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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió i, en primer lloc, demanaria si es produeix cap
substitució.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Tania Marí.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Capó substitueix Margalida Capellà.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, començam. L’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 11099/16,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES, relativa a mesures per controlar la plaga de xylella
fastidiosa, i RGE núm. 11353/16, presentada pels Grups
Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa a recuperació
progressiva d’efectius per part de l’Institut Balear de Natura i
compliment dels acords de les negociacions colAlectives.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11099/16, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a mesures per controlar la plaga de la
xylella fastidiosa.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11099/16, per defensar-la té la paraula per part del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
el Sr. Diputat Josep Melià, per un temps de deu minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Presentam una iniciativa en relació amb aquest bacteri que es
diu xylella fastidiosa que provoca greus perjudicis a la nostra
pagesia, al nostre món agrícola, que ataca oliveres, cítrics,
ametllers, parres, figueres. I, i tot i ser conscients que el Govern
de les Illes Balears fa coses aquesta legislatura i segurament
també la legislatura passada ja es varen iniciar actuacions en
relació amb aquest fet, el cert és que la plaga continua, el cert
és que no l’hem aturada i el cert és que continua atacant els
nostres arbres.

Per tant, tenim aquesta preocupació i sabem que els altres
grups en diran que el Govern està fent moltes actuacions i de
fet el primer punt de la nostra proposició no de llei ja recull que
s’estan fent perquè diu “seguir vigilant”, la nostra proposta, per
tant, som perfectament conscients que no innovam, que l’únic
que fem és intentar donar una empenta més a l’acció que es fa
al Govern i intentar aprofundir en aquesta feina que es fa.

Al segon punt de la nostra proposta el que demanam és que
es posin en quarantena totes les plantes. Sabem que això té una
dificultat pràctica important, però és que si no anam cap a
mesures més contundents la realitat ens demostra que no som
prou efectius en la lluita contra aquest bacteri i, per tant, no
sabem si aquesta mesura que proposam serà la millor, però com

a mínim és una mesura que intenta anar una passa més endavant
del que fins ara s’està realitzant.

I el tercer i el quart punts, els puc ajuntar perquè en
definitiva el que demanam és que es faci un programa de
prospeccions i que es faci un pla de contingència, plans
específics d’acció. Se’ns informa que el Govern ho està fent, en
aquest cas nosaltres acceptaríem perfectament que en lloc de
posar “establir i encomanar l’elaboració”, “continuar establint
i continuar aplicant un pla”, nosaltres no tenim cap problema a
reconèixer que el Govern realitza aquestes actuacions, però el
que volem és empènyer, ja dic, i posar un poc el focus en
aquesta situació que la veritat és que no hem aconseguit
revertir-la. 

Nosaltres tampoc no volem cercar culpables, però la
situació no s’ha revertit, el bacteri continua actuant, el bacteri
continua atacant la nostra pagesia i per tant, crec que val la
pena posar el debat damunt la taula i crec que val la pena
intentar ser més imaginatius i ser més contundents en la lluita
contra aquest bacteri.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Diputada Margalida Mercadal, per un temps de deu minuts.

Gràcies.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, avui -com molt bé ha dit el
Sr. Melià- es presenta una proposició no de llei del qual... com
li hem vingut..., abans de començar la comissió, hem parlat
aquí tots els que... durant aquesta proposició no de llei i és cert
que ja... almenys al primer, al tercer i al quart punts ja es fa
feina, de fet aquesta feina va començar entre el 2013-2014, és
a dir la passada legislatura perquè a Europa es va trobar el
primer brot d’aquest bacteri a certs arbres, i quan s’entra en
contacte... provenia d’Argentina si no vaig equivocada, idò
quan arriba a Europa la Comissió Europea posa el seu
mecanisme per evitar que proliferi a altres estats membres i, a
la vegada, cada estat membre implica les regions o comunitats
autònomes que facin el mateix per tal d’evitar que entri aquest
bacteri a les plantes de les Illes Balears.

De fet..., bé amb els comentaris que ha fet el Sr. Melià
respecte a seguir treballant, sí, són coses que ja es feien a partir
del 2014, com pugui ser... o el 2013, no ho puc verificar al cent
per cert, però sí que és cert que ja el Servei de Sanitat Forestal
ja fa prospeccions periòdiques i... bé, també està fent un pla
de... bé, que ja té aquest pla de contingència i... que també idò
que totes aquestes coses que es fan ja es van començar el 2013.

Respecte del tercer punt, idò... bé, tot el que sigui millorar,
idò sigui ben arribat. 
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Per açò aprovarem aquesta iniciativa amb les diferències o
amb les informacions que el Sr. Melià ha dit respecte del que
ha parlat de la proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra.  Mercadal. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Diputat David
Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades. Des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
votarem a favor de la proposta, entenem que és interessant,
menys el punt 2, tenim dubtes d’aquesta proposta, d’aquesta...
recomanació o d’aquesta actuació que es demana al Govern
balear, i esperem a la resta d’informació que ens pugui donar
el Sr. Diputat Melià sobre aquest punt, si ens pot ampliar la
informació i la veritat és que no tenim molt clar si seria
necessària aquesta mesura de posar en quarantena per evitar...
perquè entenem que hi ha inspeccions, es pot detectar
perfectament aquest bacteri en els arbres que poden tenir
aquesta infecció i no sabem fins a quin punt seria necessària
aquesta mesura.

Seria tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Diputada Joana Aina
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Crec que els que m’han precedit han
explicat molt bé quina és una problemàtica important que
afecta... vull dir, que té un greu efecte i que, per tant, és
important també la feina que es fa en aquest sentit.

Nosaltres, d’acord amb el que ja s’ha dit, sabem que s’està
duent a terme... es va ja aprovar al seu moment el pla de
contingència, es van duent a terme totes aquestes inspeccions
i aquests programes de prospeccions de punts de possible risc
i de possible entrada. I per tant... al primer punt hi votarem a
favor perquè creiem que és el que s’està fent, seguir vigilant les
zones susceptibles, per tant, no hi ha cap problema a votar-hi
a favor. 

Al segon punt, una mica ja el que... crec que... he comentat
abans amb el Sr. Melià, aquest bacteri afecta a més de 300 tipus
de plantes diferents. La directiva europea, les decisions de la
normativa europea no contemplen en cap cas la quarantena, o
sigui aplicar de forma genèrica la quarantena a totes les plantes
que entren a un lloc com aquí es planteja, vull dir de qualsevol
part, vull dir sense cap discriminació.

I per altra banda, també sabem que el Govern balear sí que
ha fet passes perquè les empreses de transport informin al

Govern balear de qualsevol material vegetal, tubercle o fusta
que entri a les Illes per saber quina és la seva procedència i per
tant quines actuacions... enllaçades amb aquest pla de
contingència s’han de posar en marxa. 

Sabem que s’han produït fins ara 25 avisos, que s’han
efectuat les oportunes recollides de mostres i de prospeccions,
que en aquests casos s’ha obert expedient sancionador i també
s’ha immobilitzant aquest material, o sigui que s’ha aplicat una
espècia de quarantena, però sí que és vera que no hi ha
legalment cap eina ni instrument que obligui ni a les empreses
a donar aquesta informació ni que pugui, diguem, deixar que el
Govern balear faci aquesta immobilització d’aquest material
per aplicar aquesta quarantena així de manera genèrica sense
cap instrument jurídic que li doni suport. Precisament en el cas
de l’accés a Eivissa el Govern balear va provar d’aplicar aquest
tipus de quarantena, perquè també és un greu problema que
s’ha estès, i els va ser impossible legalment poder-ho dur a
terme.

Per tant nosaltres, precisament per aquest motiu, no perquè
no creguem que sigui un problema greu sinó perquè creim que
és impossible que el Govern balear tengui instruments legals i
materials per fer efectiu, tal com està redactat aquest punt, de
posar la totalitat de totes les plantes que entren a la nostra
comunitat autònoma en quarantena, amb aquesta lectura literal
d’aquest punt, no hi podem votar a favor; aquesta és la
dificultat.

Respecte del tercer i del quart punt, és evident, com ja s’ha
dit i ho ha dit la representant del Partit Popular, ja es va fer en
el seu moment aquest pla de contingència que també conté tot
el programa de prospeccions, que evidentment ja tots els
tècnics s’han anat realitzant en aquests anys des que està
imposat, i per tant nosaltres el que proposaríem, si es mantenen
aquests tercer i quart punt, que en el tercer punt, en lloc
d’establir un programa es canviàs per “continuar el programa
d’inspeccions, en el seu cas”, i en el quart cas, en lloc
d’“encomanar l’elaboració d’un pla de contingència”, diríem
“continuar aplicant el pla de contingència” que ja es va aprovar
en el seu moment.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula la Sra. Diputada Patrícia Font,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Poca cosa a afegir, en realitat. MÉS per Menorca també,
com no pot ser d’una altra manera, comparteix la preocupació
d’El Pi davant aquesta plaga. El nostre posicionament davant
aquesta PNL és votar a favor del primer, tercer i quart punts;
però al segon punt la Sra. Campomar ja ha donat la informació
sobre les actuacions que s’estan duent a terme, però voldria
afegir la informació que surt al Programa nacional para la
aplicación de la normativa fitosanitaria del ministeri, que diu:
“Las comunidades autónomas desarrollan todas las
competencias ejecutivas en este asunto, excepto la inspección
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de envíos de terceros países en los puntos de entrada. Sus
cometidos son: prospección de los campos de cultivo y masas
forestales, controles e inspección de viveros y garden center,
controles en el movimiento de materiales de riesgo, gestión de
la inscripción en el registro oficial de productores,
comerciantes e importadores de vegetales y productos
vegetales, almacenes colectivos y centros de expedición, así
como la utilización de pasaporte fitosanitario, detección de los
brotes y aplicación de las medidas de erradicación, y envío de
la información al MAGRAMA.” En cap moment no cita o diu
que s’hagi d’aplicar aquesta quarantena, per la qual cosa no
podem votar a favor d’aquest segon punt.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros también votaremos a favor de
los puntos primero, tercero y cuarto; si se hace la modificación
también lo votaríamos. Y nos abstendríamos en el punto
segundo, que sin duda alguna es la solución al problema, pero
es cierto que... o sea, es muy difícil llevarlo a cabo; por lo tanto
nos abstenemos porque si se consiguiera hacer realmente sería
lo correcto.

Y nada más. Gracias.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Diputada Sílvia Limones per un
temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, presidente. Sí, pues en cuanto a la
problemática de esta bacteria he de comentar que la principal
medida de control fitosanitario debe ser extremar las
precauciones en cuanto al comercio de material vegetal
sensible, y especialmente el que pueda proceder de zonas con
presencia de esta bacteria, como podría ser el caso del sur de
Italia, donde se detectó esta bacteria, y efectivamente la
decisión de ejecución 2015/789 de la Comisión de 18 de mayo
de 2015, sobre medidas para evitar la introducción y
propagación dentro de la Unión de la xylella fastidiosa, se
establecen una serie de medidas de erradicación y contención
con medidas específicas para zonas en las que la bacteria ya
esté presente. De acuerdo y en base a lo que se establece en
esta decisión se estableció el protocolo de prospecciones de la
xylella fastidiosa aprobado por el Ministerio de Agricultura y
Pesca en 2015, y que es el que está siguiendo el Govern para
vigilar.

Las medidas para evitar la propagación de esta bacteria
deben darse sobre todo en origen, realizando análisis de
laboratorio de material vegetal, pero también es necesario,

como se está haciendo desde el Govern, tener una tarea de
vigilancia. Por tanto estaríamos de acuerdo con el punto 1, en
que se siga trabajando en lo que se establece en el punto 1. Sin
embargo en el punto 2, tal como ya se ha explicado por parte de
los demás compañeros, pues vemos difícil mantener una
cuarentena para todas las plantas que lleguen desde fuera a
nuestras islas, y no podríamos darle nuestro apoyo a este punto.
Sí que vemos que en este punto sí que a lo mejor mejorar la
comunicación con las empresas de transporte de material
vegetal para que se pueda tener un mínimo control en caso de
que hubiera algún problema de detección de esta bacteria, que
se pudiera comunicar lo antes posible por si se tuviera que
llevar a cabo algún protocolo.

Y en los puntos 3 y 4, como se ha indicado ya, se está
también trabajando en esta línea y si se aceptan las
modificaciones que han planteado los compañeros para estos
dos puntos pues también lo votaríamos a favor.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Per contradiccions té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Acceptam la proposta que ha
fet MÉS per Mallorca en relació amb els punts tercer i quart de
continuar, de canviar el verb o substituir el verb d’aquests dos
punts.

En relació amb el punt segon, que és un poc el punt
polèmic, sí que els oferiríem la possibilitat que digués... el punt
quedàs redactat de la següent manera: que el Parlament insta el
Govern a estudiar la possibilitat de posar les oliveres i les
principals plantes en les qual el bacteri es pugui allotjar en
quarantena, és a dir, estudiar aquesta possibilitat en lloc
d’implantar-ho directament, que és el que diu la proposta;
almanco convidaríem el Govern a mirar la viabilitat legal,
perquè al final se’ns estava posant en dubte la viabilitat legal;
idò que es fes un estudi sobre aquesta viabilitat legal perquè es
pogués adoptar aquesta mesura, perquè, com ha dit alguna
portaveu que ha intervengut, al final entenem que poques
solucions hi ha més que aquesta. Aquesta almanco n’és una;
segurament no serà l’única, però no hi ha hagut cap portaveu
que hagi posat una altra solució possible. Per tant almanco
intentem aprofundir i explorar aquesta possibilitat.

Per tant nosaltres plantejam aquesta transacció d’estudiar la
quarantena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Voleu una miqueta de recés o podem passar a les
votacions?

Ho teniu clar? Doncs passam a votació del punt 2. 

(Remor de veus)
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Entenc que la número 2 també s’accepta? Aleshores...
D’acord.

Idò podem donar la proposició no de llei aprovada per
assentiment? Sí.

Doncs, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 11099/16, relativa a mesures per controlar la
plaga de la xylella fastidiosa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11353/16, presentada
pels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca,
relativa a recuperació progressiva d'efectius per part de
l'Institut Balear de la Natura i compliment dels acords de
les negociacions col·lectives.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11353/16, presentada pels Grups Parlamentaris
Mixt i MÉS per Menorca, relativa a recuperació progressiva
d’efectius per part de l’Institut Balear de la Natura, i
compliment dels acords de les negociacions colAlectives.

Per defensar-la té la paraula, per part del Grup Parlamentar
Mixt, la Sra. Diputada Olga Ballester per un temps... No?, ho
tenc al revés, ho tenc al revés. Està presentada per tots dos,
teòricament. Bé, té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. És una iniciativa que vam presentar
Gent per Formentera i MÉS per Menorca. Aquesta és la
història d’una època en la qual en aquesta terra no es va creure
en el compromís amb el nostre territori. Parlem d’un mes de
juny de l’any 2013, quan durant un Consell de Govern es va
aprovar la fusió de les dues empreses públiques competents en
matèria de preservació del medi natural, Espais de Natura
Balear i Institut Balear de la Natura, ambdues adscrites a la
Conselleria de Medi Ambient.

L’extinció de l’empresa Espais de Natura Balear i
l’assumpció de les seves funcions per part de l’Institut Balear
de la Natura, l’IBANAT, va donar lloc a un únic ens que
assumí noves funcions com la gestió i la conservació dels
espais naturals protegits i les finques públiques de les Illes
Balears, a més de les funcions pròpies que fins aquell moment
ja exercia, com ara educació ambiental, protecció d’espècies,
prevenció i l’extinció d’incendis forestals i gestió d’àrees
recreatives, refugis i zones d’acampada.

En aquell moment la justificació de la fusió de les dues
empreses per part del Govern Bauzá es va emparar en
l’argument de la racionalització econòmica i la gestió més
eficient dels recursos públics destinats a la preservació i la
conservació dels espais naturals de les Illes Balears, alhora que
assegurava que no es produiria cap acomiadament. El personal
funcionari d’Espais de Natura Balear va passar a formar part de
la Direcció General de Medi Natural, realitzant les funcions
administratives que fins ara prestava Espais de Natura Balear,
però la pràctica majoria de personal, com ara tècnics,
naturalistes, vigilants, informadors i educadors dels espais
protegits, varen ser objecte d’acomiadament de forma

encoberta i premeditada, que va suposar l’amortització d’un
total de 32 llocs de feina especialitzats i altament qualificats,
desmantellant-se així l’estructura bàsica de l’administració per
a la protecció i el seguiment de l’estat de conservació dels
espais naturals de les nostres illes.

Aquesta decisió va provocar el rebuig per part del colAlectiu
de treballadors, que varen iniciar un moviment de protesta, a
través dels seus representants sindicals, per posar de manifest
la gravetat de la decisió i la repercussió greu que suposaria
sobre una plantilla d’efectius que ja era prou ajustada abans de
produir-se els acomiadaments.

Així mateix, l’any 2014 el Govern Bauzá va continuar amb
el seu propòsit de desmantellament de l’estructura de parcs
naturals, moment en què va obrir un nou front de confrontació
amb els treballadors d’IBANAT, els quals es trobaven afectats
per una congelació de sou des de l’any 2010. En aquesta ocasió
es tractava de l’equiparació salarial dels treballadors
d’IBANAT a les condicions de la resta de personal laboral de
la CAIB i d’altres empreses públiques. En aquest sentit, el
Govern va optar per fer efectiva l’equiparació salarial, única i
exclusivament als efectius destinats a la prevenció i extinció
d’incendis forestals, excloent-ne la resta de personal, el 25% de
la plantilla, que suposadament havia aconseguir-la a partir del
gener del 2015, promesa que després va incomplir.

La realitat dels espais protegits de les diferents illes és
pràcticament idèntica pel que fa a la manca de recursos humans
assignats a cadascun d’ells. I aquest fet es fa més evident pel fet
que l’arxipèlag rep més turistes que mai i el nombre de visitants
als parcs naturals i al parc nacional augmenten any rera any.
Aquest fet requereix de la presència de tècnics, naturalistes,
informadors, educadors i vigilants que vetllin per a l’aplicació
dels objectius de conservació propis de cada espai i puguin
colAlaborar estretament amb les administracions locals de cada
illa, fent possible la conciliació dels usos recreatius d’aquests
espais amb les restriccions prescrites en els seus respectius
plans d’usos i gestió.

Per tot això i tenint en compte el que preveu l’acord de
governabilitat, pel que fa al compromís de recuperació dels
efectius dels espais protegits i la millora de les seves
condicions de feina, així com la necessitat de reforçar les
plantilles d’IBANAT per les noves demandes de personal que
exigirà el fet de la creació de nous espais protegits, com ara Es
Salobrar de Campos, la reserva marina de Sa Dragonera,
l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera i del parc natural de
la península de Llevant, hem presentat aquesta PNL
conjuntament amb Gent per Formentera i voldríem que, tot i
que el conseller Vidal ja ens va dir la setmana passada que hi
hauria una aposta clara i econòmica per la recuperació del
capital humà, volem que aquest compromís quedi ben palès al
pressupost del 2017. 

A què instam? A realitzar un estudi de necessitats sobre el
nombre d’efectius que es considera òptim per a la correcta
cobertura de cadascun dels espais naturals protegits així com el
seu cost econòmic, tenint en compte els espais protegits que es
preveu de crear o d’ampliar al llarg d’aquesta legislatura. I
remetre’l als diferents grups parlamentaris abans de la
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finalització del present any -potser açò ho haurem de canviar
perquè ja està una mica passada.

A realitzar una proposta consensuada amb els representants
dels treballadors, la dotació i cobertura de places de forma
progressiva a partir del gener del 2017, per dur a terme el
projecte tenint en compte les necessitats urgents de cobertura
de places i prioritzant els llocs de feina amortitzats, com a
conseqüència dels acomiadaments ocasionats al llarg de la
passada legislatura.

Tercer, estudiar la viabilitat tècnica i jurídica de l’efectiva
equiparació salarial del personal de l’IBANAT, el qual quedà
exclòs de la darrera equiparació duta a terme l’any 2014.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros apoyaremos el punto 1 y el
punto 3.

En el punto 2, primero voy a explicar las dudas que
tenemos. Vamos a ver, desde Ciudadanos somos totalmente
partidarios de la fusión de empresas públicas, si se pueden
llevar a cabo todas las funciones a cabo por una sola empresa,
ya que nos ahorramos todos los cargos de libre designación,
todos los gerentes, los secretarios, los móviles, las oficinas, los
alquileres, la electricidad, el agua, el mantenimiento, todo
aquello que luego al final no revierte en lo que tiene que
revertir, que es en el cuidado del territorio, porque el cuidado
del territorio conlleva dinero. Por lo tanto, también creemos
muy necesario todo el personal que se requiere de campo para
realizar el trabajo de cuidado.

Por eso nos parece muy bien el punto 1, para volver a
reestructurar el IBANAT, hacer un estudio de las necesidades
reales del personal que se necesita para la máxima eficiencia;
es decir, personal cualificado para todos los trabajos que se
requieren y ajustarlo a esto.

También nos parece muy bien el punto 3. Nosotros siempre
creemos que todos los trabajos de la administración tienen que
tener el contrato laboral justo lo que le corresponde.

Y en cuanto al punto 2, me gustaría que me explicaran lo de
la priorización de los lugares de trabajo amortizados, como
consecuencia de los despidos ocasionados. 

Creo que el punto 1 tiene que estudiar de manera clara el
tipo de técnicos que se necesitan y la prioridad estará en el
punto 1 creo yo. Es que no sé exactamente qué significa este
punto 2, la priorización de los lugares de trabajo, amortizados
como consecuencia de los despidos. Si me lo pudieran explicar.

Y bueno, nada más por ahora. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Gabriel Company, per un temps de
deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer fer una mica de
comentari d’història en relació a aquesta fusió que hi va haver
i no podem més que recordar la situació en què es va trobar la
comunitat autònoma l’any 2011.

L’any 2011 hi va haver un pressupost que ja el 2010
pràcticament va ser igual, un pressupost que gastava 1.000
milions d’euros més dels que ingressava. Per tant, com que el
2011 no es varen poder pactar pressuposts en aquesta
comunitat autònoma, es varen prorrogar els del 2010 i es va
passar per tant, el problema del 2010 al 2011. És a dir, un
pressupost totalment sobrepassat.

Això va dur a tenir un seguit d’anys, tota una legislatura
pràcticament, amb unes complicacions tremendes. Jo crec que
la situació tothom sap que va ser molt complicada i aquesta
comunitat autònoma va estar pràcticament, si parléssim d’una
empresa privada, diríem, que en fallida. Això va obligar a haver
de fer tot un seguit de reestructuracions, un seguit de feines
d’intentar prioritzar coses i també, com dic, d’ajuntar feines de
diferents empreses. En aquest cas parlam de les dues empreses,
n’hi ha una altra, bé, però de les dues empreses de Medi
Ambient de la conselleria, que eren Espais de Natura Balear i
IBANAT. Hem de recordar que inicialment ja fa tot un seguit
d’anys, només hi havia IBANAT, després es va dividir i també
es va fer Espais de Natura.

Jo abans de continuar també vull dir que va ser un dels
temes més dolorosos, almanco a mi com a conseller que vaig
haver de patir durant tota la legislatura i n’hi va haver diversos,
però aquest d’haver d’acomiadar gent no era gens agradable ni
mica. Però les circumstàncies ens varen dur a què el pressupost
era el que teníem i no havia altre remei. Ara hi ha 1.000 milions
d’euros més de pressupost que l’any 2013. Això és perquè ens
facem una idea de la situació en què estàvem. Si ara algun
conseller es queixa encara de què no té tot el que necessita, ara
imaginau-vos amb 1.000 d’euros menys que teníem en el 2013.

Quant a la gent, també per clarificar i duc aquí tots els llocs
de feina, almenys perquè m’agradaria que quedàs gravat, hi va
haver en total no 32 amortitzacions, hi va haver 32
amortitzacions, de llocs de feina ocupats n’hi va haver 22 que
venien d’Espais de Natura i 7 que venien d’IBANAT. Dels 22
que venien d’Espais de Natura teníem 6 administratius i se’n va
anar 1; hi havia 10 auxiliars administratius i se’n varen anar 2;
hi havia 3 tècnics superiors i varen quedar tots; hi havia 29
tècnics superiors i se’n varen anar 7; hi havia 3 facultatius
tècnics i varen quedar tots, hi havia 17 educadors i no se’n va
acomiadar ni un; hi havia 14 informadors i se’n va amortitzar
un; hi havia 3 naturalistes que es varen amortitzar; hi havia 31
persones que feien feina a les brigades de les quals se
n’amortitzaren 7, i hi havia un altre capítol de diversos que se’n
va amortitzar un.
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Les feines, també s’ha comentat aquí, quan es va separar
Espais de Natura Balear tots els funcionaris que hi havia dins
Espais de Natura Balear varen tornar a la direcció general i el
personal laboral se’n va anar cap a IBANAT. Ho dic perquè
quan parlam d’informadors, de 14, un; quan parlam
d’educadors, no se’n va tocar ni un; és a dir, que tots varen
quedar, etc. I les brigades, el que sí es va fer, a IBANAT tots
sabem que les temporades d’estiu és quan hi ha molta més feina
i a les temporades d’hivern, idò, vàrem poder fer tota una sèrie
de feines que feien les brigades que estaven a Espais de Natura
Balear, aquestes 7 persones, va quedar cobert pels 200
treballadors que té, devers 200 treballadors que té IBANAT.
Ho venc a dir per clarificar un poc la situació i deix molt clar
que tant de bo no hagués hagut de passar, però la situació
econòmica era terrible.

Si passam a la segona part del que va passar, per què no es
varen pujar els sous a tota l’empresa d’IBANAT? Ho ha dit
molt bé la diputada, això ve de l’any 2010, a l’any 2010 els
treballadors d’IBANAT varen dir que els havien enganyat.
Quan entràrem nosaltres el maig de 2011 hi va haver tot el que
hi va haver i no vàrem poder pujar sous. La Llei de pressuposts
de l’Estat i també la de la comunitat autònoma no deixaven fer
pujades generalitzades atesa la situació econòmica, excepte per
a casos de modificació de funcions dels llocs de feina. El fet de
juntar IBANAT amb Espais de Natura ens va obrir aquesta
possibilitat que al 75% de l’empresa IBANAT poguéssim fer
un increment totalment just dels seus sous. Aquell canvi de
funcions per mor d’aquesta unió entre IBANAT i Espais de
Natura, per això es va proposar, fent, llevant tal vegada d’altres
llocs doblers, equiparar el sou de tot el personal de camp al sou
normal de qualsevol empresa pública del Govern balear, i
només ens ho deixaren fer legalment a un 75% de l’empresa. El
25% restant idò no ens ho deixaren fer i a dia d’avui la
disposició addicional quinzena que no ens deixava fer això han
passat dos anys de lleis de pressuposts i aquest govern actual
encara no l’ha canviada. Per tant, segueix igual. 

Què proposaria jo? Al punt 3 on dieu: estudiar la viabilitat
tècnica i jurídica de l’efectiva equiparació salarial; jo li
demanaria, Sra. Diputada, que directament diguéssim que per
a aquest pressupost de 2017 es fes efectiva aquesta pujada del
25% restant de treballadors d’IBANAT, perquè és ben just i
necessari, i nosaltres legalment no ho vàrem poder fer, però ara
sí es pot fer. Per tant, m’agradaria transaccionar i dir: “fer
l’efectiva equiparació salarial del personal de l’IBANAT el
qual quedà exclòs de la darrera equiparació duta a terme l’any
2014". La Sra. Diputada ha dit que hem de tenir un compromís
ben palès per al 2017, idò, jo li dic, si vol, el compromís que
sigui més ferm que el que tenim aquí en aquesta proposició
seva.

Quant a l’altra, realitzar un estudi de necessitats sobre el
nombre d’efectius, nosaltres ens abstendrem, creiem que el
Govern és el que ha d’executar i mirar i creiem que ha de fer el
que cregui oportú. Igual que al punt 2, de realitzar una proposta
consensuada, idò bé, el Govern que ho estudiï i nosaltres, en el
seu moment, idò ja direm el que trobem amb relació al que es
faci.

En principi, per no allargar-me això era el que havia de dir.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Diputat David Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades. Agraïm als grups parlamentaris de MÉS per
Menorca i de Gent per Formentera per registra aquesta
proposta a la Comissió de Medi Ambient que avui debatem.

I com no, des de Podem Illes Balears defensam el territori,
el territori de les Illes Balears i per açò necessitam personal que
pugui fer feina en el territori, sobretot en els parcs naturals i
espais protegits. I bé, sí que és cert que hi ha una mancança de
personal a causa de les polítiques retalladores del Partit Popular
que, com molt bé ha explicat l’exconseller de Medi Ambient,
el Sr. Company, ho ha detallat perfectament quines han estat
aquestes retallades i ho ha justificat en una crisi, etc., com fan
sempre, açò no és cap novetat, açò és l’argument de sempre,
que hi havia una crisi, que no podien fer-ho d’una altra manera.

Sí que és cert que varen fer una cosa bona que va ser
ajuntar, fer aquesta fusió entre Espais de Natura i IBANAT,
açò és una de les coses positives, però tota la resta de llevar,
d’acomiadar improcedentment treballadors i, bé, estam en una
situació d’aquest dèficit de personal. 

De fet, aquesta és una proposta antiga, s’ha adonat la
portaveu de MÉS per Menorca que dins els punts es demana
que en el finançament del present any hi hagi un estudi de
necessitats, no sé si donarà temps, no sé si farà una proposta
d’ampliar-ho a tal vegada tres o sis mesos més perquè pugui ser
més realista aquesta proposta. 

També aquesta proposta ja... bé, hi va haver la
compareixença del Sr. Conseller aquí al Parlament, a la
Comissió d’Hisenda, i ja va explicar que es retornarien aquests
llocs de treball a l’IBANAT per cobrir aquestes places que es
varen perdre. 

I sí que demanam, i ho fem públicament, que encara no és
suficient, hi ha la possibilitat, i esperam que sigui així, que
l’any que ve es pugui recuperar aquest personal, però cal més,
cal més personal, cal més esforç, més recursos, no només
personal, també d’efectius tècnics. Hi ha una previsió
d’ampliació de parcs naturals i també ha de ser acompanyada
de personal que pugui fer-hi feines per a la conservació, la
vigilància i la protecció d’aquests espais.

No m’estendré més, anunciar el nostre vot positiu a aquesta
proposta i res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Diputada Joana Aina
Campomar, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, MÉS per Mallorca dóna suport a aquesta
proposició, evidentment. Ja s’havia reclamat a la legislatura
passada pels nostres diputats, vull dir, davant el desastre que va
fer el Partit Popular en el tema d’Espais Naturals i en el tema
d’eliminar els recursos humans mínims necessaris per fer una
conservació i un manteniment digne i, diguem, amb un mínim
que... que tenien un mínim de personal mínim i que havia costa
molt aconseguir aquesta plantilla. Ho sé per experiència perquè
vaig ser allà quan s’havia de... precisament quan havíem de
posar aquest personal mínim, perquè realment no era un
nombre de personal que sobràs res.

De totes maneres, el que va fer el Partit Popular, jo crec que
aquí ja ho han dit, es poden posar les excuses que vulguin en
temes de retallades, però el que és segur és que es varen
acomiadar aquestes 32 persones, que la majoria
d’acomiadaments s’han declarat improcedents a escala judicial,
que això ha costat en aquesta comunitat autònoma més d’un
milió d’euros en indemnitzacions i sense comptar amb aquest
personal durant tot aquest temps, o sigui, que és una tudada de
doblers. 

A més, és que encara per molta raó que tenguessin ho varen
fer malament, és que no ho podien fer més malament, senyors
del Partit Popular. O sigui, encara que tengués vostè aquí
s’excusi en la raó és que ho varen fer malament, és que a més
hem hagut de pagar pel malament que ho varen fer vostès. O
sigui, això és la vergonya, no?, i de tantes coses que varen fer
malament, de tantes obres i de tantes coses, però bé, ara ja...
crec que ja he dit el que trobava.

De totes maneres, nosaltres sí que li donam suport perquè
creim que els espais naturals es mereixen un mínim de recursos
necessaris per fer una gestió eficient, com s’ha dit aquí altres
vegades, però també recalcar que sigui suficient. Nosaltres els
serveis públics creim que han de ser eficients, però també han
de tenir les estructures suficients per poder gestionar-les
adequadament. No ens podem omplir la boca que tenim
temporades turístiques, que posam fotos durant... les nostres
zones verges dels nostres espais i després tenir-los abandonats,
com s’ha fet durant aquesta legislatura passada d’una manera
tan escandalosa i d’una manera tan acarnissada, no?

Nosaltres, evidentment, en aquest sentit no... crec que no
donam suport a la transacció que ha fet el Sr. Company ara
d’imposar al Govern que ho faci a la seva manera perquè
creiem que és una mesura de maquillatge, Sr. Company, que
ara vol quedar bé, no?, amb el personal, però al final és vostè
qui els va acomiadar i vostè qui va fer aquesta, diguem,
aquesta... acció d’acomiadament tan important.

Respecte de la Sra. Ballester que... entenc que no entenia el
punt 1, la diferència, he entès jo, entre el punt 1 i el punt 2, no
sé si ho he entès bé, jo li diré la meva interpretació, perquè crec
que supòs que la meva companya això també ho pot fer, entenc
que el punt 1 es refereix a estudiar la necessitat de personal en
les previsions dels diferents aspectes... que es preveu crear de
nou o ampliar, eh?, que no són... que en aquests moments es
gestionen ara actualment. Això seria la diferència entre el punt
1, i entenc que el punt 2 sí que... el que es demana és que

precisament es prioritzi, diguem, retornar el nombre de places
que hi havia abans d’aquests acomiadaments precisament per
poder gestionar bé ja els espais naturals que ja en aquests
moments ja s’havien creat i que en aquest moment ja tenim.

Això és la meva interpretació de la diferència i per tant,
evidentment MÉS per Mallorca sí que dóna suport en la seva
totalitat a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Diputat Josep
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. Molt breument perquè crec que el debat
està més que esgotat en el fons. 

Nosaltres donarem suport al primer i al tercer punt, més
enllà de si hi ha transaccions o no.

El segon punt no l’acabam de veure, per la redacció,
perquè, és clar, una cosa són les places existents que puguin no
estar cobertes i una altra cosa són les places amortitzades que
no existeixen, i aquí es mescla una cosa amb l’altra i nosaltres
entenem que no és gens clar aquest punt. Entenem la seva
finalitat i fins i tot la compartim, la finalitat. Si fos cobrir les
places existents de manera urgent, això ho assumiríem
perfectament, ara, és clar, quines són les amortitzades?, els
darrers anys... és clar, és un punt que ens crea molts de dubtes
i com que ens crea molts dubtes ens abstindríem.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Sílvia Limones, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, poner de
manifiesto que la fusión de estas dos empresas que se realizó
durante la gestión del Partido Popular supuso un grave
perjuicio para los trabajadores que fueron despedidos y
también para la gestión de los espacios naturales y pensamos
que esto fue un error y para revertir esta situación y cumplir lo
que se establece en los acuerdos de gobernabilidad referentes
a este tema pensamos que hay que dar apoyo, daremos apoyo
a los tres puntos que se establecen en esta PNL, porque estamos
de acuerdo en que se realice un estudio de las necesidades de
personal que hace fala para revertir la situación que provocó el
Partido Popular y que se pueda tener el personal necesario y
adecuado para poder tener una buena gestión de los espacios
naturales.
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También estamos de acuerdo con lo que plantea el punto 2
y con lo que plantea el punto 3, de estudiar la equiparación
salarial del personal que trabaje para esta empresa, también
estaríamos de acuerdo.

Por tanto, daríamos apoyo a la moción tal como está
planteada.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Ara per contradiccions té la
paraula la Sra. Patricia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, vull agrair el suport que he rebut en
aquesta proposta. La Sra. Campomar ha explicat el punt 2, cosa
que li agraesc moltíssim, i bé, ja està clar... ah, si no, no...
tampoc no acceptarem, em sap greu, la transacció que em
proposa el Grup Popular.

I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passam a la votació de la
proposició no de llei. Entenc que la votam punt per punt,
perquè no hi hagi dubtes.

Passam a la votació del punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; abstencions, 4.

Passam a la votació del punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

6 vots a favor; cap en contra; 6 abstencions... no, 5
abstencions, perdonau.

Passam a la votació del punt 3.

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “6
abstencions”)

6 abstencions?

Sí, m’he equivocat jo, perdonau.

Són 5 vots a favor i 6 abstencions.

Passam a la votació del punt 3.

Vots a favor? Unanimitat.

Doncs, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 11353/16, relativa a recuperació progressiva
d’efectius per part de l’Institut Balear de la Natura i
compliment dels acords de les negociacions colAlectives.

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

Moltes gràcies.
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