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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Alberto Jarabo.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Antònia Perelló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò seguim i començam amb l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
11000/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tracte igualitari als viatges de l’IMSERSO; i RGE núm.
12546/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’estació d’investigació de Can Marroig.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12546/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a estació
d’investigació de Can Marroig.

He de comentar-vos que pel que fa a aquesta darrera
proposició no de llei, de la Sra. Diputada Sílvia Tur, mitjançant
el seu escrit RGE núm. 1032/18, ha manifestat..., perdonin,
1302/18 -mare meva!- ha manifestat la seva impossibilitat
d’assistir a les sessions del Parlament fins al dia 8 d’abril, i, en
conseqüència, hem acordat la Mesa que aquesta proposició no
de llei decaigui.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11000/17, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a tracte
igualitari als viatges de l’IMSERSO.

Per això iniciam, idò, el debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11000/17 i, per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
venim aquí avui a presentar aquesta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

...PNL, aquesta PNL està registrada ja fa prou temps i potser
pot resultar una mica extratemporal, però crec que, a part
d’aquest caràcter, té un caràcter que crec que és un caràcter de
justícia.

Els viatges de turisme social són uns viatges que
s’estableixen per poder facilitar un dret a tothom que forma
part de l’estat del benestar, que és el de viatjar, el dret a gaudir

d’unes vacances, el dret a poder desplaçar-se i conèixer altres
indrets, i millorar així la seva qualitat de vida. El turisme social
s’ha establert a tota Europa, a Espanya i fins i tot a Balears, i
per tant és un element que s’aprofita per poder, per una banda,
satisfer una necessitat i, per una altra banda, donar continuïtat
i millorar l’activitat econòmica en zones de temporada turística
com a activitat desestacionalitzadora, ja que és un turisme que
té un índex de retorn d’1 a 5, és a dir, per cada euro que
s’inverteix té un retorn de 5 euros a la comunitat on és.

Respecte d’això, quan arribem a Balears els habitants de
Balears, respecte dels viatges de l’IMSERSO, tenen un
problema..., apareix un problema, i és que l’IMSERSO
programa aquesta activitat de viatges amb una visió de
centralitat des de la península i per tant estableix un programa
en el qual no es tenen en compte diferències substancials de
caràcter territorial com és la insularitat. Aquestes diferències
substancials no es tenen en compte entre altres coses perquè es
programen viatges en els quals es parteix des de la capital de
província, i per tant és finança el desplaçament des de les
capitals de província. El que passa és que en un territori continu
on el desplaçament cap a les capitals de província és
relativament fàcil, no té els impediments.

Quan arribem a les Illes hi ha un problema, que és la
insularitat, i aquest desplaçament es veu perjudicat i impedit,
perquè tenim, per una banda, que l’IMSERSO proposa una
sèrie de places de sortida directa des de les illes de Mallorca,
Menorca o Eivissa, però des de Menorca i des d’Eivissa les
sortides són..., hi ha moltes menys places i a indrets molt més
reduïts, és a dir, a destinacions molt més reduïdes. En el cas
que la gent que vulgui gaudir d’aquest programa, que és
important, a altres indrets o cerqui places que no hi ha, han de
fer un desplaçament extraordinari, és a dir, moltes vegades se’ls
ofereix la possibilitat de sortir des de Mallorca. Això suposa
tota una sèrie de despeses addicionals com són pagar el
desplaçament a preu ordinari fins a l’illa de Mallorca; moltes
vegades, i per raons de connectivitat, han de fer una nit d’hotel
a l’anada o a la tornada o a totes dues, i per tant això
incrementa el preu dels viatges en uns costos que estan al
voltant d’entre 120 i 150 euros per viatge. Si tenim en compte
que les propostes que fa l’IMSERSO estan al voltant de 200,
250 euros, el sobrecost que suposa per als residents i usuaris de
les illes de Menorca i d’Eivissa, i de Formentera encara més, és
elevadíssim.

Per tant el que venim a demanar aquí és que s’hi faci una
excepció i que es tengui en compte la insularitat, perquè del
que no es tracta és que el viatge sigui més barat, del que es
tracta és que el viatge els costi igual que en altres parts de la
península; ja que és un programa de caràcter estatal no pot tenir
un cost extra. Per tant, crec que això està reflectit a la PNL i
per això demanem que als nostres majors se’ls consideri per
igual, tenguin els mateixos drets que la resta d’habitants de
l’Estat espanyol, i que es financi el cost de desplaçament des de
cada illa: si és de Formentera, de Formentera; si és d’Eivissa,
d’Eivissa; i si han de fer algun desplaçament cap a Mallorca,
Eivissa o com sigui que també es financi.

Per tant plantegem aquesta PNL com una mesura de
restablir un perjudici que es genera pel fet de la insularitat.
Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201712546
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801302
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201711000
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Per torn de fixació de posicions té
la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra. Ribas, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, sí, l’IMSERSO,
efectivament, com ha explicat el Sr. Casanova, desenvolupa el
seu programa de vacances com un servei complementari a les
prestacions del sistema de la Seguretat Social espanyola, amb
l’objectiu, efectivament, de proporcionar o facilitar o..., bé, a
les nostres persones grans la possibilitat d’estades de turisme
que d’altra manera en ocasions potser no podrien gaudir, amb
els beneficis que això té per a ells infinits: de salut, socials...,
bé, etcètera. 

La qüestió és que, essent com és un servei de la Seguretat
Social, que estam d’acord que s’ha d’oferir el mateix servei a
un jubilat de Cáceres, per dir alguna cosa, com a un de les Illes,
no hi pot haver diferències que efectivament en aquest moment
hi són, hi són; com el Sr. Casanova explicava a les nostres illes,
a causa també d’aquesta doble insularitat, els costos són
diferents. És un problema que ja s’havia reclamat al Govern de
l’Estat, que ja s’ha pronunciat també en aquest sentit, en el
sentit que és sensible a aquest tema i que es vol solucionar.
Nosaltres confiam que s’ha de solucionar quan s’aconsegueixin
aprovar els pressupostos generals de l’Estat o... clar,
efectivament, amb la qual cosa demanam la col·laboració de
tots, però... o d’altra manera també en aquests moments s’està
treballant en el REIB, amb la qual cosa seria el moment de
reclamar-ho, d’incloure-ho. Per tant jo el que els demanaria és
que, ja que són vostès que ho estan negociant, que no s’oblidin
d’incloure-ho.

En qualsevol cas crec que no hi ha cap dubte que estam tots
d’acord que aquestes diferències s’han de llevar, han de
desaparèixer, i per tant votarem a favor d’aquesta proposta tal
com està, estam d’acord amb els tres punts. I... i res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres consideram que
aquesta és una bona iniciativa davant un problema que sorgeix
amb l’Estat, que no vol garantir unes vacances dignes i un final
de la vida digne per a la gent major.

Després de tota una vida de treball amb pensions molt
baixes aquesta situació d’insularitat que tenim a la nostra
comunitat autònoma no es compensa i la gent de Menorca i la
gent de Formentera i d’Eivissa ha de pagar els costos cap a
Palma per poder anar a les destinacions que desitgen, perquè a
Palma hi ha 46 destinacions i a Eivissa hi ha, per exemple, 10

destinacions, i a Eivissa hi ha cada cop més demanda i cada cop
menys oferta.

Això a l’Estat sembla que no li preocupa, al Govern del
Partit Popular sembla que no li preocupa, ara posen l’excusa
dels pressuposts generals, però aquesta excusa ha estat
utilitzada dia rere dia, supòs que tampoc no aproven una llei
d’igualtat salarial per una qüestió de pressuposts, tampoc no
aproven la tarifa plana per una qüestió de pressuposts o tampoc
no voten al Senat el 75% de descompte per una qüestió de
pressuposts, o perquè pensen que les Illes són seves i no de
tothom.

Crec que no s’ha de limitar l’elecció dels pensionistes i de
la gent major si volen viatjar i tenir unes vacances dignes. Com
ha dit el Sr. Portaveu del Partit Socialista, hi ha molts de països
que tenen programes molt semblants al que té l’IMSERSO, el
que passa és que en aquesta situació crec que es veu clarament
quina és la concepció d’estat que té el Govern central i és una
concepció centralista que no mira i no intenta igualar les
diferències que tenim als diferents territoris.

Per tot això, nosaltres pensam que seria una bona proposta
la del punt 3, que el REIB contempli aquesta compensació i
que es pugui dur a terme mitjançant aquest règim especial.

Pensam que..., entenem que la Sra. Celia Villalobos no té
cap problema per pagar-se unes vacances, però hi ha molta gent
que té pocs doblers i que es mereixen unes vacances després de
tota una vida de treball.

I no entenem què ha passat des de la reunió que hi va haver
entre la consellera de Benestar Social a Eivissa Lydia Jurado i
la directora general de l’IMSERSO a ara, què ha passat en
aquest temps i en aquesta reivindicació, perquè la directora
general de l’IMSERSO va anunciar que això se solucionaria,
però no fan res per solucionar-ho.

Per tot això, votarem a favor de la proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Bé, la PNL reflecteix un dels efectes
que té la insularitat, en aquest cas la doble insularitat, a les Illes
Balears, també conegudes com les illes del PP.

En aquest cas afecta la gent gran de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera. La gent gran de Formentera, de Menorca i
d’Eivissa ha de tenir els mateixos drets i és el Govern de
l’Estat, en aquest cas, qui els ha de garantir als seus programes,
que no discrimini... no discrimini i tengui en compte el fet
insular i, de fet, és una obligació que té establerta la
Constitució, “vetllar per l’establiment d’un equilibri econòmic
adequat i just entre les diferents parts del territori i atenent en
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particular les circumstàncies del fet insular”, tal com marca
l’article 138.

Jo diria al Partit Popular que en aquestes illes que són
seves, les illes del Partit Popular, però que només són bones per
pagar i no són bones mai per tenir els mateixos drets, perquè
s’empra l’excusa dels pressuposts, però no hem sentit dir a
ningú dir, per exemple, que ara, com que no tenim pressupost,
doncs no pagarem el Fons de Suficiència de 600 o 700 milions
que pagam les Illes Balears. Tal vegada també..., només som
bons aquí per seguir els del PP, només el PP els vol per pagar,
però per rebre i tenir els mateixos drets que té la resta de l’Estat
no.

Nosaltres, en definitiva, donarem suport a la proposta i
creiem que és imprescindible que s’arregli aquesta situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa. És una qüestió de compensar
la insularitat i de fer efectiu el principi d’igualtat
constitucionalment proclamat. Per tant, ens sembla de calaix.

Només crid a la reflexió al Partit Socialista que s’haurà de
plantejar realment votar els pressuposts generals de l’Estat
perquè aquests pressuposts ho arreglaran tot a les Illes Balears,
seran l’hòstia!, com diuen, perquè cada vegada que sentim el
Partit Popular parlar de qualsevol iniciativa diu que s’arreglarà
amb els pressuposts. Per tant, aquests pressuposts prometen uns
objectius que no s’han produït en la història contemporània de
l’Estat espanyol, però veurem... perquè realment som molt
escèptics que al final sigui així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la proposició no de llei
és una mostra més de la falta de comprensió per part de l’Estat
del fenomen insular, és una visió totalment uniformista de
l’Estat que, per cert, l’ha tinguda aquest govern i l’han tinguda
els governs anteriors, perquè el problema no s’ha solucionat,
no? I, per tant, no estam davant d’un problema..., jo crec que
no és un problema d’un partit, si de cas aquí el problema del
partit és el paper d’estrassa que es veu obligat aquí a fer la
portaveu, fent mans i mànigues, per justificar la seva falta de

suport a aquesta proposició no de llei, diferint-ho tot a
l’aprovació del pressupost.

Escolti, vostès poden fer propostes, podem fer propostes
com a parlament a aquests continguts, a aquests pressuposts.
Aleshores, no puc entendre que això sigui una excusa per no
donar suport a aquesta proposta... doncs, millor si li donen
suport. 

Però vull dir també a favor seu que aquest, insistesc, no és
un problema de partit, això és un problema de la concepció de
l’estat que té la classe dirigent política i funcionarial espanyola
que l'estat està organitzat per províncies i aquí si se sale de
Palma de Mallorca y... i aquesta és tota l’anàlisi a què arriben,
no?

Crec que hem de reivindicar, ja que n’hi ha tants que
s’omplen la boca de l’estat, no?... doncs, escolti, igual que
enviar una carta de la provincia de Baleares a la provincia de
La Coruña val el mateix que enviar una carta de La Coruña a
la de Orense, això és l’Estat, l’Estat és igualtat per a tots els
ciutadans, el que passa és que aquí per a segons què ens volen
molt iguals i, com molt be deia el Sr. Reus, a l’hora de pagar...,
o sigui, a l’hora d’invertir no som tan iguals.

Doncs bé, crec que igual que Correus funciona així, doncs
l’IMSERSO hauria de funcionar també així, evidentment, i tots
els jubilats haurien de ser tractats igual per part d’aquest estat
que s’omple tant la boca que és la garantia d’aquesta igualtat
entre tots els ciutadans i, per tant, votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Poco hay que añadir a las
intervenciones de los diferentes diputados que me han
precedido y por supuesto que damos soporte a esta PNL. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Per tancar ja el debat té la paraula el
Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull donar les
gràcies a tots els grups per donar suport a la iniciativa. Crec
que és una iniciativa justa, justa per a tots els habitants i
residents a totes les Illes Balears i crec que..., volia dir a la Sra.
Ribas que posposar-ho tot a l’aprovació dels pressuposts em
sembla una mica reduir a l’absurd qualsevol cosa; és a dir, aquí
qualsevol cosa de què parlem és una vegada que s’aprovin els
pressuposts. 
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Ja li ho hem dit abans, el que està clar és que aquí fem una
demanda que s’ha de plasmar, no és una partida pressupostària,
és una voluntat política de fer-ho. Quan es va plantejar el
problema des del ministeri es va dir que se cercaria una solució
i la solució va ser que, com que per aprovar els pressuposts del
2017 es va haver d’augmentar el descompte de residents al
75%, que ara no vol continuar expandint, doncs ja donava el
tema per solucionat.

Per tant, crec que és un tema que ha de formar part d’una
voluntat i crec que el Partit Popular ha d’assumir que això s’ha
de fer s’aprovin o no s’aprovin els pressuposts, perquè si els
pressuposts es prorroguen el que s’ha de fer és solucionar el
problema de diferències entre illes. És a dir que les illes siguin
del Partit Popular no vol dir que els habitants hagin de pagar el
que el Partit Popular no vol posar. Per tant, crec que s’ha de
solucionar.

I després, quan ha fet referència al REIB, crec que ho posa
ben clar, el punt 3 posa que s’insta l’Estat a incloure la partida
al REIB, és a dir, ja està, la demanda ja està feta, quan s’està
negociant el REIB la demanda ja està feta, és a dir, que
s’inclogui la partida. El que ha de fer l’Estat és posar la partida
i constatar que això és un greuge comparatiu.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el debat, entenem que hi ha
unanimitat en aquesta proposició no de llei. Llavors, no cal la
votació. Ja ho donam... així, us sembla bé, no? S’aprova per
unanimitat, d’acord, molt bé.

En conseqüència, idò, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 11000/17, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa al tracte igualitari dels viatges
d’IMSERSO.

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