dotant adequadament les
institucions, com ara la universitat, i els equips d’investigació
que desenvolupen línies de treball adreçades a la recerca.
Enriquiria el país gaudir d’una sòlida base i d’un escenari
propici per investigar noves tecnologies, per engegar nous
projectes capaços de generar noves fonts de riquesa.

Senyores i senyors diputats, una llei de mecenatge funciona
en els països en els quals l’administració dóna exemple, en els
països en els quals els ciutadans tenen tradició d’aportar al
patrimoni comú el seu gra d’arena, del qual se’n senten
orgullosos; en els països en els quals la cultura es considera un
bé, una altra forma de riquesa; en els països -per què no dir-ho?-
on es compensa fiscalment ser generosos amb la societat.
Tanmateix la cultura no pot quedar reduïda a un inventari
d’actes més o manco oportuns o transcendents. La cultura és
molt més capilAlar i abasta diversitat d’interessos, uns més
populars, altres més erudits; uns més lligats a les tradicions,
altres que es projecten vers les noves tecnologies; uns que tenen
més ressò per la seva notorietat, altres que es desenvolupen en
la més estricta solitud. 

El mecenatge potser en un futur resoldrà una part de les
necessitats culturals més visibles, del patrocini més rendible des
del punt de vista de la comunicació corporativa. Però la
responsabilitat de l’administració és mantenir viu i actiu el teixit
cultural que per tot arreu del territori s’esmerça en tasques
menys reconegudes, menys espectaculars, potser més ingrates,
però igualment importants i necessàries per al nostre país i per
a la gent del nostre país. Precisament perquè com els he dit
abans, no hem sabut veure en què afavoreix aquesta llei la
cultura, però certament tampoc en què la pot perjudicar i perquè
podria ser que algú se’n pogués beneficiar i perquè una llei
sempre és susceptible de ser millorada, els he d’avançar que el
sentit del vot del nostre grup, més enllà de defensar les nostres
pròpies esmenes, serà el de l’abstenció.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. Per part del Grup Parlamentari MÉS
s’hi mantenen les esmenes RGE núm. 694, 695, 696, 697, 700,
701, 702, 704, 705, 706, 693 i 705/15. Per defensar-les té la
paraula el Sr. Miquel Àngel Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia una altra vegada. Com que ja queda poc per acabar,
em permetré una llicència i posaré un títol a aquesta intervenció,
"de la Llei del mecenatge cultural i de supressió de “lo nostro”,
o sotstítol, "on són les sobrassades?" Sí, "on són les
sobrassades?"

Però abans d’entrar a les sobrassades, vull lamentar la poca
voluntat de consens del Govern en aquest tema. Sra. Riera, per
ventura m’he equivocat, però a aquest grup només li han admès
l’esmena RGE núm. 699, una de 14, a la Llei agrària una de 70.
És un segell d’aquest govern la falta de voluntat de diàleg i de
consens. I per això em qued amb la frase de Kennedy que ha
citat el Sr. Marí ara fa molt poc, que deia que és millor una llei
acordada que no una llei amb tota la raó del món. Aquí, aquí  no
han escoltat el seu company el Sr. Marí. El Sr. Marí els ha dit,
asseguin-se, intentin negociar amb l’oposició i intentem fer una
llei que ens duri un grapat d’anys, un parell de legislatures. No,
no han volgut.

Ara passem a les sobrassades. Ara fa un parell de setmanes
vàrem intervenir aquí i vàrem manifestar la nostra perplexitat
del que havia fet el Govern davant d’aquesta llei. Aquesta llei
bàsicament és una transposició de la llei navarresa, res a dir, és
a dir, és una còpia, es copia. No passa res, la consellera l’altre
dia es va..., però no passa res, és una tècnica legislativa i és
difícil inventar. No era per aquí que anava la crítica. Es copia
tot, l’estructura de la llei, l’articulat, article 1 objecte, 2
concepte, 3 modalitat, ... o més aviat es copia quasi tot, perquè
sorprenentment desapareix tota referència a la diversitat
lingüística, tota referència. I comentàvem..., miri, hi ha gent
aquí que no hi era. Mirin, l’article 2..., l’article 6 de la llei
navarresa “se atenderán los siguientes criterios: a) relevancia
y repercusión social de las actividades culturales, b) incidencia
en las actividades de investigación, conservación y difusión del
patrimonio cultural material e inmaterial de Navarra,
atendiendo especialmente a su diversidad lingüística”. Bé idò,
quan aquí copien la llei, diuen “següents criteris: a) rellevància
i repercussió social de les activitats; b) Incidència en les
activitats de la investigació, conservació i difusió del patrimoni
cultural”. I punt. Desapareix la referència a la diversitat
lingüística. I això es repeteix a l’article 2. I aquesta era una llei
aprovada per UPN, que és la marca electoral blanca que va tenir
el Partit Popular durant molts d’anys a Navarra. 
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Però no només això, sinó que a més una esmena que havia
fet el Partit Popular de Navarra, que es referia al folklore, a la
cultura popular navarresa, danses i cançons, també era suprimit,
censurat. Bé, comentàrem des de la nostra perplexitat que la llei
andalusa feia referència al flamenc i a tota la seva cultura, en el
projecte de llei. I que la llei valenciana de mecenatge dedicava
tot un capítol a la cultura valenciana i en valencià. Se’m va
oblidar comentar-ho, però ara llegiré quatre... Mirin la llei
valenciana diu: “prioritzarà totes les accions tendents a la
recuperació i dignificació literària del valencià. Impulsarà i molt
especialment aquelles produccions que es realitzin en valencià.
La Generalitat promourà la creació, exhibició en pantalla, la
distribució, venda i difusió d’obres cinematogràfiques i la
producció en valencià, ... internet en valencià...”. València! El
PP de València!

Bé, tot i això vàrem acabar la nostra intervenció dient
literalment "esperam i desitjam que en tràmit d’esmenes hi
posin un poc de seny i puguem reconduir aquesta llei". Bé, en
comentaris que me varen fer després, m’asseguraren que havia
estat un error, una persona molt, molt autoritzada del Govern,
no diré el nom perquè jo crec que les converses s’han de
mantenir en la discreció, i que en tràmit d’esmenes es corregiria.
I nosaltres vàrem anar a la comissió amb tota la bona voluntat,
bon ànim i ganes de fer feina. Però res de res, de transaccionar
res de res i mirin que vàrem intentar fer feina, vàrem intentar
que si el ball, que si el ball de bot, el ball pagès, les jotes, el
glossat, la música -aquesta és l'esmena que hem introduït-, les
danses rituals. Però res de res. Em comentaren no sé què de les
modalitats lingüístiques, endavant amb les modalitats
lingüístiques, jo tot el dia parl modalitat lingüística, endavant,
cap problema ni un. Però no vàrem aconseguir salvar res de “lo
nostro” que usen vostès. Què hi tenen en contra del ball de bot?
I del ball pagès? Què hi ha en contra del glossat? No ho acab
d’entendre, o més aviat em fa por entendre-ho pel grau de
fanatisme que demostren. 

Una llei d’UPN! I una esmena del PP de Navarra! Fan una
llei de mecenatge cultural sense cap referència a la cultura
d’aquí! Resulta paradoxal, però és un reflex de la política
cultural d’aquest govern, que s’ha caracteritzat per perseguir tot
allò que soni a cultura de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera durant aquests quatre anys. És molt gruixut això que
dic i jo procur ser molt mesurat amb les paraules, però això és
molt gruixut i no és cap qualificatiu ni tal. Però això és molt
gruixut! Molt gruixut! Fan una llei de mecenatge cultural que no
tan sols no fa cap referència a la cultura d’aquí, sinó que la
suprimeixen, la censuren! Ni el PP de Navarra! Ni el PP de
València! On s’ubiquen vostès? Ja ho val! Ja ho val! Ja se’n pot
fer de fotos el Sr. Bauzá amb una escala figuerolera i
sobrassades! Ja en pot menjar de sobrassades! Tanmateix al Sr.
Bauzá li fa nosa tot “lo nostro”. Li fa nosa el ball de bot, li fa
nosa el ball pagès, li fa nosa la nostra llengua, li fa nosa la
nostra cultura, el glossat, les nostres festes, no pot anar a Sant
Antoni! A Sant Antoni no hi va. La nit bruixa de Sant Antoni a
Sa Pobla és entendre la màgia de Mallorca i el Sr. Bauzá no hi
va...

(Remor de veus)

Tot el que fa olor de “lo nostro” li fa nosa. Bé ho sap el Sr.
Pastor, i el Sr. Font, i el Sr. Cristòfol Soler, i en Biel Xineta,
perquè uep!, els mallorquins usam el malnom a la part forana.

Sra. Consellera, fets i no paraules. Quan vós deis que el
Govern està compromès amb la cultura de les Illes Balears i que
és una llei que defensa la cultura balear. Escolti, a l’hora de
posar-ho damunt la llei, res de res, ho suprimeixen. No són
paraules, són fets, i a la llei que han fet han suprimit allò que ha
fet el PP de Navarra, el PP de València! Els fets s’han de
desmentir, igual que en la corrupció, podem estar en contra de
la corrupció, però a l’hora de condemnar el Sr. Matas, vénen
aquí i no condemnen el que ha fet el Sr. Matas, quan ja hi ha
dues sentències que condemnen el Sr. Matas. No s’atreveixen
a condemnar aquella vergonyosa etapa de corrupció. Ja hi ha
dues condemnes penals, quatre conselleries (...) amb sentències
de corrupció, 2 conselleries més investigades. Però no ho
aproven.

Tornem a la llei. Malament, molt malament, tan malament
que fa dues o tres setmanes varen haver de fer aquestes
preguntes d’autobombo amb què ens castiguen a l’oposició, als
periodistes i a tothom, sobre la cultura. La Sra. Aguiló que ara
està parlant amb la conselleria va haver de fer una d’aquestes
preguntes d’autobombo a la consellera, sobre el tema de si
apostàvem molt per la cultura de Balears. Quina mala
consciència!...

(Remor de veus)

No passa res, no passa res...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï ...

EL SR. MAS I COLOM:

M’estim més esperar, no passa res. No passa res, esperaré.

(Continua la remor de veus)

Gràcies. Crec que és important escoltar. Són paraules
gruixudes, sí, no, jo crec que el Parlament és important per
escoltar i quan es fa una intervenció i es dirigeix al conseller, jo
crec que una qüestió, a un li agrada que l’escoltin i pensa que el
correcte és que l’escoltin. Són paraules gruixudes i no em cap
dins el cap, de cap de les maneres, que es copiï tota una llei del
PP i d’UPN de Navarra sobre mecenatge cultural, que també
parla de diversitat lingüística, del folklore popular i ho
suprimeixen. “Lo nostro” li fa nosa, ja se’n poden fer de fotos
amb sobrassades, que tanmateix no resulta versemblant. 
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I ara per acabar, i em sap greu que no hi sigui el Sr.
Company, per acabar li enflocaré una glossa, que forma part de
la nostra cultura popular: Sant Antoni gloriós/sigau el nostre
advocat/de tot perill guardar-nos/i enduis-vos-ne ...bé, un
llinatge que acaba en “a”. Ho deixaré així.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Torn en contra Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Aina Maria Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, president. Primer de tot una salutació als
representants d’aquest sector que han vengut avui aquí en el
Parlament a escoltar la Llei de mecenatge.

En segon lloc, Sr. Mas, jo crec que aquí el Parlament és un
lloc de treball, és un lloc viu i em permetrà que faci unes
petites..., l’escoltàvem, li promet que l’escoltàvem, però
simplement era per intercanviar unes impressions amb la
consellera. Ens perdoni, però simplement ha estat un minutet,
només això.

Una altra cosa, fòssils. Sr. Maicas jo no em veig molt fòssil,
però bé, si vostè veu fòssils, no ho sé, dic jo. Només això...

(Remor de veus)

M’ha fet mal que em digués fòssil, eh?, la veritat.

Bé, continuam. Senyores i senyors diputats, avui debatem
aquí, en aquest Parlament...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor senyors diputats!

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

...el projecte de llei pel qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic
i s’estableixen mesures tributàries. Aquest projecte de llei es
desenvolupa en tres títols i cinc disposicions finals. El primer
títol conté les disposicions generals relatives a l’objecte i les
definicions necessàries per a una adequada comprensió i
aplicació dels seus preceptes. El segon títol desenvolupa la
declaració d’interès social. I finalment el tercer títol estableix
les deduccions i reduccions fiscals, amb els seus requisits i
justificacions. A les seves disposicions finals, entre altres,
modifica la Llei 9/91, de 27 de novembre. El nostre Estatut
d’Autonomia en el seu article 20 ens confereix competència
exclusiva en matèria de cultura, investigació, innovació i
desenvolupament científic i tècnic. 

S’ha fet feina amb aquest projecte de llei, s’han admès, com
ha dit la consellera, les esmenes que aportaven i milloraven
aquest projecte de llei i jo el que sí els deman i esperam és que
el vot sigui favorable a aquesta llei de mecenatge perquè ni el
sector ni aquesta llei es mereixen una votació en contra. 

Fins a dia d’avui, molt poques comunitats autònomes s’han
atrevit a legislar sobre aquesta matèria, només Navarra i
València han realitzat textos similars. A aquest projecte de llei
que avui es presenta aquí, el Grup Parlamentari Popular, a
diferència d’altres esborranys i d’altres lleis aprovades,
introdueix en el seu articulat un ampli ventall i una extensa
concepció sobre allò que es pot aplicar en el mecenatge.

L’objectiu d’aquesta llei es desenvolupa cap un ampli
concepte sobre l’objecte que ha d’abastir el mecenatge. Les
activitats sobre les quals són aplicables els incentius fiscals que
la llei desenvolupa comprenen: el mecenatge cultural, científic
o el desenvolupament tecnològic, el consum de determinats
productes culturals, tot allò relatiu a empreses culturals,
científiques, o de desenvolupament tecnològic, l’adquisició de
determinats béns culturals, les donacions dineràries, incloses la
transmissió de béns mobles o de caràcter cultural. Es tracta de
la participació privada en temes culturals, científics o de
desenvolupament tecnològic. En aquesta llei de mecenatge hi
cap la cinematografia, les arts audiovisuals, o les arts
multimèdia, la música i les arts escèniques, les arts plàstiques,
la fotografia i el disseny, activitats culturals relacionades amb
el món del llibre i la lectura, així com la investigació,
documentació, conservació, restauració, difusió i promoció del
patrimoni cultural, material i immaterial, de la nostra comunitat
autònoma; projectes d’investigació, el finançament de càtedres
i també projectes d’R+D+I. Afecta i incentiva fiscalment
empreses culturals i també incentiva fiscalment el
micromecenatge. Com es pot dur a terme aquest mecenatge,
s’estén a formules variades; ens referim a donacions, cessions
i convenis. 

Tal com hem dit en altres ocasions, la intenció d’aquesta
norma és contribuir a l’àmbit de la nostra comunitat al foment
i al desenvolupament de les matèries a les quals ens hem referit
anteriorment. La llei pretén implantar un conjunt de mesures
que serviran per superar el model plàcid de la subvenció, volent
instaurar un nou marc que afavoreixi l’acció conjunta pública i
privada. De fet, es produirà una rebaixa a la pressió fiscal, a la
vegada que un increment en termes absoluts del capital que es
destina a activitats culturals, científiques i de desenvolupament
tecnològic. Es produiran també beneficis indirectes, sobretot per
consolidar el teixit empresarial, incentivar el suport a la
investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica i
científica. 
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La potenciació del mecenatge cultural suposa, en definitiva,
un element generador de creixement, riquesa, producte de la
possibilitat que brinda la llei del seu incentiu fiscal per
multiplicar l’activitat en els sectors mencionats anteriorment.
Aquest projecte de llei consolida una antiga pretensió i un
objecte perseguit ja des de fa molt de temps, la promoció i la
colAlaboració de la societat civil en el foment de la cultura, la
investigació, la innovació i el desenvolupament científic i
tècnic. Aquest projecte de llei ve a aportar des del seu àmbit una
empenta que hem de posar en valor per consolidar la
recuperació econòmica d’aquesta comunitat. És important
subratllar que aquest projecte de llei, al mateix temps, forma
part d’un seguit de mesures que el Govern del President Bauzá
ofereix gràcies a la reforma de l’administració i les relacions
entre les distintes institucions. Totes aquestes mesures han
possibilitat la reducció de despesa i han evitat duplicitats. Per
tant, podem ara oferir incentius fiscals al mecenatge, gràcies que
l’aprovació de noves normatives, com per exemple, la reforma
fiscal i de noves lleis, com la del sòl, del transport, de serveis
socials, de funció pública, o la nova Llei turística, la nova Llei
de finançament de consells, o la nova normativa de comerç, han
estat factors determinants per a la recuperació econòmica de la
nostra comunitat autònoma.

Per tant, en aquests moments podem fer front i retornar a la
societat civil, en forma d’incentius fiscals, el projecte de llei de
mecenatge cultural, com també presentarem el Grup
Parlamentari Popular el projecte de llei de mecenatge esportiu,
gràcies que s’ha primat l’administració autonòmica, gràcies que
s’han eliminat empreses públiques, el que ha suposat un gran
estalvi. Per això, ara, és possible rebaixar la pressió fiscal,
gràcies que duim més de dos anys rebaixant les llistes d’atur. 

Senyores i senyors diputats, els incentius fiscals, la rebaixa
de la pressió fiscal ara sí és possible, per tant, diguem que sí a
la investigació, diguem que sí a la Universitat, diguem que sí al
desenvolupament tecnològic, diguem que sí a la cultura, diguem
que sí a una bona llei.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Lluís Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, president. Bé, jo seré molt breu. Primer de tot, Sra.
Aguiló, m’ha de disculpar perquè és evident que no m’he
expressat bé, em referia als seus referents culturals i m’he
oblidat, probablement, que vostè sigui un referent cultural del
seu grup, però no la incloïa dins aquest grup sinó que em referia
a altres personatges que vostès premien amb diplomes i
medalles i que des de la meva perspectiva sí que pertanyen a la
prehistòria ideològica. Per tant, no han tengut les meves
paraules... no anaven adreçades a vostè. En tot cas, també li he
de dir que una abstenció... bé, i per acabar, crec que és ben
evident i està a la vista que vostè no pateix cap procés de
fossilització, és a dir, això és obvi. Per tant, no hi insistiré. 

També li vull recordar que vostès tenen prou vots com per
tirar aquesta llei endavant i que una abstenció no significa un
vot en contra sinó senzillament que hi ha aspectes en els quals
no coincidim i que lluny d’oposar-nos-hi o de fer un vot contrari
ni que pugui perjudicar mínimament algú que pugui ser
beneficiari d’aquesta llei, no ho farem. Per tant, no contempli
una abstenció com una postura en contra o un vot en contra.

Li repetiré que hi ha aspectes en els quals no estam d’acord,
ja els he citat, però els repetiré. Crec que l’administració s’ha
d’adreçar als particulars i s’ha d’adreçar a les empreses quan
ella, l’administració mateixa, ha esgotat els recursos i necessita
un complement per dur a terme les seves polítiques. Crec que
això no s’ha esgotat, en primer lloc, perquè el govern seu que
tenen a Madrid, que ara parla de rebaixar l’IVA cultural del 21
al 10%, ja veurem com queda, per tant, crec que és conscient de
la problemàtica que ha creat aquest IVA, no ho ha fet, esperem
que ho faci, seria beneficiós que ho fes, però a més l’Estatut els
permet a vostès rebaixar l’IVA cultura a la comunitat, de la
mateixa manera que, he dit abans, ho ha fet Extremadura també
vostès ho podrien fer.

Amb aquests dos paquets de mesures o amb aquest paquet
de mesures si l’Estat no ho hagués fet, però ho haguessin fet a
la comunitat gran part dels problemes de la comunitat cultural,
del sector cultural haguessin quedat resolts. Això és, si més no,
tot el que transmeten aquests autors culturals que han vist gravat
el seu producte i el seu negoci amb un IVA que jo crec que no
només és desmesurat sinó que no s'adiu amb un producte
cultural perquè un producte cultural gravar-lo amb un IVA
desmesurat és més greu perquè tots sabem que no és un
producte, la cultura no és un producte necessari en el sentit vital,
ho és en el sentit intelAlectual, però no en el sentit vital.

Per tant, una cosa que ja no és necessària, comprar llibres no
és necessari per posar un plat a taula, gravar-lo d’una
determinada manera crec que contravé tota lògica. A més, crec
que han oblidat, no sé si... perquè hi ha una qüestió que l’Estat
no permet, ho ignor, però crec que han oblidat una de les parts
més importants en el tema del mecenatge, que són els beneficis
empresarials, és a dir, les empreses, les grans empreses i petites
empreses que poden destinar una part dels seus recursos, una
part dels seus beneficis al mecenatge cultural jo crec que no
estan contemplades suficientment en aquesta llei. Estan
contemplats altres estaments, estan contemplades les persones
físiques, però que tenen una capacitat inferior a colAlaborar que
la que tenen les empreses. Si les empreses que tenen i estan
gravats els seus beneficis amb un determinat percentatge se’ls
dóna unes determinades facilitats per revertir aquests imposts en
accions culturals o en accions d’investigació, segurament serien
menys reticents a invertir-hi.

En qualsevol cas, Sra. Aguiló, no vull acabar la meva
intervenció sense dir que amb independència que s’hagin
acceptat més o manco esmenes, vull dir que les comissions on
s’han tractat els temes d’aquesta llei sempre han estat dins un
ambient extraordinàriament, no diré afectuós, però sí dins un
estricte estat de respecte, de respectar les opinions; i jo en
aquest sentit crec que això és una part important de la política,
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saber discutir, saber parlar, saber arribar a acords on podem
arribar, sabem que ens separen coses i que en aquestes coses no
ens posarem d’acord, però crec que la societat espera de
nosaltres que siguem capaços de pactar les coses que puguem
pactar, i en les coses que no puguem pactar que mantenguem
una discrepància raonada; i això és el que jo volia dir.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. 

(Alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari MÉS, Sr. Miquel Àngel Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, nosaltres ens abstendrem a la proposició de llei perquè
tot i que entenem que la iniciativa és bona el fet d’aquesta
censura, supressió, de qualsevol referència a la nostra cultura i
el no copiar exactament el que posa la llei navarresa és molt
censurable, per tant, nosaltres ens hi abstendrem, votarem en
contra de tot allò on no se’ns hagi acceptat les esmenes, una
esmena ens han acceptat, eh?

Volíem fer, finalment, unes consideracions sobre el tema
d’una esmena que hem introduït sobre el tema de les
associacions d’utilitat pública. Nosaltres hem introduït una
esmena per suprimir la referència a la declaració d’utilitat
pública, de fet és una llei que té molt poc impacte social, és una
llei que no toca l’impost de societats i, per tant, si no toca
l’impost de societats que és on es produeixen els mecenatges
importants tendrà un recorregut molt reduït i, a més, la deducció
és molt minsa, és un 15% sobre els 150 primers euros. Clar,
nosaltres feim una esmena perquè se suprimeixi la referència
d’utilitat pública, per declarar d’utilitat pública és necessari anar
al Consell de Ministres i que el Consell de Ministres la declari,
i això ho fa pràcticament inviable. De fet, la llei de mecenatge
esportiu, que es tramita al Parlament balear, en aquest cas no
s’exigeix la declaració d’utilitat pública.

El nostre sentit del vot serà l’abstenció i lamentam molt,
lamentam molt sincerament, que el que se’ns va dir que havia
estat un error, no copiar la referència a la diversitat cultural de
la llei navarresa, que aquest govern lamentablement no hagi
volgut esmenar aquest error perquè nosaltres, simplement,
l’únic que fèiem, (...) tan radicals, que l’únic que fèiem era
agafar les esmenes del Partit Popular a Navarra i del Govern de
Navarra i del Partit Popular de València i ho posàvem aquí, i
aquest govern no ha estat ni capaç d’acceptar això. Vàrem anar
a la comissió, a la ponència amb tot l’esperit obert per negociar,
obrir, acceptar qualsevol cosa, entendre per ventura ens podem
tal, el que deia el Sr. Marí abans, i ha estat... la veritat és que em
resulta paradoxal perquè al cap i a la fi ni el PP de Navarra, ni
el PP de València, ni això?

On han acabat vostès? On han acabat? On són les
sobrassades? Sí, Sr. Bauzá, les sobrassades, on són les
sobrassades? Clar, ens feim fotos amb sobrassades i escala
figuerolera, feim una esmena per introduir “lo nostro” i res, ni
glossat, ni ball de bot, ni ball pagès, res de res, Sr. Bauzá. Ja sé
que a vostè li fa gràcia, però és que a mi em crea tristesa, em
crea tristesa, a mi no em fa gràcia, és a dir, que no siguin
capaços ni tan sols del que ha fet el PP de Navarra ni el PP de
València, ni això? Ni això? 

Sr. Bauzá, les glosses, una referència a la diversitat
lingüística, totes les modalitats, podem posar totes les
modalitats que vulgui, a nosaltres ens van beníssim les
modalitats. Ni això? Sr. Bauzá, i ens feim fotos amb escala
figuerolera i sobrassades? I, on és? Què hi tenim en contra del
ball de bot? I del ball pagès, què hi ha en contra? Si les glosses
formen part de la nostra idiosincràsia, només això, el mateix que
el PP de Navarra, el mateix que el PP de València, ni això. 

La veritat és que no puc deixar de manifestar la nostra
perplexitat, el nostre astorament, Sr. Bauzá, i estic molt content
que ara em pugui escoltar i em pugui dirigir a vostè, perquè jo
crec que ens haguéssim pogut trobar, Sr. Bauzá, nosaltres
presentam unes esmenes del PP de Navarra, del PP de València
que parlaven simplement de tenir en compte, és a dir, no era cap
obligació, era tenir en compte la diversitat cultural, la diversitat
lingüística, Sr. Bauzá, i ni això heu estat capaç vós? Quin grau
de fanatisme l’impulsa, Sr. Bauzá? Què té en contra de la nostra
cultura i de la nostra llengua? Què té en contra de les glosses,
del ball de bot, Sr. Bauzá? On són les sobrassades? On són les
sobrassades?

Miri, em sap molt de greu perquè aquesta llei és bona, ja ho
vaig dir, i nosaltres estàvem disposats a votar-la a favor, crec
que és una llei que aporta en positiu la iniciativa privada a la
cultura, però aquesta censura, aquest autoodi cap a “lo nostro”,
miri, ens du a abstenir-nos a tots aquells articles on no han
acceptat les nostres esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de contrarèplica, per part del Grup
Parlamentari Popular Aina Maria Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, president. Sr. Mas, em sap greu que pensi això del
Grup Parlamentari Popular perquè, a més, ja li he dit en la
primera intervenció, aquesta llei de mecenatge aposta per la
difusió i promoció del patrimoni cultural, material i immaterial,
de la nostra comunitat autònoma. Crec que no trobarà cap grup
parlamentari ni cap partit que doni més suport a “lo nostro”, que
doni més suport a “lo nostro”.

(Alguns aplaudiments)
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Dit això, Sr. Maicas, després no em dirà que no li feim cas,
vostè ens va demanar que telefonàssim a Madrid i que parlàssim
de l’IVA cultural i, evidentment, ha sortit el president del
Govern i ha dit que, bé, que ara no és hora de parlar de l’IVA
cultural, però, però que de continuar així quant a economia i de
continuar així baixant l’atur, evidentment, ja es posarà damunt
la taula la rebaixa de l’IVA cultural. Per tant, li feim cas, eh?,
Sr. Maicas. 

Ara seriosament, pot ser que no sigui la millor llei, però
mirin, varen tenir vostès tota una legislatura per fer-ne una i no
la varen fer, els seus companys d’Andalusia han passejat el
projecte de llei per tot, l’han presentat devers catorze vegades,
però ni tan sols l’han entrat en el Parlament. Pot ser, és veritat,
que es necessiti polir, bé, tenim per endavant molt de temps per
veure com funciona i millorar aquells aspectes que vegem
necessaris, l’important és que ja som a punt d’aprovar una llei
de mecenatge que per la seva extensió és especialment atrevida
atès el que ja s’ha legislat a altres comunitats autònomes. 

Tenim una llei damunt la taula i això obligarà els futurs
parlamentaris a reflexionar sobre aquest aspecte. Vostès diuen
que beneficia el sector de galeristes, nosaltres creim que
beneficia tot el sector cultural, el científic, el tecnològic, el
llibreter, el lector, el galerista i el pintor, tota la societat en
conjunt. 

Existeix un consens generalitzat que s’ha superat el model
tradicional de només el suport públic per a totes aquelles
activitats referides a la Llei de mecenatge i que un nou marc,
basat en la colAlaboració del capital privat i el pressupost públic,
pugui ocupar el seu lloc, ocupar el seu lloc no significa que la
Llei de mecenatge sigui una alternativa cent per cent, no, en tot
cas el mecenatge s’ha de considerar com un complement i, tal
com va apuntar la consellera en el seu moment, el suport i el
pressupost públics continuaran realitzant la seva funció, ara sí,
amb un complement gràcies a la Llei de mecenatge i així
aconseguirem més finançament. 

No s’ha de confondre autofinançament amb patrocini o
mecenatge, si de museus es tracta a Espanya es considera un
formidable èxit que els museus tenguin un nivell
d’autofinançament que supera el 50%. El museu espanyol amb
un percentatge més elevat és el Thyssen amb un 85%, el segueix
el Guggenheim amb un 67% d’autofinançament, el Museo del
Prado també amb molt bones condicions per aconseguir fons
privats està al voltant del 50% d’autofinançament. Em parlava
d’Europa, jo li puc posar l’exemple d’Alemanya, Alemanya
amb un 20% de deducció fiscal només es cobreix un 6% del
finançament cultural. Queda molt a fer. D’aquest parlament
esper que amb el major consens possible sortirà una llei que
oferirà noves oportunitats al sector. 

Personalment, i per al meu grup parlamentari, ha representat
un orgull poder participar en l’elaboració d’aquesta llei, no
oblidem que tot allò relacionat amb aquesta llei té una gran
repercussió en l’educació dels nostres fills i en l’educació de la
nostra societat i no oblidem que una societat amb més
coneixement, amb més cultura, és una societat que sap triar
millor. 

Per tot això, senyors i senyores diputats del Grup
Parlamentari Popular, del Grup Parlamentari Socialista i del
Grup Parlamentari MÉS, esper, encara que ja han avisat del seu
vot, però esper, encara tenc aquesta esperança, esper que es voti
a favor aquesta llei de mecenatge perquè -repetesc- ni el sector
ni la societat ni aquesta pròpia llei es mereixerien una votació
en contra.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de les esmenes passam a les
votacions. Votació de l’esmena RGE núm. 647/15, del Grup
Parlamentari Socialista. Passam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra, 19 a favor i 5
abstencions. 

Votació separada de l’esmena RGE núm. 703/15, del Grup
Parlamentari MÉS. Passam a la votació. Votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra, 4 a favor i 20
abstencions.

Votació conjunta de la resta d’esmenes, si cap grup no
demana votació separada, 694/15, 695/15, 696/15, 697/15, 649,
650, 651/15, 653/15, 654/15, 700/15, 701/15, 661/15, 702/15,
704/15, 665/15, 705/15, 667/15, 706/15, 668/15, 644/15 i
693/15. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 24 a favor.

Si cap grup no demana votació separada, passam a la votació
conjunta dels articles als quals es mantenen esmenes, en
concret, denominació del projecte, article 1, article 2, article 4,
article 5, article 6, article 10, article 11, disposició final segona,
disposició final tercera, disposició final quarta i exposició de
motius. Passam a la votació. Votam.

Queden aprovats per 32 vots a favor i 24 en contra.

Passam ara a la votació conjunta de l’articulat al qual no es
mantenen esmenes, que és l’estructura, la denominació del títol
primer, l’article tercer, la denominació del títol segon,
denominació del títol tercer, denominació del capítol primer,
article 7, article 8, article 9, denominació del capítol II, article
12, denominació del capítol tercer, article 13, article 14,
denominació del capítol quart, article 15, disposició final
primera. Passam a la votació. Votam.

Queden aprovats per 32 vots a favor i 24 abstencions.

Votació de la disposició addicional. Passam a la votació.

Queda aprovada per 32 vots a favor i 24 abstencions.
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Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei per la qual es regula el
consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.

(Alguns aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, aquesta presidència, ateses unes
peticions que m’han fet arribar, els proposa, d’acord amb
l’article 73.1 del Reglament, alterar l’ordre del dia en el sentit
que a continuació, ara mateix, es vegi el darrer punt de l’ordre
del dia, que seria el punt número IX de l’ordre del dia, que seria
en aquest cas el debat de presa en consideració de la proposta
RGE 210/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a modificació de l’article 21 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears.

Per tant si els pareix bé, ja que m’ho han demanat els
portaveu, si els pareix bé... Sí?, hi estan tots d’acord? Per tant
procediríem a aquest canvi d’ordre del dia i continuaríem amb
aquest punt, i tenint en compte que podríem preveure continuar
l’horabaixa a partir de les 3 de l’horabaixa. D’acord?

IX. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 210/13, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa a proposta de modificació de l'article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Molt bé, idò passam al novè punt de l’ordre del dia, que
correspon...

(Remor de veus)

...al debat de presa en consideració de la proposta RGE 210/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació
de l’article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Intervenció per part del Grup Parlamentari MÉS per fer la
presentació de la proposta, de la proposició de llei, de deu
minuts. Sra. Fina Santiago.

(Remor de veus)

Vol que esperem un minut?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El que trobi, no hi ha cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem en un minut.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Presidenta, podem començar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem començar? D’acord, idò començam.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bon dia una altra vegada i gràcies, presidenta. El gener de
2013, concretament el dia 11, el Grup MÉS, a través del nostre
portaveu Sr. Gabriel Barceló, va registrar aquesta iniciativa
parlamentària, que és una modificació del Reglament del
Parlament. La iniciativa en concret la va dur, la va pensar i la va
redactar el diputat que en aquests moments ja no és a la cambra,
el diputat Sr. Antoni Alorda, i en concret era la modificació de
l’article 21 del Reglament del Parlament, i la proposta que
fèiem era la modificació del punt 1, del punt 2 i del punt 3 i el
punt 4, les disposicions també perquè entràs en vigor l’endemà
de la publicació oficial del Parlament de les Illes Balears.

Era una modificació que tenia... la seva voluntat era
modificar el Reglament perquè les declaracions de béns
patrimonials i d’aquelles activitats que poguessin proporcionar
ingressos econòmics als parlamentaris i a les parlamentàries no
només fossin lliurades a l’oficialia i que a més aquesta la
guardàs, sinó que fossin de caràcter públic. La proposta que
feim és una proposta en concret, que vostès tots la tenen, però
com hem dit estam disposats a arribar a un acord. És tradició en
aquesta cambra que el Reglament es pugui modificar per la
majoria i sigui per unanimitat. En qualsevol cas l’objecte i
l’objectiu d’aquesta modificació és que es publicassin..., no
només fossin de caràcter públic com ho poden ser reconegudes
ara, sinó que fossin objecte de publicació, i això és un matís
important, les activitats econòmiques, els béns i el seu valor i la
forma d’adquirir-los, i la base imposable de la declaració de la
renda. Tot i així també la modificació de cada un dels
documents que fossin necessaris per fer-ho.

Això es basava bàsicament en dos aspectes: un, la demanda
de major transparència per part dels ciutadans en relació amb
tota l’activitat pública i les persones que tenen aquesta
responsabilitat d’activitat pública; no només són els membres
del Govern sinó també els parlamentaris, que tenen capacitat
d’influència, que tenen sens dubte capacitat de decisió, que sigui
més transparent. I després la voluntat ja expressada per part de
tots els grups parlamentaris i per cada un dels parlamentaris i les
parlamentàries que componem actualment la cambra, que ja
vàrem publicar la declaració de la renda; no només la vàrem fer
pública en el sentit que fos pública en qualsevol moment, sinó
que es va publicar, que qualsevol ciutadà hi podia tenir accés.

Això podia dependre de voluntats, hi podia haver algun
parlamentari que no ho volgués fer i per tant no se’li podia
obligar, no hi havia aquest compromís que el Reglament, que té
rang de llei, ho podria fer, i aquesta és l’única voluntat que té
aquesta modificació.
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Saben vostès que s’han fet reunions, s’han fet propostes, i
que hi ha la proposta d’una modificació en concret del
Reglament en la qual sembla que tots estam d’acord, i per tant
no esgotaré els deu minuts que em corresponen. Pens que la
possibilitat de modificar el Reglament per fer públiques
aquestes declaracions és un avanç. No és el darrer avanç;
pensam des del Grup Parlamentari MÉS que hem de tenir més
capacitat de millorar la transparència que tenen totes les
persones que gestionen doblers públics, que gestionen allò
públic, i pensam que això és un avanç i per tant estam disposats
a arribar a l’acord que considerem entre tots necessari perquè no
hi hagi cap impediment, que no només depengui de la voluntat
del Parlament sinó que sigui el mateix parlament com a tal que
en el seu reglament, que té rang de llei, especifiqui que és
obligatori.

Això simplement és un avanç en transparència, crec que és
important, però crec que tampoc no ha de ser el límit a què
podem arribar. Sens dubte podem continuar avançant, però
insistesc que això avui pot ser positiu.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vagi per
davant el suport del Grup Parlamentari Socialista a aquesta
proposició de llei, tant al text que ve ara com al text en el qual
hem arribat a un acord, i que segurament serà la redacció final
que tendrà aquesta iniciativa. 

El febrer de 2013 el Grup Parlamentari Socialista presentava
una proposició de llei en termes similars a la que avui ve a
debat. La nostra conclusió a l’hora de presentar aquella
proposició de llei era molt evident: si havíem estat capaços
d’arribar a l’acord de publicar les declaracions d’activitats i
patrimoni i fins i tot les declaracions de l’IRPF, demostrant una
claríssima voluntat política de donar més transparència al
patrimoni dels diputats, per què no fer-ho obligatori a través de
la seva introducció en el Reglament? El punt de partida era bo
en aquell moment, havíem coincidit en l’objectiu. Recordem
que fins i tot semblava que hi havia una competència entre
grups parlamentaris per publicar abans que ningú uns o altres
documents. No sé si és necessari recordar que aquella polèmica
o debat públic es produïa en el marc dels dubtes que hi havia
sobre la compatibilitat de l’activitat econòmica farmacèutica del
president amb l’exercici precisament de la Presidència de les
Illes Balears. En tot cas les polèmiques el que varen produir va
ser un debat, un debat públic, i d’aquell debat, la presentació
d’unes propostes que vénen a donar forma i a confirmar allò que
ja hem fet implantant dins el Reglament del Parlament
l’obligació de publicar aquesta informació.

Hem de dir que és una passa petita però una passa, al cap i
a la fi, una passa en el sentit correcte, a diferència d’altres que
s’han donat o es podrien donar, per exemple, en la tramitació de
la Llei de transparència presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, esmenada pel Grup Popular en un sentit que nosaltres
entenem que significaria un greu retrocés. Idò bé, aquesta
proposició de llei que debatem avui i previsiblement aprovarem
representa un exemple de com haurien d’anar els temes de
transparència: unanimitat, acord, consens, voluntat d’arribar a
aquest consens. No ens va costar arribar a un text de consens a
partir de les diferents propostes prenent com a exemple el
Reglament del Congrés dels Diputats, on també s’aconseguí un
notable vot unànime el juliol de 2011, 336 vots favorables, si no
ho record malament. Aquest és el model que hem seguit i que
ens permet venir al ple d’avui amb els deures fets, com dic,
almenys en aquest petit aspecte.

Crec que és un exemple del consens ben assolit. Es pren un
text proposat per l’oposició, això sí, es mantenen reunions en el
Parlament entre els diferents grups parlamentaris, es debat en
positiu aportant l’exemple d’altres institucions, de bona fe, amb
esperit constructiu, sense interferències governamentals. Crec
que és una forma molt diferent de les convidades enverinades
que no cerquen el consens sinó convertir el tema a consensuar
en casus belli de polèmiques absurdes. En aquest cas, en canvi,
ha estat possible el consens, l’apropament de postures, perquè
s’ha acceptat, i això crec que és fonamental, s’ha acceptat que
aquesta institució, el Parlament, seu de la voluntat del poble
balear, és l’espai adequat per arribar a un acord.

I què feim amb aquesta llei? No m’estendré més del que s’ha
estès la portaveu que m’ha precedit, la Sra. Santiago. Deixam
per al seu obligat compliment la propera legislatura els acords
de la present, acords sobre la transparència (...) de
l’enfrontament i de la polèmica, com he dit, del debat públic,
però acord, al cap i a la fi, amb una simplicitat que jo consider
admirable, una simplicitat que ens du al fet que allò que
declaram sigui públic, i no només públic sinó també fàcilment
accessible per a la ciutadania, una accessibilitat obligada en el
temps en què vivim, el temps de les tecnologies de la
informació i la comunicació, que no admeten excusa per no fer
públics i no donar a l’abast de la ciutadania tota la informació
que pugui ser interessant, una accessibilitat i transparència que
voldríem igualment facilitada per altres aspectes, que
permetrien una major participació i informació per part de la
ciutadania en la vida política. Però no és el debat d’avui, és el
que vàrem plantejar, per exemple, la setmana passada des del
Grup Parlamentari Socialista i que sens dubte haurem de tornar
a dur en el futur.

Acab amb una cita per a la reflexió. “És impossible corregir
els abusos a no ser que sapiguem que estan succeint”. Qui diu
això és Julian Assange -crec que no necessita presentació:
informàtic, fundador i editor de WikiLeaks- i crec que no
podem fer més que donar-li la raó en aquest aspecte. Sols estant
degudament informats, sols amb mecanismes que permetin la
major transparència per a l’acció de tots els governs, sols així es
podran denunciar els abusos que es puguin produir.
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Per tant, i amb això concloem, avui donam una petita passa
per la transparència, o, més ben dit, deixam inscrita al nostre
reglament una passa que a pesar de la polèmica vàrem ser
capaços de donar tots junts. Tant de bo fóssim capaços d’haver
tengut la capacitat d’arribar a acords com aquest amb molta més
freqüència durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Quisiera en primer lugar
recordar que en el pleno de esta cámara de día 15 de marzo de
2011 por unanimidad de todos se aprobó la reforma del actual
reglamento parlamentario, que representa el conjunto de las
reglas de juego parlamentario de nuestra comunidad autónoma,
aprobado, como se ve, finalizando la anterior legislatura. He de
decir que en ese momento se incluyó dentro de su artículo 21 la
medida de transparencia que puede suponer que las
declaraciones de los bienes patrimoniales y de aquellas
actividades que les proporcionan o puedan proporcionar
ingresos económicos a los diputados y las diputadas estamos
obligados a presentar en base a este citado artículo, deban tener
carácter público mediante su publicación institucional oficial. 

Así, a comienzos de esta legislatura, la primera en aplicarse
esta citada reforma reglamentaria, y por no figurar este citado
aspecto, tales declaraciones presentadas obligatoriamente por
todos los diputados y las diputadas no tuvieron directamente el
carácter público. Quiero destacar también, en aras a la mayor
transparencia, el acuerdo alcanzado a mediados de esta
legislatura por todos para que tales declaraciones supliendo este
aspecto no recogido en el reglamento vigente pudieran ser
publicadas oficialmente en la web institucional de esta cámara.
Tras el acuerdo alcanzado se utilizó un procedimiento singular,
consistente en que cada diputado y diputada daba su
conformidad escrita de forma expresa para que así se hiciera,
procediendo así cada uno individualmente a sombrear las partes
de su declaración que pudieran incluir, tal como se había
acordado, datos de carácter estrictamente personal, nada más, en
presencia de los letrados de la cámara, procediéndose así
posteriormente a su publicación oficial. 

Pero había que normalizar y reglamentar este procedimiento
concreto, no previsto en el actual reglamento. Todos éramos
conscientes de ello y era una reflexión, que era compartida por
todos, que había que materializarla. Así procedimos, como bien
se ha dicho por otros portavoces, a reunirnos una serie de
diputados de los diferentes grupos parlamentarios para tratar de
consensuar una modificación reglamentaria concreta, puntual,
que permitiera directamente hacer públicas de un modo
totalmente seguro tales declaraciones obligatorias. Al respecto
he de decir que a parte de la proposición que ha indicado el Sr.
Bonet desde el entonces Grupo Parlamentario PSM-Entesa-

Iniciativa Verds-Més per Menorca, ahora Grupo Parlamentario
MÉS, se presentó este proposición de ley que hoy procedemos
a tomar en consideración, que permitirá materializar esta
necesaria reforma reglamentaria puntual. Tras un breve
paréntesis de tiempo se reanudaron las conversaciones y se
cerró un acuerdo, un texto claro y sencillo que permitirá tal fin,
todo ello tras haberse analizado los diferentes reglamentos de
las diversas cámaras nacional y autonómicas que los servicios
técnicos de la cámara nos facilitaron mediante el
correspondiente dossier documental.

Desde el Grupo Parlamentario Popular quiero agradecer la
colaboración y la predisposición de todos para alcanzar el
consenso necesario, evitando disputas, y así los próximos
diputados y diputadas sabrán, tras entregar sus correspondientes
declaraciones obligatorias, que éstas se harán públicas mediante
la publicación inmediata en un formato que no pueda ser
susceptible de ser manipulado por terceros, por tanto con plenas
garantías, una vez que hayan recibido la correspondiente
conformidad.

He de decir que esta reforma reglamentaria de carácter
puntual será un paso más, como se ha dicho, en la presente
legislatura en aras a la necesaria transparencia en la vida
pública, como fue el publicar ya la declaración de todos los
diputados y las diputadas, como ha sido también en el ámbito
parlamentario toda la información que facilita y pone en manos
de la ciudadanía la nueva sede web de esta cámara, puesta
totalmente al día e impulsada personalmente por la presidenta,
consciente de su necesidad. 

A su vez quiero hacer, como presidente que me ha
correspondido ser o que me corresponde ser de la Comisión del
Estatuto de los Diputados y las Diputadas, un cierto
llamamiento que tratamos en estas citadas reuniones, y
estuvimos todos también de acuerdo: que se pueda estudiar la
posibilidad de modificar o adaptar los modelos de impresos que
hacen referencia a los artículos 8.1.2 y 21 del Reglamento que
se aprobaron por la Mesa de esta cámara la pasada legislatura,
concretamente el día 24 de mayo de 2011, impresos que hemos
utilizado la presente legislatura, actualizándolos y mejorándolos
en la medida de lo posible, incluyendo, si así fuese posible,
conceptos del impuesto de la renta de las personas físicas como
podría ser la cuota líquida pagada en el ejercicio anterior a la
fecha de la declaración, como hacen también en otras cámaras
parlamentarias.

Al respecto también he de decir que el impreso que hace
referencia al citado artículo 8.1.2º, presentado a los efectos del
necesario examen de compatibilidad por parte de la citada
comisión parlamentaria que me ha correspondido presidir,
pensamos, y así lo hablamos en las reuniones, que también
debería tener, si fuese posible, una cierta actualización para
evitar confusiones que no son propias del estudio resolución del
correspondiente régimen de compatibilidad parlamentaria.
Además he de decir también que los acuerdos sobre los citados
modelos de impresos a cumplimentar obligatoriamente
corresponden a la Mesa de la cámara, mediante acuerdo al
respecto.
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Para finalizar decir que con la toma en consideración de esta
proposición de ley que adoptamos hoy, todos los diputados y
diputadas de los tres grupos parlamentarios y los dos diputados
no adscritos, podremos presentar un escrito conjunto de
enmiendas que reflejarán el texto consensuado por todos, que
permitirá materializar reglamentariamente el fin que se
pretende, que las declaraciones de bienes patrimoniales y
actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos
económicos de los diputados y diputadas, que obligatoriamente
han de cumplimentar, sean directamente publicadas
oficialmente.

Por último decir que claramente podemos afirmar que con
ello damos, yo lo calificaría de paso importante, más
actualizando y poniendo al día el Reglamento de esta cámara,
como otros que se han dado en esta legislatura, en aras a la
transparencia en la vida pública, como todos sabemos, como la
ciudadanía nos reclama y es nuestra obligación.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat, voldria demanar a tots els grups
parlamentaris i als diputats no adscrits, si puc considerar que hi
ha assentiment en la presa de consideració de la proposició de
llei debatuda. Puc considerar que està aprovada per
assentiment? D’acord.

Idò queda aprovada per assentiment aquesta proposició de
llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar..., dir-los que
continuarem la sessió a les tres de l’horabaixa.

Moltes gràcies.

VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 1410/15, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels
diputats no adscrits, de drets i garanties de la persona en el
procés de morir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció de l’acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el
procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei
RGE núm. 1410/15, presentada pel Grups Parlamentaris
Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits...

(Remor de veus)

Silenci per favor!

... a la Proposició de llei RGE núm. 1410/15, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no
adscrits, de drets i garanties de la persona en el procés de morir.

Abans de debatre aquesta proposició de llei, procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i en lectura única. Puc considerar
acordat aquest procediment per tramitació per assentiment? Sí.
El puc considerar per part de tots els portaveus dels grups
parlamentaris? 

Entenc que sí.

A continuació deman als portaveus dels grups
parlamentaris... el Grup Parlamentari Popular? Puc considerar
que el procediment és lectura única i d’urgència? D’acord. Grup
Parlamentari Socialista, puc considerar el mateix? Grup
Parlamentari MÉS? Diputats no adscrits, ho puc considerar?
D’acord. 

VII. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei
RGE núm. 1410/15, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de
drets i garanties de la persona en el procés de morir.

Idò així, a continuació passam al debat de la proposició de
llei, setè punt de l’ordre del dia, debat i votació de la Proposició
de llei RGE núm. 1410/15, presentat pels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, dels drets
i garanties de la persona en el procés de morir.

Amb caràcter previ al debat, he de comunicar que s’ha
presentat una esmena tècnica, signada per tres cinquenes parts
dels diputats, a la qual s’indica que:

a) En el penúltim paràgraf de l’apartat primer de l’exposició
de motius, allà on diu: “sedació palAliativa” hauria de dir
“sedació en l’agonia”.

b) A l’apartat 3 de l’article 17 s’hi ha de suprimir la paraula
“palAliativa”.

I c) A l’apartat 3 de l’article 29, després de l’expressió
“haguessin participat en aquelles” s’hi han d’addiccionar les
paraules “amb les quals”, de forma que quedi “aquelles amb les
quals hi hagi hagut dol, culpa, o negligència”.

Intervencions dels grups parlamentaris i dels dos diputats no
adscrits per un temps de deu minuts.

Ara en aquest moment té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tots i a totes. Començam un debat i la
validació d’aquesta proposició de llei de drets i garanties de la
persona en el procés de morir. Crec que som davant d’una
iniciativa socialment molt important i que afecta una part
personal i íntima de totes les persones. Parlar d’un procés de
vida en la vida de les persones que és extremadament delicat,
tots morim, però el procés de morir té una part íntima i molt
personal.

Aquesta iniciativa suposa un avanç en la configuració de
nous espais de llibertat individual a les Illes Balears i ho fa
donant més importància al respecte per la llibertat i l’autonomia
personal, que, lluny de decaure, adquireix un màxim sentit.
Avui recollim una experiència adquirida i consolidada amb un
model d’atenció que ha suposat modificacions en l’actuació dels
sanitaris, ara l’objectiu és cuidar i promoure les condicions
perquè cada persona faci el camí amb els seus valors i amb els
seus recursos i que ho faci amb el suport d’aquelles persones
que l’estimen i que l’acompanyen. Els sanitaris han de
proporcionar l'alleugeriment del dolor i d'aquells altres
símptomes i, si més no, cuidar i acompanyar. Sí, hem d’afirmar
la vida, però hem d’acceptar la mort com un procés natural,
doncs a tots la mort arriba i no hem de retardar-la, ni accelerar-
la.

El debat que avui finalitzam comença aquí en el Parlament
amb un text registrat l’estiu de l’any 2013 pel Grup
Parlamentari Socialista. Durant tot aquest temps hem fet un
debat, una reflexió amb sensibilitat i respecte, per poder oferir
avui un text que ha de permetre garantir als ciutadans i
ciutadanes l’exercici efectiu dels seus drets en el període final
de la vida. És important recordar avui que hi ha reflexió i
aportacions de tots els grups parlamentaris, Socialista, Popular,
MÉS i dels diputats Pastor i Font, que també donen suport a la
iniciativa. També hem rebut aportacions del ColAlegi de Metges,
del ColAlegi d’Infermeria, del de Notaris, de la Societat de Cures
PalAliatives, de la Societat Balear de Metges de Família, de
professionals sanitaris experts en bioètica i vinculats a diferents
àmbits de la medicina i molt especialment de persones
vinculades a la coordinació de cures palAliatives de les Illes
Balears, encapçalades pel Dr. Enric Benito, i moltes gràcies a
tots i a totes.

Aquesta proposició de llei representa una concreció efectiva
d’allò que diu l’article 25 del nostre Estatut d’Autonomia, que
parla del tractament del dolor, del dret a cures palAliatives
integrals, del dret a les voluntats anticipades i a la cura en el
procés de morir. Dic jo que ens trobam davant d’una qüestió de
màxima rellevància social i sanitària. A dia d’avui hi ha hagut
canvis demogràfics, canvis socials, avanços tecnològics i cada
vegada ens trobam amb més persones amb una malaltia
degenerativa o irreversible que arriben a una situació terminal.
Però també ha canviat el procés d’emmalaltir i de morir. I de la
mateixa manera tenim una emergència del valor de l’autonomia
personal en relació amb la pràctica clínica. El respecte a la
llibertat i autonomia, de la voluntat de la persona, també són ara
més presents a les decisions clíniques i també han d’arribar
plenament al procés de morir.

Aquesta proposició de llei pens que és pertinent i
absolutament necessària, perquè és imprescindible
específicament regular de manera precisa els drets de qui
afronta el procés de morir, preservar la seva dignitat personal,
respectar la seva autonomia i garantir el ple exercici dels seus
drets. I també hem de proporcionar seguretat jurídica als
professionals sanitaris, clarificar el seu àmbit de decisió i que
les institucions i centres sanitaris adquireixin el compromís en
relació amb aquests drets i obligacions en la provisió de serveis.

La proposició de llei ho deixa molt clar en el seu primer
article, el seu objecte, regular l’exercici del dret de la persona
durant el seu procés de morir, els deures dels professionals
sanitaris que atenen aquests pacients, així com les garanties que
les institucions sanitàries seran obligades a proporcionar
respecte d'aquest procés. Tenim molt clar ja que el primer
article diu clarament a qui afecta, a persones, a professionals
sanitaris i a centres, serveis i establiments sanitaris i
sociosanitaris, tant públics com privats, i a les entitats
asseguradores que prestin els seus serveis a les Illes Balears.

Parlem primer de drets de les persones davant el procés de
morir. Es parla del dret a la informació assistencial, del dret a la
presa de decisions i al consentiment informat; ens parla també
del dret al rebuig i a la retirada d’una intervenció, encara que
això pugui posar en perill la seva vida o significar la revocació
del seu consentiment. I també es parla del dret a fer la
declaració de voluntat anticipada i la llei preveu facilitar la seva
realització i obliga que aquesta s’incorpori a la història clínica.
Ens parla, com no podia ser d’altra manera, del dret de les
persones a rebre cures palAliatives integrals i reconeix el dret que
les pugui rebre en el seu domicili.

No menys importants són també els drets al tractament del
patiment, del dolor i altres símptomes, inclosa la sedació i la
sedació en l’agonia. I finalment, també regula un altre àmbit
igualment important, el dret a la intimitat personal i familiar, a
la confidencialitat i el dret a l’acompanyament i al suport
espiritual, d’acord amb les seves conviccions i creences, si així
ho demanen. I dues situacions específiques que era necessari
regular, aquelles persones que estan en situació d’incapacitat i
dels drets dels pacients menors d’edat.

Si parlam dels 5 articles que contemplen els deures dels
professionals sanitaris, veim que el primer és que aquests han de
garantir el compliment del dret a rebre informació dels pacients
i a respectar la voluntat expressada per aquests. També es parla
de rebuig de tractament, dret individual no qüestionable com
exercici de la seva llibertat i de la seva autonomia personal. Cap
professional sanitari no pot imposar un tractament en contra de
la decisió del pacient. O parla també de la necessària adequació
de les mesures terapèutiques, com a criteri professional correcte,
de bona pràctica clínica. 

I també parla de la limitació terapèutica la qual haurà de ser
justificada i presa d’acord amb l’equip assistencial, sempre
inclòs el personal d’infermeria responsable.
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I també parlen diferents articles d’aquestes garanties que han
de proporcionar les institucions sanitàries o sociosanitàries, que
adquireixen compromisos en relació amb la provisió dels
serveis relacionats amb l’objecte de la llei.

Parla de què les persones en el procés de morir, esperen que
els professionals i les institucions, els ajudin a fer front a una
situació complicada i nova per a ells i que ho facin des de la
comprensió dels seus propis valors i del seu context familiar,
social, un context adequat, càlid i humà, a més d’una atenció
sanitària de qualitat. La llei també obliga a les institucions
sanitàries a garantir la formació dels equips professionals, a
garantir l’acompanyament familiar, a garantir el suport als
familiars, inclosa l’atenció al dol i també fa (...) d'una promoció
de la participació del voluntariat, que també és present en
aquesta norma. 

Un darrer plantejament que es fa a les institucions sanitàries
és la creació dels comitès d’ètica assistencials, òrgan consultius
i interdisciplinaris, amb funcions d’assessorament en els casos
de decisions clíniques que plantegin un conflicte ètic. I
evidentment és una llei que té el seu capítol d’infraccions i les
seves sancions. 

I no vull finalitzar la meva exposició sense un parell de
comentaris. La llei també preveu una cosa important, que es
faci, que s’elabori un estudi per conèixer com moren els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. I obliga a
l’administració pública sanitària a procurar una formació
específica i a disposar de la dotació adequada de recursos en les
cures palAliatives, per millorar progressivament la
implementació a les Illes Balears.

Senyors i senyores diputats, la mort també forma part de la
vida, morir constitueix l’acte final de la biografia personal de
cada ésser humà i per tant, no pot ser separada d’aquella com si
fos una cosa diferent. Aquesta proposició de llei arriba avui a la
seva validació després d’un llarg procés de reflexió, de feina
feta, d’aportacions i de millores. Fer el darrer camí de la nostra
vida, amb intimitat, amb les millors cures, amb informació, amb
assessorament professional i amb la garantia de què la seva
manera d’entendre la vida a la mort es tindran en consideració.
I aquesta proposició és per a tots aquells pacients, per a les
seves famílies, per als seus cuidadors i per a aquells que viuen
prop d’això de què parlam, dels professionals sanitaris, per a
aquells que comparteixen cada dia amb els malalts i posen el
millor dels seus coneixements i habilitats.

Va dir Conrad: “Sólo se puede morir una vez, pero que hay
muchas formas de morir”. Sí senyores i senyors diputats, arriba
un moment en què és temps de morir i ens hem de preparar per
a aquest darrer viatge, el de morir. I entre tots ens hem d’ajudar
a morir.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull començar la
intervenció d’avui de la mateixa manera que fa dues setmanes,
el dia de la presa en consideració de la proposició de llei. 

En primer lloc vull mostrar el meu agraïment a la feina dels
professionals que es dediquen diàriament a l’activitat de la que
avui iniciam el procés per emmarcar i regular legalment.
Agraïment al Dr. Enric Benito i les colAlaboracions rebudes,
ColAlegi Oficial de Metges de les Illes Balears i la seva comissió
deontològica; ColAlegi de Notaris; ColAlegi de Diplomats
Universitaris d’Infermeria i la seva comissió deontològica;
Societat Espanyola i Balear de Cures PalAliatives; Institut de
Política Familiar de Balears i totes aquelles entitats que han fet
aportacions, algunes de les quals aquí presents i a qui vull donar
la benvinguda.

Agraïment a la feina dels representants dels grups
parlamentaris PSOE i MÉS, Vicenç Thomàs i Fina Santiago i a
l’esperit de consens entorn aquesta proposició de llei. També
agrair el suport dels diputats no adscrits Margalida Font i
Antoni Pastor a la presentació d’aquest text. Agrair el suport,
per fi, de la cambra al procediment de lectura única.

Fa dues setmanes en la presa en consideració, ja vaig fer
menció a les actuacions emmarcades i regulades en aquesta llei,
els nostres professionals sociosanitaris ja les realitzen, no és una
activitat nova per a ells. I també que és una temàtica en la qual
conflueixen conceptes socials, religiosos, morals, ètics,
ideològics i culturals, perquè la mort és un tema tabú a la nostra
societat. Però aquests perjudicis desapareixen quan aquesta
realitat toca a qui podria tenir-los, acceptant i compartint les
indicacions dels professionals. També existeixen lleis similars
a altres comunitats, limitades pel marc jurídic estatal i on s’ha
vist que aspectes determinats en el procés de morir s’aplicaven
en la mateixa mesura, abans d’aprovar-la, que després de què
s’aprovés la llei, que és necessari, però per reforçar els drets
dels pacients, tal i com s’estipula a l’article 22.

Vull aprofundir avui en aquest tema, perquè els apartats 2 i
3 de l’exposició de motius, allà queda constància del marc legal
d’aquesta llei. Un desenvolupament normatiu que ja
contemplaven altres legislacions, com la Constitució espanyola.
Però també, a part de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia, a
l'article 25.4, estipula el dret de totes les persones a un
tractament de dolor adequat i a cures palAliatives, com també a
declarar la seva voluntat vital anticipada. En definitiva, aquesta
llei representa el desenvolupament legislatiu d’aquest article 25
de l’Estatut.
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També està prevista aquesta regulació a la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea, també en el Conveni del
Consell d’Europa per a la protecció dels drets humans i la
dignitat de l’ésser humà respecte de les aplicacions de la
biologia i de la medicina; a la Declaració Universal sobre
Bioètica i Drets Humans, aprovada per la Conferència General
de la UNESCO. I també el Tribunal Constitucional en diferents
sentències, on es reconeix el dret de les persones a rebutjar un
tractament, encara que amb això pugui posar la seva vida en
perill, afirmant que això mateix ho recull l’article 15 de la
Constitució. És a dir, tenim un marc legal, tant internacional,
com nacional i autonòmic, que ens portava a donar aquesta
passa i regular aquesta situació. Aquesta passa la fem avui.

Aquesta llei també ens ha de servir per potenciar els
recursos als serveis palAliatius i la formació dels seus
professionals, com s’estipula a la disposició addicional tercera.
L’administració pública sanitària, per al millor compliment del
que estableix aquesta llei, en relació a la prestació de cures
palAliatives, procurarà una formació específica d’alta qualitat als
seus professionals en el seu àmbit i promourà les mesures
necessàries per disposar en el sistema sanitari públic de les Illes
Balears del nombre i dotació adequat d’unitats de cures
palAliatives i equips de suport. Està més que demostrat que un
sistema de palAliatius més estès i més format optimitza el
sistema sanitari i redueix el patiment humà del pacient i dels
seus familiars.

Per altra part també vaig ressaltar -i vull repetir-ho- que
aquesta llei no regula l’eutanàsia, regula l’atenció en el procés
de morir que és completament diferent, tampoc no es podria
perquè entraria en contradicció amb l’article 143 del Codi Penal
i diferents articles ja citats també fa dues setmanes del codi
deontològic del ColAlegi de Metges del 2011.

Però sobretot som davant una llei necessària i de gran
importància per diferents motius: per atendre la pluralitat de
visions que coexisteixen en la nostra societat; per la profunda
significació existencial del procés de morir; per la consideració
de la malaltia terminal (...) de la integritat assistencial de la
persona; per garantir el protagonisme de la persona en el seu
propi procés; pel reconeixement de la dignitat com a valor
intrínsec de la persona i que no depèn de l’autonomia d’aquesta;
per donar confiança tant al pacient i a la seva família com al
professional, és a dir, la humanització, en definitiva, del procés;
per la definició de mesures terapèutiques proporcionades;
perquè aquesta llei posa en valor la bioètica i les cures
palAliatives per atendre les persones en aquest procés, i perquè
qualsevol dilema ètic que es pugui produir en la pràctica diària
i en la varietat de casuístiques es podran dirimir a un Comitè
d’ètica existencial que queden regulats per aquesta llei.

Vull aprofundir, tal vegada, en la part més important
d’aquesta llei, el respecte al dret del pacient, el pacient com a
centre d’aquesta llei. Als apartats 4 i 5 de l’exposició de motius
es remarquen els continguts claus: el dret de la persona a
redactar un document escrit en el qual es facin constar el seus
desitjos i preferències de tractament, dret que va ser regulat en
aquesta comunitat autònoma per la Llei de voluntats
anticipades. També l’article 25.4 del vigent Estatut
d’Autonomia reforça aquest dret convertint en sinònims les
expressions testament vital i declaració de voluntat vital

anticipada. Amb aquesta llei s’actualitza la regulació jurídica
d’aquest important contingut.

Són també claus altres aspectes que posen la persona davant
de tot, com són: el dret de la persona a la informació clínica i a
participar a la presa de decisions o consentiment informat, dret
a rebre la sedació en l’agonia quan ho necessiti i sigui indicada,
l’adequació de les mesures terapèutiques per evitar l’obstinació
terapèutica, el dret a garantir i facilitar l’acompanyament
familiar, l’atenció al dol i a la privacitat si el règim és
institucional, i també, com ja he dit, que es potencien els
recursos i la formació dels professionals, el suport als cuidadors
i al comitès d’ètica assistencial.

Vull remarcar que aquest text està molt estudiat i consensuat
i que ha rebut diferents aportacions que enriqueixen la redacció
final d’aquesta llei, ha estat un doble consens, d’una banda,
polític, i d’altra banda, tècnic, i vull posar com a exemple
l’article 14 que fa referència a la sedació en l’agonia i altres
correccions que corresponen a l’adaptació de la nomenclatura
mèdica a una situació cada vegada més estudiada.

En conclusió, senyores i senyors diputats, no regulam una
activitat nova, però és necessària la seva regulació i el reforç del
dret del pacient, hi ha lleis similars a altres comunitats
autònomes i també hi ha multitud de normativa nacional,
internacional i el mateix Estatut de Balears que va en la mateixa
línia. La llei també és necessària perquè reforça la necessitat de
disposar i formar personal especialitzat en palAliatius. No regula
l’eutanàsia, som davant d'una llei que posa els drets del pacient
per davant de tot i és una llei tramitada amb un absolut consens
polític i professional.

Per tant, donam les gràcies una vegada més a tots els
professionals, a tots els diputats i a tots els colAlectius que han
fet aportacions i vull mostrar una vegada més també la meva
satisfacció d’haver participat en aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la
diputada Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Bones tardes a tots i a totes, gràcies, president. Vull donar la
benvinguda als representants dels professionals que fan feina en
cures palAliatives, al voluntariat ,que acompanya moltes vegades
en aquest procés de morir a moltes persones, i a les altres
entitats avui representades en aquest plenari.
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Possiblement repetiré arguments, perquè això és el que passa
després d’una tercera o quarta intervenció d’una llei que està
consensuada com és el cas d’aquesta llei, però començaré
també, com feia el Sr. Serra, amb l’inici que vàrem emprar el
Grup Parlamentari MÉS fa quinze dies quan vàrem debatre
l’oportunitat d’aquesta llei, i dèiem fa quinze dies en aquesta
tribuna que a Mallorca -i dic Mallorca perquè és la part que jo
més conec d’aquestes illes- quan dues o més persones parlen
d’una altra persona que està molt malalta, que està en una
situació terminal, el que li desitgen, dèiem que era “una bona
mort”; a Menorca, Eivissa i Formentera segurament que també
hi ha expressions molt semblants a aquesta, i dèiem que aquest
desig de bona mort és un desig en positiu, mostra estimació o,
com a mínim, mostra empatia.

I segurament tots estaríem d’acord en què significa una bona
mort, significa no patir, sempre que es pugui evitar, no tenir
dolor; significa morir amb serenitat, amb tranquilAlitat, sempre
que es pugui, i significa també ser acompanyat per les persones
que han estat significatives durant la teva vida o per les persones
que has estimat.

Doncs això és, senzillament, el que regula aquesta llei de les
persones que es troben en procés de morir, que s’eviti el
patiment sempre que sigui possible, que pugui ser
acompanyada, si ho desitja, i que s’accepti la seva voluntat, i tot
això acompanyada, si és possible, de professionals preparats,
formats i respectuosos, respectuosos amb l’espiritualitat
d’aquesta persona que es troba en aquest procés, amb la seva
religió, si la té, o amb les seves creences i a la vegada donar
garanties a aquest professionals.

Veuran vostès que a una part molt important d’aquesta llei,
hi ha un article que explica les definicions, definicions que
donen moltes garanties a tots els professionals que fan feina
amb aquestes cures palAliatives.

Aquesta proposició de llei de cures, de drets de les persones
en el procés de morir es resumeix -també coincidim amb el Sr.
Thomàs- a l’article 1: aquesta llei té com a objecte regular
l’exercici dels drets de la persona durant el seu procés de morir,
els deures del personal sanitari que atén aquest pacient, així com
les garanties que les institucions sanitàries estiguin o estaran
obligades a proporcionar respecte d'aquest procés.

Per tant, aquí es resumeixen tres protagonistes: la persona
que es troba en aquest procés, el personal, els professionals que
l’han d’atendre i les garanties que han de donar les
infraestructures, les administracions perquè això pugui succeir.

En drets de les persones, reconeixem el dret a la informació,
el dret a la presa de decisions i al consentiment informat, el dret
al rebuig i a la retirada d’una intervenció, el dret a fer la
declaració de la voluntat anticipada, es reconeix la situació
especial de persones que poden estar en situació d’incapacitat,
també es fa un article referent a les situacions dels menors
d’edat, diferenciant entre aquells que tenen més de 16 anys i els
que tenen manco de 16 anys, el dret a poder rebre cures
palAliatives al domicili si ho desitja i si s’està en condicions de
poder-se'n donar, el tractament del pacient en relació amb el
dolor, la sedació en l’agonia, el dret a la intimitat i el dret a
l’acompanyament.

En relació amb el deure del personal, que és una altra part
important d’aquesta llei, hi ha tota una sèrie d’articles que fan
referència al respecte a la presa de decisions clíniques i a la
voluntat anticipada que han de tenir amb les persones que es
troben en aquesta situació, a la bona pràctica en l’adequació de
les mesures terapèutiques i a la responsabilitat de treball en
equip en el consens que intervé en tot el procés assistencial.

També, com els deia, hi ha un apartat, un articulat sobre les
garanties que han de donar les institucions tant al pacient com
a la família o al personal cuidador, el dret a la garantia a una
habitació individual davant una situació sempre dolorosa, a
promocionar el voluntariat perquè pugui acompanyar les
persones si així ho desitgen i a la constitució d’un comitè d’ètica
per si és necessari, que sempre ha de ser necessari per debatre
temes, i també a la formació del personal com a una de les parts
importants d’aquestes garanties de la institució.

I com no podia ser d’altra manera, qualsevol llei seriosa té
un capítol d’infraccions i aquesta sens dubte és una llei que vol
ser seriosa i per tant, té aquest capítol d’infraccions. 

El més important d’avui crec que és que parlam d’una llei
que és de consens, avui tenim... durant tot el dia hem arribat a
molts de consensos, idò avui també és una llei de consens. Això
ha estat possible crec que gràcies a dos documents: un
document presentat pel colAlectiu de la Societat Balear de Cures
PalAliatives de les Illes Balears, pels professionals o part dels
professionals i també voluntaris que acompanyen en el procés
de morir que varen lliurar a tots els grups parlamentaris aquest
estiu un document que podia ser de consens o una proposta de
consens. Dies després, el Grup Socialista, a través del diputat
Sr. Thomàs, va registrar una proposició de llei, i aquests han
estat els dos documents base que ens han servit per a aquest
debat.

Vull agrair també al Sr. Serra del Partit Popular, tots els
esforços que s’han fet per arribar a aquests acords, a tots els
colAlegis professionals que hi han intervingut, metges, infermers,
notaris, a totes les entitats i a les associacions que han vengut.

Recollia aquest document del qual els he parlat de
professionals que fan feines en cures palAliatives i també del
voluntaris que una demanda que es reconeixia com a social era
el procés de morir com una part important de la nostra vida, i
pensaven i deien que hi ha una societat ja madura i pensen que
suficientment justa i solidària perquè aquest procés de morir
d’alguna forma es pugui especificar, i ens feien aquesta
proposta d’aquest document de llei i demandaven la provisió de
recursos que palAlien el patiment davant malalties molt
doloroses i en aquesta situació del procés de morir i a més a més
que cerquin el manteniment de la integritat de la persona. Crec
que amb aquesta llei avui donam resposta a aquestes dues
demandes.
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El Grup Parlamentari MÉS sempre es fa un seguit de
preguntes quan hem de donar suport o no a una llei: primer, si
es pot fer, i aquesta llei es pot fer, tenim la Constitució que així
ho estableix, hi ha diverses comunitats autònomes que ja tenen
una llei de característiques semblants; si és necessari fer-ho, és
una altra de les preguntes que ens fem, sens dubte aquesta és
necessària, respon a una demanda social i el Parlament ha de
donar sortida a aquestes demandes socials; una pregunta que ens
fem és si és justa, consideram que és justa, evitar patiments és
de les coses més justes que podem fer com a parlament i
aquesta llei, bona part de la seva estructura o de la seva filosofia
és evitar el patiment en situació molt dolorosa, i a més omple un
buit legal, que és una altra de les preguntes que ens fem, perquè
ja fa molt de temps, més de vint anys, que hi ha professionals
que fan les pràctiques de cures palAliatives i amb aquesta llei els
donam més garanties per a la seva intervenció. Per tant, respon
positivament a cadascuna de les preguntes que al grup
parlamentari ens fem quan ens demanam si una llei s’ha
d’aprovar o no.

Crec que avui al Parlament podem estar tots satisfets perquè
ha acomplit la seva feina, ha escoltat els ciutadans i els
professionals que en saben, ha fet l’esforç d’arribar a un
consens i avui hem aconseguit aquest consens, altres vegades
s’intenta i no és possible, avui sí, i ha aprovat aquesta llei. Crec
que avui podem estar contents perquè avui, gràcies a aquesta
llei, viure el procés de morir és més humanitari i crec que és de
les coses de les quals podem estar satisfets en aquest parlament.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara torn de paraula de l’Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, primer vull
saludar i donar la benvinguda a aquesta cambra, en aquest
debat, a totes les persones que o bé a títol individual o a través
de colAlectius ens acompanyen avui al debat i votació de la
Proposició de llei de drets i garanties de la persona en el procés
de morir.

Començaré la meva intervenció agraint al Grup
Parlamentari Socialista, impulsor d’aquesta iniciativa,
especialment al Sr. Thomàs per la seva voluntat de diàleg que
ens ha permès després d’un procediment llarg arribar a l’acord
necessari tant amb el Grup Parlamentari Popular així com el
Grup Parlamentari MÉS i al suport dels dos diputats no adscrits
d’aquesta cambra i també molt important i destacable en gran
part del sector sanitari d’aquesta comunitat.

Els socialistes de Formentera juntament amb Gent per
Formentera, coalició que jo represent, volem expressar la
convicció, la certesa i la seguretat que som davant una iniciativa
de transcendent i profund calat social i que per suposat
significarà un notable i important avanç en la conformació de
nous espais, de noves dimensions de llibertat individual en la
nostra comunitat autònoma, en un marc tan fràgil i tan delicat,

tan necessitat de delicades, afecta i tendresa com el procés de la
mort, un escenari on la importància al respecte per la llibertat i
l’autonomia personal, lluny de decaure, hauria, com pretén
aquesta llei, d'adquirir el més profund sentir i el seu perfil més
humà. I apostam perquè el malalt en situació terminal i la seva
família puguin viure el procés natural de morir amb el menor
sofriment possible i amb el major benestar, i també i per tant
entenem que això ha d’estar directament relacionat amb l’ajuda
dels professionals que els ho han de prestar. Per tant, aquesta
proposició de llei a nosaltres ens sembla molt oportuna.

La immensa majoria de la població és a favor de la seva
regularització i aquesta iniciativa es fa ressò de les
preocupacions dels ciutadans, també en un tema com el de la
mort. Parlar de la mort, senyores i senyors diputats, no és fàcil,
tendim a negar aquesta realitat com si anés aliena a la vida. No
obstant això, constatam que la mort d’un ser humà forma part
del mateix procés de la mateixa vida.

Aquesta llei d’avui ve a regular drets de la ciutadania i
obligacions dels professionals sanitaris, aquesta llei té per a
nosaltres moltíssimes fortaleses, moltíssimes: la primera és
efectivament la conveniència de regular específicament els drets
de qui afronta aquest procés amb l’objectiu de preservar la seva
identitat personal en aquest moment; respectar també la seva
autonomia i garantir el ple exercici dels seus drets i, a més,
proporcionar per descomptat seguretat jurídica als nostres
professionals.

Aquesta llei a més és un avanç en el reconeixement de
l’autonomia personal dels ciutadans i de les ciutadanes a l’hora
de prendre les seves decisions sense que res ni ningú influeixi
sobre aquesta autonomia a l’hora de prendre aquestes decisions
i això també, senyores diputades i senyors diputats, és un
símptoma de modernitat, l’abandó de la cultura paternalista
provinent d’aquests poders.

Aquesta iniciativa, per tant i com he anat dient, es basa
sobretot en tres fonaments, en tres fonaments principals: la
protecció de la dignitat de la persona en el procés que condueix
cap a la seva mort, que els pacients tenguin assegurada la seva
autonomia i l’altre, respectar-ne la voluntat, incloent aquella que
hagi estat manifestada al document del testament vital.

Voldríem també incidir que la norma garantirà, ja que serà
d’aplicació tant a centres de salut i sociosanitaris públics com
privats de Balears, garantirà, com he dit, la igualtat d’accés entre
tots els ciutadans, fet que esdevenia irrenunciable per a la
coalició que represent i que queda garantit amb aquesta norma.

Els drets dels pacients en fase terminal a rebre informació o
a rebutjar-la o el del consentiment informat, si és la seva
voluntat, que les institucions i professionals assumeixin els
valors i les creences dels malalts i saber qui se’n pot erigir en
representant legal en cas d’incapacitat de la persona en el procés
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de la seva mort són principis bàsics d’aquesta llei, principis que,
units a la limitació de l’esforç terapèutic quan els tractaments
aplicats ja no poden garantir una millora de l’estat del pacient,
queden com a una de les responsabilitats i deures que els
professionals sanitaris hauran de tenir en compte arribat el
moment, queden incorporades i aclarides a la norma i persisteix
en l’ús de mesures aplicant tractaments que no mereix la pena
instaurar en algun cas concret perquè no és clínicament eficaç...,
cau en l’obstinació terapèutica i això, aquesta pràctica, és la que
es pretén limitar amb aquesta proposició de llei, apostant per la
correcta aplicació de les cures palAliatives. 

Aquesta proposició de llei dóna la base legal per demanar i
reforçar els recursos per als serveis palAliatius, reconeix el dret
a les cures palAliatives i de rebre-les tant a l’hospital com als
domicilis, així com incloure tractaments de dolor i de sedació
palAliativa i de l’agonia, totes per alleugerir, atenuar o moderar
el sofriment, el patiment del pacient i tot amb el total
consentiment del malalt.

Amb aquest text colAlocam a la persona al centre de la
relació clínica en entendre que és el titular de drets i que ha de
dirigir el seu procés de deliberació amb el personal assistencial.
Els professionals no poden ni han de fer ús de la informació al
marge de la persona ni tampoc prendre decisions sense comptar
amb ella. 

Amb aquesta llei farem un pas més en benefici de tots i de
totes, tant dels professionals sanitaris com de les persones que
es troben en aquest estat final i aconseguirem l’objectiu que
sempre ha perseguit, que és el de morir bé i morir en pau.

Aquesta norma dóna seguretat jurídica no només als
pacients, sinó també al personal sanitari, una llei que té la virtut
de posar damunt la taula situacions concretes que es donen al
final de la vida, que de vegades són molt complexes i que
susciten entre altres coses, moltes pors, molts dubtes i molts de
conflictes. Per tant la necessitat de legislar els drets i les
garanties que asseguren l’aspiració de morir dignament amb els
significats que això comporta, morir amb el mínim sofriment
físic, psíquic o espiritual, morir acompanyat dels éssers
estimats, morir ben informat si es desitja, i no en l’engany,
falsament compassiu, d’una esperança irreal; morir podent
rebutjar tractaments que no es desitgen; morir, en fi, sense haver
suportat tractaments innecessàriament desproporcionats que no
són útils i que només allarguen el final.

Aquesta norma també recull les garanties que s’han de
proporcionar a les institucions sanitàries, com la creació de
comitès d’ètica assistencial, facilitar l’accés per poder fer les
declaracions de voluntats anticipades o habilitar habitacions
individuals als pacients en situació terminal, fets que
contribuiran de forma clara a garantir els drets del pacient.
Aquesta proposició també, i no és tema intranscendent, ve a
donar compliment a l’article 25.4 del nostre Estatut
d’Autonomia, que diu: “Totes les persones tenen dret a un
tractament de dolor adequat i a cures palAliatives, com també a
declarar la seva voluntat vital anticipada, que s’haurà de
respectar en els termes que estableix la llei”. 

No voldria perdre l’ocasió d’assenyalar que aquesta
tramitació ha tengut, ha mostrat que amb voluntat de diàleg,
amb voluntat de consens, es poden millorar els drets dels
ciutadans, un fet aquesta legislatura tan inusual i tan
desacostumat que avui crec de rebut i del tot necessari posar en
valor el consens que ha aconseguit el Sr. Thomàs amb aquesta
proposició, que avui comptarà amb l’aprovació de tots els grups
i dels dos diputats no adscrits.

I ja per acabar, diputats i diputades, la malaltia terminal és
el més íntim de l’ésser humà, i ningú no pot apropiar-se’n.
Entenem que constitueix l’expressió màxima del dret a la
intimitat com a personal adulta i jurídicament capaç. La coalició
que jo represent es mostra favorable al reconeixement del dret
a morir, a morir dignament com a dret personal, des del
convenciment que és efectivament la pròpia persona l’única
responsable de la pròpia vida, i per tant l’única que pot decidir
sobre el seu present i sobre el seu futur, amb dret a disposar-ne.
Nosaltres pensam que aquesta norma farà que es reguli el final
de les persones dignament, i per tant també deim que una vida
digna requereix també una mort digna.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de l’Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer per un
temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ho faré d’una manera molt
breu, vull dir que ho faré per diversos motius. En primer lloc
m’agradaria que les meves primeres paraules fossin d’agraïment
al doctor Enric Benito, i en aquest cas també al Sr. Vicenç
Thomàs, les dues persones que varen decidir comptar també
amb la meva persona com a diputat no adscrit per participar en
aquest cas del consens d’aquesta proposició de llei que avui
duim a elevar. 

Sortir a la tribuna seria repetir pràcticament tot el que han dit
els anteriors diputats i diputades i segurament no ho faria de la
forma tan natural com ho han fet ells, perquè he de reconèixer
que quan el doctor Enric em va donar el seu primer document,
i després el Sr. Vicenç Thomàs em va donar el seu, he de
reconèixer que la primera sensació que vaig patir va ser de no
estar preparat, que després de 51 anys no haver pensat i no haver
reflexionat suficientment sobre la importància que té aquesta
proposició de llei que duim nosaltres aquí a la seva aprovació.
Per tant em limitaré a afegir-me a qualsevol de les intervencions
que han fet els meus companys anteriorment, i sobretot agrair
haver pogut participar precisament en una decisió tan important,
que segurament molta gent no hi pensa però que avui molts de
colAlectius que precisament, no només professionals sinó de
voluntariat, que es dediquen precisament a acompanyar les
persones en la seva etapa final i perquè tenguin una mort digna,
jo crec que avui se la mereixien. 

Per tant moltes gràcies a tots.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Puc considerar..., deman a tots els portaveus dels grups
parlamentaris i també als diputats no adscrits si puc considerar
aprovada per assentiment l’esmena tècnica. Entenc que sí, que
la puc considerar aprovada.

Ateses les manifestacions dels grups parlamentaris de la
cambra i dels diputats no adscrits, puc considerar aprovada per
assentiment la proposició de llei amb l’esmena tècnica
incorporada? La puc considerar aprovada per tots? Sí? 

Per tant es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
el text en qüestió tengui una redacció coherent. Queda aprovada
la Llei de drets i garanties de la persona en el procés de morir.

(Aplaudiments)

VIII. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 2200/15, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no
adscrits, per la qual s'estableix el marc regulador dels
processos d'autonomia personal de menors que han estat
sotmesos a una mesura de protecció o reforma.

Passam ara al vuitè punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
2200/15, presentada pels grups parlamentaris Popular,
Socialista i MÉS i pels dos diputats no adscrits, per la qual
s’estableix el marc regulador dels processos d’autonomia
personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de
protecció o reforma. La secretària primera llegeix el criteri del
Govern, RGE 2495/15.

Sra. Secretària, quan vostè vulgui.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

“Assumpte: manifestació del criteri del Govern de les Illes
Balears respecte de la presa en consideració i la tramitació de la
Proposició de llei per la qual s’estableix el marc regulador dels
processos d’autonomia personal de menors que han estat
sotmesos a una mesura de protecció o reforma.”

Ai!, perdó; ai!, té raó. Perdonin, ara estava..., perdonin.

“Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,
certific que el Consell de Govern, en la sessió de dia 17 de
febrer de 2015 adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

Acord de manifestació del criteri del Govern de les Illes
Balears respecte de la presa en consideració i la tramitació de la
proposició de llei per la qual s’estableix el marc regulador dels
processos d’autonomia personal de menors que han estat
sotmesos a una mesura de protecció o reforma, RGE 2200/2015.

El Consell de Govern, a proposta del vicepresident i
conseller de Presidència, adopta l’acord següent:

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’apartat tercer de
l’article 131 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
el criteri favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la
presa en consideració de la proposició de llei per la qual
s’estableix el marc regulador dels processos d’autonomia
personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de
protecció o reforma, RGE 2200/2015.

Segon. Manifestar igualment, en consideració a allò que
estableix el mateix article del Reglament de la cambra, la
conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació de la
proposició de llei esmentada.

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les
Illes Balears perquè se’n derivin els efectes oportuns.

Palma, 27 de febrer de 2015.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam ara a les intervencions dels
grups parlamentaris i dels diputats no adscrits per un temps de
cinc minuts. 

Ara torn de paraula del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. María José Bauzá, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. presidenta. Primero de todo quiero dar
la bienvenida a los representantes de las entidades que hoy nos
han querido acompañar y que son los verdaderos impulsores de
esta ley que hoy debatimos. 

Esta proposición de ley ha sido elaborada gracias al trabajo
conjunto entre la administración pública y las entidades sociales,
que han creado una comisión específica al efecto donde se ha
debatido, se han estudiado las posibilidades, y finalmente se ha
propuesto la solución que ahora presentamos. Una vez aprobada
será esta la primera ley en toda España en establecer un marco
legislativo específico sobre jóvenes extutelados. Es una muestra
más de los buenos resultados obtenidos esta legislatura del
diálogo permanente con las entidades que son las verdaderas
impulsoras de los servicios sociales en estas islas, quienes
durante años han estado ahí, llegando a aquello que a menudo
las administraciones no llegan. Y me alegra enormemente poder
afirmar que esta es la tercera ley pactada por unanimidad en el
ámbito de los servicios sociales esta legislatura, y que viene
directamente promovida por las entidades del sector.
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Cuando hablamos del colectivo de jóvenes extutelados
estamos hablando de aquellos jóvenes que han vivido bajo la
tutela de la administración pública hasta su mayoría de edad a
los 18 años. Estos jóvenes al cumplir la mayoría de edad deben
emanciparse sin contar con el apoyo familiar ni los recursos
necesarios para hacerlo. Sin duda alguna la emancipación en
estos casos se producirá sin garantías de que el joven haya
alcanzado el nivel de autonomía suficiente conduciendo a una
clara situación de vulnerabilidad. Esta ley tiene por objeto
precisamente establecer el marco jurídico en las Islas Baleares
para el establecimiento de medidas y actuaciones dirigidas a
posibilitar la cobertura de las necesidades básicas, personales y
formativas de los jóvenes en edades comprendidas entre los 18
y los 23 años que han sido objeto de una medida de protección
o reforma y que no pueden retornar a su familiar nuclear y
asumir así en solitario un proceso de autonomía personal.

Las medidas de apoyo a estos jóvenes a partir de los 18 años
son necesarias para que puedan pasar de una situación de
protección por parte de las administraciones a una situación de
plena autonomía. Los jóvenes sin apoyo familiar requieren de
un acompañamiento para que su proyecto de emancipación sea
un éxito y para que alcancen una situación de madurez que les
permita vivir plenamente la vida adulta e independiente. 

Este tipo de medidas no puede limitarse al establecimiento
de una renta sin más; no queremos hacer dependientes del
sistema, sino ofrecer las garantías y los recursos necesarios para
una emancipación con probabilidades de éxito, asumiendo las
administraciones nuestra responsabilidad sobre el tema. Cada
proceso es diferente, y para estos chicos puedan lograr su
autonomía plena se deben trabajar itinerarios individuales, y en
cada caso sus diferentes factores de riesgo, como puedan ser en
unos casos la incapacidad para desarrollar un proceso de
aprendizaje adecuado, una baja autoestima, la falta de lazos
familiares, la soledad que sienten sobre todo cuando salen de los
centros residenciales o cuando se van del piso asistido, los
problemas de inserción laboral por baja cualificación o una
formación no adecuada a las ofertas de trabajo. Sin duda el
apoyo que necesita cada individuo es diferente, dado que las
acciones deben adaptarse a la situación específica de cada
joven. 

Esta ley, que es la primera de estas características en
España, establece la obligación de las entidades públicas de
ofrecer programas de preparación para la vida independiente
para aquellos jóvenes mayores de edad que hayan estado bajo
una medida de protección y reforma y así lo necesiten. Estos
jóvenes podrán estar incluidos en estos programas dos años
antes del cese de la medida y cumplida la mayoría de edad, con
el compromiso de participación activa y aprovechamiento por
parte de los mismos. Se establece un máximo de doce meses
para que el gobierno, conjuntamente con las entidades y las
administraciones públicas, establezca un plan integral que
incluya las acciones y los objetivos para hacer realidad la
existencia de una red de apoyo eficaz para los jóvenes incluídos
en un programa de autonomía personal.

Pero esta no es la única acción llevada a cabo esta
legislatura. Se ha llevado a cabo la reconversión del centro CIS
para preparar precisamente mediante formación a los jóvenes
para esta emancipación; se ha mantenido en los pisos de
autonomía de los jóvenes, se ha consolidado precisamente ese
programa de emancipación integral. Ayer precisamente tuvimos
el consejo de servicios sociales, se informó que la línea de
subvenciones destinadas a entidades que trabajan con los
jóvenes extutelados pasará de los 60.000 euros en 2014 a los
150.000 en 2015 y saldrá precisamente este mes. Y además es
importante destacar el inestimable y altruista trabajo de las
entidades que llevan haciendo desde hace años con los jóvenes
a partir de 18 años un trabajo impagable que creo que las
administraciones no podremos pagar nunca; con esta ley verán
reconocido el trabajo que actualmente están realizando pudiendo
alargar la estancia en los centros de aquellos jóvenes que hayan
cumplido los 18 años.

En el mismo sentido del que hoy debatimos el Consejo de
Ministros también ha aprobado el Proyecto de ley y la Ley
Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia
y la adolescencia que por primera vez va a prever recursos y
programas de apoyo que facilitarán la transición a la vida
independiente de los jóvenes extutelados; hasta el momento la
legislación española no contemplaba específicamente ningún
apoyo a los jóvenes extutelados y esta ley será un apoyo más
para todas estas entidades.

No quiero finalizar mi intervención sin agradecer
nuevamente la labora impagable que llevan a cabo las entidades
mediante proyectos que favorecen los procesos de autonomía y
emancipación de estos jóvenes y facilitan su integración en la
vida adulta independiente, y por supuesto su participación
fundamental en la elaboración del texto que hoy debatimos. Y
he de añadir que la ley que hoy tomamos en consideración es
solamente el punto de partida; ahora hay que seguir trabajando
codo a codo con las entidades para ampliar las oportunidades
que podemos ofrecer a estos jóvenes, oportunidades que les
animen a plantear proyectos de futuro, proyectos que les
acerquen a su realización como personas al tiempo que reviertan
en el progreso y el desarrollo de la sociedad que formamos entre
todos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Conxa Obrador per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també vull donar la
benvinguda a les entitats del sector que avui ens acompanyen i
donar-los les gràcies per la seva perseverança en la consecució
d’aquesta llei que avui debatem en consideració.
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Quan parlam de joves tutelats ens referim a tots aquells
joves que han estat separats del seu nucli familiar com una
mesura de protecció, per protegir-los d’una situació de risc,
d’alt risc social. Són joves que han perdut, potser, les seves
relacions familiars i que aquestes poden també desaparèixer
dins el procés d’acolliment; són joves que poden presentar
problemes de toxicomanies, problemes de salut mental i també
manca d’afecte. Això és una realitat que hem de conèixer per
poder valorar el que avui estam tramitant..., no tramitant però sí
prenent en consideració. 

Són uns joves que surten del sistema de protecció de
menors, els joves del colAlectiu que estan extutelats, al complir
els 18 anys, i aquí comença una nova etapa que marcarà el seu
futur. Passen a ser joves extutelats, tot i trobar-se en una
situació de vulnerabilitat, molt diferent de la que viu avui la
major part de la joventut de 18 anys, i en canvi s’exigeix a
aquests joves extutelats allò que no s’exigeix al conjunt de la
joventut. Nosaltres, els que tenim fills en aquestes edats, ens
podem fer una idea del que significa posar un fill amb 18 anys
sense recursos, amb la maleta a una mà, al carrer perquè se
cerqui la vida; cap de nosaltres no ho faria, i en aquest cas els
joves tutelats, quan compleixen 18 anys, se’ls posa la maleteta
a la mà i surten al carrer a cercar la seva autonomia en unes
condicions d’alta vulnerabilitat. Aquesta és la fotografia del que
pot passar quan jove tutelat compleix els 18 anys.

Aquests joves es troben amb el fet d’haver de sortir, com ja
he dit, endavant com a adults emancipats sense tenir moltes
vegades la maduresa, l’experiència, els recursos econòmics ni
la xarxa social de suport necessària per accedir a una autonomia
amb garanties, i també sense poder tornar a la tutela
administrativa en el cas que es necessitàs protecció. Accedeixen
a una autonomia obligatòria en un moment difícil de la seva
vida, no tan sols pel fet institucional sinó pel seu procés
maduratiu com a adolescents en ple canvi emocional, amb una
identitat en procés de construcció. Són moments difícils per a
tots els joves en general, però més complicats per a aquells
joves que han de fer aquest camí maduratiu dins les institucions
i es veuen llençats a un món exterior sense haver completat una
maduració necessària per assolir amb èxit el futur. Amb aquesta
feblesa, quan compleixen 18 anys són obligats, com ja he dit
abans, a iniciar el procés d’emancipació, tant si estan preparats
com si no ho estan, tant si tenen recursos com si no.
L’emancipació es produeix en aquests casos sense garanties que
el jove hagi assolit un nivell d’autonomia suficient, la qual cosa
pot conduir a una clara situació de vulnerabilitat que dificultarà
l’èxit del seu procés d’emancipació. 

La nostra comunitat no té un marc legislatiu específic sobre
joves extutelats. La major part de les comunitats tampoc no el
tenen, només Catalunya ha regulat l’acompanyament d’aquestes
joves. Però és just que em refereixi a una iniciativa que es va
impulsar l’anterior legislatura, i em referesc a la incorporació a
la cartera bàsica de serveis socials d’una prestació econòmica
per a persones que han estat tutelades, que havia d’entrar en
vigor el dia 1 d’abril de 2012. Aquesta prestació malauradament
va quedar congelada l’any 2012, i precisament va ser aquesta
circumstància que va provocar que el Grup Parlamentari
Socialista presentés esmenes a cada un dels pressuposts que
s’han debatut en aquest parlament, esmenes que proposaven la
dotació d’una prestació econòmica adreçada als joves extutelats
i que mai no va tenir suport de la majoria.

Avui ens felicitam per aquesta iniciativa; malgrat arribi al
final de legislatura, benvinguda sigui. I felicitam molt
especialment les entitats, com ja he dit abans, per la seva
constància i per la seva implicació, quasi personal en la
protecció d’aquests joves, per vetllar pels seus interessos com si
fossin fills i filles propis.

Per tal que sigui una iniciativa d'èxit, s’ha de preveure un
desplegament reglamentari que prevegi una cartera de serveis
reals, amb itineraris d’emancipació concrets, com són els
recursos d’habitatge, l’itinerari educatiu, la inserció laboral, el
suport jurídic i una prestació econòmica. Per tal que l’itinerari
d’emancipació tengui èxit, és necessari també que hi hagi una
bona coordinació entre les institucions, que es treballi en xarxa
entre tota l’administració, precisament per la transversalitat, una
transversalitat que ha fet de les conselleries d’Educació,
Habitatge, d’Ocupació i de Benestar Social, de Joventut. I una
bona coordinació amb les entitats que treballen amb els joves
tutelats, perquè són aquestes entitats les que coneixen, les que
saben i les que viuen dia a dia el procés evolutiu i per tant,
coneixen millor quines són les seves necessitats.

El Grup Socialista donarà suport a aquesta presa en
consideració i confia que durant la tramitació del Pla integral
que s’haurà de desplegar, s’hi puguin fer arribar aquelles
aportacions, tal i com recomana l’actual llei vigent de bon
govern, per tal que sigui una eina útil, encaminada a establir una
protecció extra als joves que inicien el seu camí d’emancipació.

Moltes gràcies a tots i a totes.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Grup Parlamentari MÉS, té la paraula
la diputada Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President. I també per part del Grup Parlamentari
MÉS donar la benvinguda als representants dels professionals
que treballen amb colAlectius de joves i menors en situació de
vulnerabilitat i el Grup MÉS els vol reconèixer la seva feina,
però sobretot el seu compromís. 
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Avui ha estat un dia realment jo crec que satisfactori per a
aquest Parlament, perquè s’han pactat o s'han consensuat i s’han
votat diverses lleis per consens i el Grup Parlamentari MÉS
sempre ha mostrat un discurs amable. En aquesta llei no
mostrarem un discurs amable, perquè creim que no..., de fet ens
costava molt aprovar aquesta llei. Ens constava molt perquè
semblava que una llei d’aquestes característiques a finals de
legislatura, era més una llei quasi quasi diria jo pre-electoral
que realment una llei sentida i real. Només va ser parlant amb
representants de les entitats que ens vàrem convèncer que
havíem d’aprovar aquesta llei, que ens vàrem demanar que
aprovéssim aquesta llei. I no serà un discurs amable perquè cada
un dels aspectes que fa aquesta llei, hi ha hagut una involució
en aquesta legislatura, hi ha hagut una gran involució aquesta
legislatura en relació als menors extutelats.

Parla aquesta llei de l’accés a l’ensenyament reglat,
obligatori i postobligatori. Idò digui’m vostès què han fet durant
aquesta legislatura per a aquest tema, més que reduir programes.
El desenvolupament de programes d’acompanyament laboral i
d’inserció sociolaboral i el fonament de la colAlaboració en
l’àmbit públic i privat per a la inserció laboral dels joves.
Digui'm vostès què han fet per a això? La passada legislatura hi
havia un programa on s’insertaven joves extutelats de la nostra
comunitat autònoma i les primeres empreses que integraven
aquests menors eren les empreses públiques, i vàrem integrar
menors d’aquestes consideracions a la de Serveis Socials, a la
de Sanitat, a la d’Agricultura. Doncs aquesta legislatura senyors
parlamentaris no s’ha fet res d’això.

Però no només vàrem quedar amb les empreses públiques,
vàrem anar a les empreses privades, i parlàrem individualment
amb moltes. I efectivament, la relació personal amb aquestes
entitats va facilitar que més de 30 joves, extutelats, tenguessin
per primera vegada experiència professional en aquestes
empreses i a més a més, molts han quedat fixos, i no diré el nom
de les empreses, però segurament la consellera podrà trobar els
convenis signats. Aquesta legislatura ni un sol conveni s’ha
signat amb aquestes característiques.

L’ordenació de recursos d’habitatges existents, així com la
posada a disposició de pisos d’emancipació. Quins pisos
d’emancipació s’han posat aquesta legislatura? Han mantingut
els que varen trobar, dos. Hi havia dos convenis preparats amb
l’IBAVI perquè es poguessin ampliar de dos a quatre. Es va
tornar enrera, es va tornar enrera, i aquests dos no s’han
ampliat, i perquè els varen trobar, perquè, si no, no ho haurien
fet i es varen fer la passada legislatura.

Una renda mensual lligada al compliment del programa
d’autonomia personal. Butlletí oficial, de 9 del 4 del 2011, “Per
poder percebre la prestació les persones beneficiàries han de
participar en les activitats d’inserció laboral...” i es parla de
joves extutelats. El primer que va fer aquest Parlament en els
pressuposts del 2012, senyors parlamentaris i senyores
parlamentàries que avui votaran sí a això, va ser derogar aquest
decret, aquest decret que donava una renda mínima d’inserció
laboral als joves extutelats, doncs aquest decret va ser derogat
per la Llei de pressuposts. A cada llei de pressuposts nosaltres
acompanyàvem aquesta ajuda econòmica, aquesta esmena als
pressuposts, cada vegada el Grup Parlamentari Popular, els 34
votaven en contra i ara ens duen aquesta llei, ara, a finals de
legislatura! Ara ens duen aquesta llei i ens diuen que és una

iniciativa administrativa, ara ens duen aquesta llei! Senyors
parlamentaris del Partit Popular han tengut quatre anys i ho fan
ara. I l’aprovarem, clar que l’aprovarem, no serem com vostès...

(Remor de veus)

... no serem com vostès, mirin, nosaltres no vàrem necessitar
una llei per obrir dos pisos, Sra. Consellera, ja que es dirigeix a
mi, no va ser necessària una llei per fer un decret, Sra.
Consellera, no va ser necessària una llei per parlar amb les
empreses, per començar nosaltres mateixos com a administració
a incorporar els joves extutelats a les nostres plantilles. No va
ser necessària una llei, no és necessari a Galícia aquesta llei i ho
està fent i ho està fent el Partit Popular, però vostès no. Vostès
han donat l’esquena aquests quatre anys als extutelats. Hi ha
hagut una involució.

Per tant, no esperin de nosaltres un discurs amable. Nosaltres
donarem suport a aquesta llei, perquè si governéssim els
progressistes no necessitaríem aquesta llei per fer el que vàrem
fer la passada legislatura, però n'hi donarem perquè les entitats
ens demanen que l’aprovem i nosaltres confiam amb aquestes
entitats, perquè han demostrat durant molts d’anys una bona
feina, un bon compromís amb aquest colAlectiu de persones. I ho
farem també perquè s’han incorporat dues propostes nostres,
que si no governam els progressistes i governen els
conservadors, els de dretes, almanco obliga que en dotze mesos
es faci un programa i que en devuit mesos, aquest decret, a la
nostra comunitat autònoma torni a ser en vigor perquè hi estava.
I vostès que avui votaran aquesta llei, no li han donat suport
durant aquests quatre anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula la diputada no adscrita
Sra. Margalida Font i Aguiló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Abans de
començar també voldria saludar i donar la benvinguda a aquesta
casa, a aquesta cambra i a aquest debat, a totes les persones que
a través de colAlectius, o bé a títol individual, ens acompanyen
avui en el debat de presa en consideració de la proposició de
llei, per la qual s’estableix el marc regulador dels processos
d’autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una
mesura de protecció o reforma.

Una proposició, una iniciativa del Grup Parlamentari
Popular, que ha comptat amb la feina i amb l’esperit de consens
del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari MÉS,
així com el suport dels dos diputats no adscrits. També voldria
des d’aquí agrair a la Sra. Bauzá, especialment, la seva
disponibilitat i la seva disposició al diàleg i al consens en
aquesta matèria.
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Aquesta proposició de llei té per objecte la configuració del
marc jurídic d’actuació de la comunitat en el plantejament de
mesures i actuacions dirigides a possibilitar la cobertura de
necessitats bàsiques, essencials, personals i formatives dels
joves, sobre els quals s’exerceixi, o s’hagi exercit alguna
actuació protectora o judicial, a causa de la seva situació de risc,
desemparament, o conflicte social, per facilitar la seva
integració social i laboral, tal i com ve recollit a l’article 1 de la
norma.

La majoria d’edat és un salt qualitatiu en la vida de
qualsevol, però quan es tracta d’un jove que ha estat sota una
mesura de protecció i/o reforma i compleix 18 anys, les
incerteses es disparen, perquè ja no està protegit oficialment i
molts d’aquests joves no tenen ni estudis qualificats, ni
ocupació. Un nombre important de joves que compleixen els 18
anys i han d’abandonar els centres de protecció, però que
continuen en risc d’exclusió social i no tenen suport familiar,
que no poden retornar a la seva família nuclear i que han
d’assumir un procés d’autonomia personal, així com també
aquells joves que romanent a la seva família nuclear, es faci
necessària la seva inclusió en un programa d’autonomia
personal.

Aquesta iniciativa entenem que ve a regular, preveu que els
joves tutelats puguin estar inclosos en programes de preparació
per a la vida independent per als joves extutelats. Possibilitarà
doncs als joves, que malgrat adquirir la seva majoria d’edat
legal, el suport i l’acompanyament fins completar les seves
possibilitats de vida autònoma. Aquesta norma donarà en
principi, resposta a la pregunta més freqüent que es fan aquests
joves, que han estat durant diversos anys en els centres de
menors tutelats per l’administració, per causes molt diverses,
sovint molt dures i sense haver comès delicte molts d’aquests.

Es pregunten molts: què faig jo ara? Resoldre dubtes i evitar
que els recentment majors d’edat es quedin, si m’ho permeten
dir així d’aquesta manera colAloquial, penjats, vol donar
resposta aquesta norma. També volem significar que aquesta
llei ha de venir acompanyada per una aposta real, jo des d’aquí
els demanaria que aquesta fos una aposta real, per assolir els
compromisos que desprèn aquesta norma. És a dir, amb una
dotació pressupostària suficient, suficient, que possibiliti el total
compliment de la norma i, em sap greu dir-ho, però ho he de
dir, que els intents per part de l’oposició de millorar aquestes
partides, mitjançant esmenes als pressuposts generals anuals
d’aquesta comunitat, han estat sistemàticament rebutjats.

La coalició que jo represent donarà suport a aquesta
proposició. Compartim l’esperit de la proposta, compartim la
lletra de la llei. Però sense cap acritud els dic, sense cap acritud,
sinó amb l’esperit de fer possible en el que avui tots els grups
i els diputats no adscrits estam d’acord, aquesta aposta vengui
acompanyada no tan sols de la lletra, sinó també de pressupost.

Avui és un dia on tots i totes podem estar contents, satisfets.
No ha estat la tònica habitual d’aquesta legislatura i per això,
també en vull fer menció avui. Però hem sabut arribar a un
acord sobre aquest tema, que sens dubte afavorirà els interessos
generals d’un colAlectiu de joves, que necessitaven d’una norma
com aquesta i amb el benentès que vengui acompanyada d’una
partida pressupostària adient. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el diputat Sr. Antoni Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Manifestar també el suport a
aquesta iniciativa. I m’agradaria destacar dues coses, a pesar del
to de les distintes intervencions, el consens a què s’ha arribat i
moltes vegades jo crec que quan parlam de les entitats
professionals que es dediquen precisament a un sector, no
només els hem d’agrair la capacitat que tenen per realment
dirigir i aplicar les polítiques necessàries en el sector afectat,
sinó que tenen la capacitat de generar consensos que moltes
vegades els grups polítics som incapaços de fer. He sentit
qualque intervenció que diu “ens han demanat les entitats que
votem a favor i així ho farem”. Per tant, moltes gràcies en
aquest cas a les entitats per també assumir aquest paper moltes
vegades de tutelar la classe política.

A mi més que la llei en si, m’agradaria destacar que pens
que el que ha de tenir molt clar en aquest cas un govern, sigui el
Govern balear o els consells insulars, que pens que són els que
han de parlar de serveis socials, és tenir un model. Nosaltres
creim precisament que aquesta llei el que fa és establir un model
i és per això que nosaltres li donarem suport.

Amb una cosa, i m'agradaria dir-ho ben clar, no hi puc estar
d'acord, pens que els serveis socials no tenen color polític, el
que tenen són sensibilitats. Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo ara vull demanar als portaveus dels grups parlamentaris,
així com als diputats no adscrits, si puc entendre, puc considerar
que queda aprovada per assentiment la presa en consideració de
la proposició de llei debatuda? La puc entendre aprovada per
assentiment? 

D’acord. Idò queda aprovada per assentiment la presa en
consideració.

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

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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