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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Començam. 

S’ha convocat la Diputació Permanent en compliment del

que disposen els articles 60, 61 i 62 del Reglament, i del que

preveu l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears, atesa la solAlicitud que és objecte de l’ordre del dia de

la convocatòria d’aquesta sessió.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió

extraordinària de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,

solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant

l’escrit RGE núm. 10345/16.

A continuació passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que

consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió

extraordinària de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts

solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l’escrit

RGE 10345/16.

En primer lloc té la paraula la Sra. Prohens, del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors

diputats. La veritat és que des del Grup Parlamentari Popular

no ens esperàvem que tota aquesta història de la facultat de

medicina hagués d’arribar fins i tot a una diputació permanent

a finals del mes de juny.

El mes de setembre comença aquesta història amb la

facultat de medicina, quan la presidenta del Govern ens sorprèn

amb un anunci a l’obertura del curs universitari, en què anuncia

la creació de la facultat de medicina i l’inici dels estudis per al

proper curs. Nosaltres ja des del primer moment deim que la

idea no ens sembla malament, el que passa és que cal més

informació, que per poder fer una promesa d’un projecte tan

important, que té un cost tan important per a les arques

autonòmiques, essent la situació de les arques autonòmiques la

que és, que necessitàvem molta més informació. Necessitàvem

molta més informació sobretot perquè el darrer informe que

teníem sobre la facultat de medicina, de data 17 de maig de

2011, informe signat per Joan Rosselló i Villalonga, anterior

director general de Pressuposts del segon pacte de progrés i

actual síndic major, concloïa clarament que “aquesta direcció

general no pot informar favorablement la signatura del conveni

proposat si el Ministeri d’Economia i Hisenda exigeix aprovar

el Pla d’equilibri pressupostari”; és a dir, és un informe que no

assegurava dins aquest equilibri pressupostari que se’ns ha

exigit a totes les comunitats autònomes la viabilitat d’aquests

estudis de medicina. Això era dia 17 de maig de 2011, i el mes

de setembre de 2015 la presidenta del Govern sorprenia a tots

amb aquest anunci.

La veritat és que nosaltres en el seu moment vàrem dir que

si el setembre de 2015 és viable i el maig de 2011 no és viable,

el mínim que pot fer el Govern és donar les gràcies a la gestió

feta pel Partit Popular els darrers quatre anys, perquè si alguna

cosa ha passat entre maig de 2011 i setembre de 2015 és la

gestió del Partit Popular, una gestió rigorosa, una gestió

d’equilibri pressupostari i una gestió de sanejament de

l’administració autonòmica i dels comptes públics.

A partir d’aquí nosaltres vàrem manifestar, i així ho hem fet

públicament cada pic que hem tengut ocasió i també en seu

parlamentària en diferents iniciatives, que ens posàvem al

costat del Govern i que donàvem suport a la implantació dels

estudis de medicina, i que consideràvem que era important que

les Illes Balears poguessin comptar amb una facultat de

medicina pròpia, sempre que ens la poguéssim permetre, això

ha estat sempre la nostra condició, sempre que la viabilitat

estigués garantida a mig i llarg termini. Tenim ja de fa molts

d’anys una experiència d’un inici d’uns estudis de medicina que

no es varen poder concloure, i no ens agradaria tornar a

cometre aquests errors; a més, dels errors que haguem pogut

cometre tots els anys passats, també n’hem d’aprendre, i hem

de prendre consciència de la importància d’aquests convenis

plurianuals.

Per això també ja vàrem denunciar, i ha sortit darrerament

també aquests darrers dies als mitjans de comunicació, la

suspensió de diferents articles de la Llei de finances que

precisament suposaven un major control sobre aquests projecte

plurianuals, un major control que passava necessàriament per

una aprovació i per un estudi favorable de la Direcció General

de Pressuposts. Nosaltres ho vàrem denunciar, no en relació

amb la facultat de medicina, és cert, sinó quan es varen aprovar

aquests nous pressuposts i vàrem dir que aquest govern

continuaria fent retalls i que aquest govern continuaria fent

ajustaments però des de l’opacitat. El govern del Partit Popular

havia volgut aportar llum, havia volgut aportar transparència,

havia volgut aportar un major control pressupostari, i aquest

govern, per la porta de darrere, es carregava precisament tots

aquests controls.

A partir d’aquí nosaltres ja en el mes de febrer solAlicitam

aquest informe de viabilitat. Passen les setmanes, passen els

mesos i no se’ns contesta amb l’informe que nosaltres

consideràvem imprescindible tenint en compte que els consells

de govern, tant el del Govern de les Illes Balears com el

Consell de Govern de la Universitat, anaven fent passes i

anaven recorrent camí cap a aquesta aprovació d’aquests

estudis de medicina. Vàrem haver d’arribar a demanar fins i tot

empara a la presidenta del Parlament perquè no se’ns donava

la informació i no se’ns donava aquest informe, la qual cosa

contradiu una vegada més i deixa en evidència una vegada més

el que havia de ser la gran política estrella d’aquest govern, que

havia de ser la transparència, que havia de ser el bon govern i

que havia de ser llum i taquígrafs sobre tot el que es fes.

Nosaltres no entenem aquesta actitud, i sobretot no enteníem

aquesta actitud com a resposta a la posició que havia agafat el

Partit Popular, a diferència d’altres partits dins aquesta cambra,

que nosaltres havíem dit sí a la facultat de medicina, però ens

cal més informació, i això és el discurs que vàrem mantenir des

del mes de setembre i és el discurs que a dia d’avui encara

mantenim tot i els entrebancs que ens ha anat posant el Govern

i tot el que ha dificultat aquest discurs l’actitud d’aquest

govern.

A partir d’aquí, davant aquesta impossibilitat, nosaltres

solAlicitam aquesta compareixença del director general ja el mes

de maig; la solAlicitam perquè consideram que ja que no se’ns
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passava aquest informe cal que vengui ell, cal que sigui la

persona responsable de garantir aquesta viabilitat que vengui a

aquesta seu parlamentària sense cap tipus de problema i amb

total tranquilAlitat a donar totes les explicacions que nosaltres

reclamàvem. Quina és la nostra sorpresa quan fa 15 dies rebem

l’informe que duim demanat des del mes de febrer?, i el rebem

un divendres a les 2 del migdia, només un cap de setmana

abans que anàs una proposició no de llei del Grup Parlamentari

Popular en aquest parlament per tornar a parlar de la facultat de

medicina i per aprovar la creació d’una comissió de control de

la posada en marxa d’aquests estudis. Rebem aquest informe i

quina és la nostra sorpresa quan llegim aquest informe, quan

se’ns havia assegurat que no hi havia cap problema amb aquest

informe, que no hi havia cap problema amb els nombres i amb

el pressupost de la facultat de medicina? 

La veritat és que les conclusions d’aquest informe, i les

llegiré literalment, no vull cap tipus d’interpretació, tots els

mitjans de comunicació varen fer aquell cap de setmana les

mateixes interpretacions, són: “La situació econòmica financera

descrita fa que sigui ineludible prioritzar les actuacions que

s’han de dur a terme els pròxims anys, exercici que ha d’anar

acompanyat d’un esforç per racionalitzar la despesa, alliberant

recursos per poder-los destinar allà on siguin necessaris. En

aquest sentit la posada en marxa de nous projectes com el de la

facultat de medicina, que presenta un risc d’infraestimació dels

costs associats, com ha quedat explicat en l’apartat

d’observacions, hauria de plantejar-se amb totes les cauteles i

les precaucions possibles, ja que suposa el compromís d’uns

recursos el finançament dels quals no es pot garantir a hores

d’ara si no s’aconsegueixen més ingressos.” El punt 3 d’aquest

mateix informe diu que “des del punt de vista estrictament

pressupostari aquesta direcció general no pot assegurar que la

comunitat autònoma disposarà de recursos suficients durant

totes les anualitats del conveni mentre no es confirmi una

millora del finançament i/o una flexibilització dels objectius

d’estabilitat pressupostària.”

Nosaltres rebem amb sorpresa aquest informe, no ens pareix

seriós fiar aquesta facultat de medicina a una millora futura del

sistema de finançament, que tots estam d’acord que s’ha

d’aconseguir una millora del sistema de finançament, i tampoc

no ens pareix responsable fiar-ho a una flexibilització de

l’objectiu del dèficit; vol dir que l’objectiu del dèficit, la

flexibilització, te la dóna o no te la dóna Europa i

conseqüentment l’Estat, i cas que et doni una major

flexibilització de l’objectiu de dèficit, aquesta, entenem

nosaltres, ha d’anar destinada a eixugar altres tipus de despeses

ja existents o a eixugar l’elevat deute que tenim, no a

engrescar-nos en nous projectes i vincular-ho a aquesta

flexibilització de l’objectiu de dèficit que en cap cas no és la

filosofia. 

Per tant nosaltres plantejam, i així també ho manifestam,

que vinculem aquesta facultat de medicina, que és prioritària,

que és tan important, a una partida certa, a uns ingressos propis

d’aquesta comunitat autònoma que ens puguin donar la

tranquilAlitat, que no només el mes de setembre començaran els

estudis de medicina, sinó que d’aquí a deu anys encara tendrem

una facultat de medicina, una facultat de medicina amb totes les

seves característiques, una facultat de medicina que pugui

competir a nivell nacional amb la resta de facultats de

medicina, i no facem una política de titulars i d’ara la posam en

marxa i ja veurem com la finançam.

A partir d’aquí es fixa per part de la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts la compareixença de Joan Carrió, que encara és

més necessària, si cal, després de llegir aquest informe perquè

ens expliqui exactament què ha motivat aquest informe i com

veu ell la situació, i queda fixada per a la setmana passada, que

justament coincidia amb el darrer dia de període ordinari

d’aquesta comissió.

I no contents amb tots els entrebancs que ens havia posat el

Govern, ens trobam la darrera sorpresa i ens trobam que el

dilluns, el dia abans de fixar-se aquesta comissió, a les 10,30

del matí, el Govern entra un escrit en aquest Parlament i excusa

la presència del director general, perquè tenia una reunió a

Madrid.

A nosaltres ens va semblar poc seriós, respectant com

sempre les agendes que tenen els alts càrrec del Govern, però

tenint en compte que era la darrera oportunitat per comparèixer,

perquè després ja acabava el període ordinari i que a més, les

classes d’aquests estudis es posaran en marxa el mes de

setembre i que ja hi ha el període de preinscripcions obert i

que, a més, ha tengut una bona acollida, ens semblava que era

amagar-se i amagar-se d’aquest Parlament.

Sí, ja vaig acabant, Sra. Presidenta.

A més, hem conegut després pels mitjans de comunicació,

“El Govern montó una coartada en Madrid para no informar

al Parlament sobre medicina. El Govern quería ganar tiempo

y que Joan Carrió no tuviera que comparecer hasta

septiembre, pero ha errado el tiro. El Govern ha hecho

trampas para montar una facultad. Una ley suspendida por el

pacte abortaba la facultad de medicina”, etc., és a dir que són

notícies poc encoratjadores i que acompanyen poc aquest

exercici de transparència que havia de fer aquest govern.

Per això solAlicitam aquesta compareixença el més aviat

possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions a favor de la proposta? Té la paraula el Sr.

Aitor Morrás del Grup Parlamentari Podem.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde el Grupo Podem Illes

Balears siempre hemos mostrado que no era oportuno el

momento para la creación de la facultad de medicina. Hemos

estado en desacuerdo en su creación desde el principio, incluso

en las negociaciones de los acords pel canvi, pero no porque

nos negásemos a su existencia, sino porque entendemos que no

es el momento, no es el momento económico, por cómo están

las arcas de la comunidad autónoma y, sobre todo, pensando en

la carencia que tienen de infraestructuras nuestros centros

educativos, las cuales no están cubiertas de modo alguno,

incluso ni siquiera las becas de comedor se pagan con

puntualidad.
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Por lo tanto, primero entendemos que la obligación del

Gobierno sería hacer frente a una educación obligatoria, o

cubrir las necesidades de una educación obligatoria con la

calidad necesaria, y no poner en riesgo las partidas sociales a

costa de unos titulares de prensa y de la creación de una

facultad de medicina, que, en todo momento, ha sido

argumentada con motivos falaces. Por ejemplo, como decir que

es una oportunidad única y que si no es ahora en este año, en

este ejercicio no podrá ser nunca más, que luego se ha devenido

y se ha demostrado que no son del todo correctos.

Por otro lado esta facultad de medicina no está considerada

en los presupuestos aprobados por este Parlamento, es más, se

negó varias veces la existencia de partidas destinadas a la

creación de esta facultad. Y por otro lado, nunca se ha aclarado

de una forma clara el coste, ni la inversión efectiva que va a

suponer esa facultad de medicina para el Govern de las Illes

Balears y, por lo tanto, en detrimento, a la vista de la dudosa

viabilidad, a la vista del informe, a costa de otros servicios

sociales que tiene que prestar este gobierno y que entendemos

que es prioritario a la creación de esta facultad de medicina en

este momento repito.

Por lo tanto, ante las dudas sobre la viabilidad económica

por la situación del Gobierno de las Islas Baleares y en favor,

en aras a la transparencia que debe mostrar este Gobierno,

consideramos oportuno que se dé la comparecencia del director

general de Presupuestos y Finançament, para motivar el

resultado del informe de viabilidad presupuestaria de la

implantación de esta facultad de medicina. 

Por lo tanto, este grupo parlamentario votará a favor de que

esa comparecencia, que ya se tuvo que dar en su momento

oportuno, se dé ahora.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies. Nosaltres no compartim tant de dramatisme

ni teatralització que ha fet la Sra. Prohens, perquè sembla que

ens ha de convèncer a tots els grups d’allò que es defensa, quan

se sap, d’entrada, que tots els grups estam a favor d’això. Se

sap que una major part de grups estam a favor de la facultat de

medicina, però justament sobre el tema de la transparència, que

hi hagi un major seguiment directe per part dels diputats i

diputades, de major informació sobre la posada en marxa dels

estudis públics de medicina, se sap que hi ha no una majoria

sinó unanimitat. Per tant, jo crec que li sobrava un poc de

dramatisme, no només a la seva intervenció, sinó a tota

l’aparició en els mitjans i a tot allò que hi ha hagut en els

darrers dies sobre aquesta qüestió.

Per tant, és un dramatisme que ni entenem, ni compartim,

primer de tot per això, perquè tots els grups estam d’acord amb

la proposta. Segon, perquè parlam d’uns estudis públics de

medicina, que, a més, no parlam d’un Palma Arena, d’una

infraestructura brutal, que, a més, justament la infraestructura

ja està feta, que tots sabem, almanco els que defensam la

necessitat de la facultat de medicina i la seva posada en marxa,

tot el que significarà d’aportació positiva a la nostra societat.

Però és que en termes de costs, parlam de la meitat, o sigui que

només amb el que ha costa el marcador del Palma Arena

pagues mitja carrera de medicina pública. Per tant, rebaixem el

nivell de dramatisme. 

I en el que ja no estam en absolut d’acord, és en apelAlar al

tema de l’incompliment de dèficit, perquè jo crec que és entrar

en el terreny de la demagògia. Jo crec que tots tenim clar que

la flexibilització del dèficit no implica millora del finançament,

però que si no incomplíssim el dèficit, l’objectiu de dèficit que

se’ns imposa políticament des de Madrid i en part des de

BrusselAles, no es podrien garantir els serveis bàsics d’aquesta

comunitat. 

Per tant, nosaltres el que volem dir al Grup Popular és que

més lluita per un finançament just per a les Illes Balears i

menys doctrina de troika.

I acab dient que molt d’acord que es reuneixi la Comissió

d’Hisenda i totes les comissions que facin falta per garantir allò

que tots i totes estam d’acord, que és que hi ha d’haver més

informació i més transparència sobre aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. El

bessó d’aquesta història és donar totes les explicacions del que

diu un informe, la realitat d’aquesta història és que tothom

coneix l’informe. A partir d’aquí, si ho contàssim a una part

important de la societat, dirien: vostès que són beneïts? Si ja ho

saben, tenguin una postura. I el que queda clar en aquesta

història és que el PP i Podemos fan una pinça en contra de la

facultat de medicina. El que tal vegada passarà a partir de

dilluns que ve a l’Estat en aquest sentit, amb PP i Podemos,

així de clar, una pinça més d’una vegada, perquè les coses que

han d’evolucionar a una societat s’aturin.

Després hi ha gent com el senyor de Podemos, que,

lògicament, jo no sé si el Sr. Morràs du aquí 15 anys, 20 anys,

però ha de saber que aquí hi havia fa 45 anys gent que volia

una facultat de medicina, com tenen a la seva terra, on va

néixer, m’entén? I com que són espanyols els d’allà i els d’aquí,

volem el mateix que la resta. I ja està bé d’aquesta vergonya de

repartir a casa d’altri coses que tenen els altres! Així de clar,

així de clar!

I després no hi ha cap motiu falAlaç d’aquesta història,

aquesta història és real de la facultat de medicina, ben real. 

Dir alguna cosa més, volem o no volem prendre el camí de

la recerca, la innovació i del canvi de model productiu
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d’aquesta terra? El tema és aquest. Qui cobra fix un sou, qui és

funcionari o polític i cobra fix un sou, no té la necessitat de

recercar, de cercar, perdó, com aquella gent que no té aquesta

possibilitat, com tenim nosaltres, de tenir una feina estable i

que no sigui només baix el model del turisme. La facultat de

medicina i tota la part que pot dur de recerca afegida, no és una

cosa com pensam els polítics de quatre anys en quatre anys, que

pensam en legislatures, és una cosa a llarg termini, a curt

termini, a mig termini. Podem ser tan curts tots de no veure-ho?

Jo tenc moltes ganes que comparegui el director general,

perquè al director general jo el pens posar entre l’espasa i la

paret, perquè... no aquest director general, sinó tots els

directors generals o directores generals que hi hagut en aquest

lloc farien el mateix informe que han fet per a la facultat de

medecina i per a qualsevol altre servei que té aquesta

comunitat. Vostès creuen que faria un informe a sanitat on cada

any falten més de 100 milions d’euros i no diria que hi ha risc

de costos associats? Vostès creuen que faria un informe en

educació on cada any falten 30 o 40 milions d’euros i no diria

que hi ha risc de costos associats? Vostès toquen a terra o

juguen?

Jo crec que amb tot el que ha passat en aquesta comunitat

i amb tantes equivocacions com hi hagut, convendria que

intentàssim tenir el llenguatge del carrer i no confondre la gent

del carrer; a aquesta comunitat l’Estat l’ha empobrida i

qualsevol servei que té pot tenir un informe exactament igual

com el que hi ha amb la facultat de medecina. Més diré: m’està

arribant que de la passada legislatura, l’anterior i l’anterior dieu

coses distintes i hi ha informes iguals, eh?, i a això haurem

d’arribar i a l’únic que arribarem al final és que Madrid ens ha

empobrit, no ens ha tractat igual que la resta i que serveis

bàsics d’aquesta comunitat, com educació, serveis socials,

sanitat, promoció econòmica, investigació, innovació no hem

tengut doblers per poder-los emprar.

I som aquí perquè comparegui un director general que ha fet

un informe, que ja tothom ha llegit, i l’únic que fem és picar,

picar i picar la facultat de medecina; no els importa, al PP, que

comparegui el director general, els importa posar en dubte si la

facultat de medecina ha de tirar endavant o no.

Jo no sé quin temps seré en aquest parlament, però sí que

vaig tenir clar una cosa quan vaig tornar: que no m’enganaria

i si no m’enganava a mi mateix segurament deixaria d’enganar

molta gent. I el que no pot ser és que una cosa que enguany

poden faltar 300.000 euros i els hem de cercar, que després

diuen: no, això són 24 al llarg de 12 anys. Idò miri, si això són

24 al llarg de 12 anys, en sanitat ens faltaran al llarg de 12 anys

1.300 o 1.400 milions d’euros. On van? Perquè miren l’arbre

i no miren el bosc?

El Pi ha vengut aquí per intentar ajudar-los a tots, perquè

nosaltres som com som de grossos, no som més, a veure si som

capaços de veure el bosc i hem d’aguantar que vengui aquesta

darrera legislatura, com abans en anteriors, el Sr. Montoro, el

Sr. De Guindos, dient-nos que estam molt mal finançats....

“Balears etc., ha de mirar de canviar” i que hagin passat quatre

anys i no s’hagi aconseguir canviar aquest tema. I ara per

300.000 euros o 400.000 euros per a enguany i 400 per a l’any

que ve hem d’aguantar aquestes explicacions que han donat.

I com ha dit el Sr. Morrás -i em sap molt de greu tornar-me

a ficar amb ell- que hi ha despeses que són prioritàries, per a

altres coses. Bé, idò comencem baixant-nos el sou, tots, tots,

ens baixam el sou, anem al que diu Podemos, ens sobren els

doblers d’aquest parlament només per ajudar al curs de la

facultat de medecina. 

Jo no sé si el Sr. Morrás és capaç d’agafar l’envit que li

acab de tirar, perquè aquí parlar molt de cobrar menys, però

vostè cobra igual que jo.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades,

senyors diputats. Molt breument, perquè ja els arguments crec

que ja s’han exposat. 

El Partit Popular demana més informació per a la posada en

marxa de la facultat de medecina, perquè aquesta es faci amb

garanties, hi estam d’acord, no hi veiem cap problema, creiem

que és bo. Tal vegada, és cert, hagués estat positiu que aquesta

compareixença s’hagués produït abans, però de cap de les

maneres es pot afirmar o es pot dir que el Govern ha tingut

intenció d’amagar informació, tot el contrari, la informació ha

estat sempre a l’abast.

De fet, així es va posicionar ja el Parlament a través d’una

proposició no de llei en el sentit que aquest projecte fos un

projecte que es desenvolupés amb la màxima transparència.

MÉS per Menorca amb aquest projecte ha apostat per la

prudència, per la claredat, per la seguretat, una prudència que

també utilitza efectivament l’informe que tots coneixem en

relació amb la viabilitat de la facultat; una actitud prudent que

el Partit Popular no entén i que utilitza per fer política

imprudent i qüestionar, en base a informes tècnics, una voluntat

política que jo crec que ja s’ha posat de manifest.

Apostar per la transparència, si el Partit Popular també ho

volgués així, doncs, no posaria tantes traves a totes les apostes

que es fan per la transparència, per exemple amb la comissió

d’investigació de les autopistes d’Eivissa on, possiblement,

trobaríem molts de recursos que aquesta comunitat autònoma

ja no té i que haguessin servit perquè aquesta facultat de

medecina fos, ja fa molt de temps, una realitat.

Per tant, sí, senyors, apostam per la transparència, per la

prudència, per tenir tota la informació, perquè els grups

parlamentaris puguem tenir una posició clara i ferma i perquè

també els ciutadans... puguin tenir no només la informació, sinó

també la convicció que els recursos públics s’utilitzen amb el

màxim rigor.

Per tant, benvinguda sigui la compareixença del director

general de Pressuposts i esperem que aquesta compareixença
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es faci també en clau de prudència i de seguretat i de claredat

per part dels grups parlamentaris i que no s’utilitzi simplement

com a un acte de politiqueria on es va a treure rèdit a qualsevol

preu.

La voluntat i la intenció és rigor, és conèixer els nombres,

és conèixer amb quines garanties es desenvolupa el projecte i

amb aquest objectiu i amb aquesta voluntat diem que sí a la

compareixença del director general.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Ciutadans des del primer dia s’ha manifestat en contra de

l’oportunitat de crear la facultat de medecina, hem explicat des

de l’anterior campanya electoral les nostres raons, no s’han

modificat i per tant, no hi insistiré, és un... són, diguem, raons

conegudes.

Respecte del que ens ocupa avui, el que crec realment que

és greu és aquesta opacitat que ha seguit tot aquest procés, una

opacitat que no té només a veure amb aquesta compareixença,

que nosaltres també demanam, del director general, sinó amb

tota la creació d’aquesta facultat de medecina, començant pel

fet que fos un projecte, per exemple, no inclòs en els acords de

governabilitat; seguint, per exemple, per l’absència també en

els pressuposts; continuant per unes declaracions de l’antic

conseller Marc Pons, quan era conseller de Presidència, en què

ens deia -ho recordaran- que els doblers necessaris per a

aquesta facultat sortirien d’un munt d’estalvis que s’anirien fent

en diferents partides i en va enumerar unes quantes, que ara no

record.

D’aquí que realment, a partir del moment que sabem de

l’existència d’aquest informe i veiem que aquest informe no

apareix, quan sabem que aquest informe efectivament conté

unes consideracions que tenen a veure amb el pressupost

general d’enguany i amb els efectes que la creació de la facultat

de medecina produirà en partides com educació i sanitat, ens

sembla absolutament necessari també que això tengui una

explicació major i, per tant, que aquesta compareixença es

produeixi. Tant més quan en aquest context d’opacitat o de

falta de transparència, diguin-ho com vulguin, que ha tengut i

que continua tenint aquest procés vinculat a la creació de la

facultat, per exemple, són el cas que aquest informe és un

informe que, informe solAlicitat pel Partit Popular, per tant, el

rep el Partit Popular, i després en roda de premsa la consellera

de Presidència el facilita a tots els mitjans de comunicació,

però nosaltres com a Grup Mixt el rebem cinc dies més tard.

Ens sembla que no són en absolut maneres de fer, m’imagín

que altres grups també el devien rebre més tard que els

mateixos mitjans de comunicació, per tant, opacitat i sobretot

falta, diria jo, de confiança, també, en la resta de grups

parlamentaris i en general en aquest parlament.

Per tant, en síntesi, nosaltres som partidaris que aquesta

compareixença, no diguem ja el que va ser la suspensió aquesta

sobtada de la compareixença prevista a la Comissió d’Hisenda

dia 14, no?, s’hi ha referit abans la representant del Partit

Popular i per tant no fa falta que hi insistim, tot plegat crec que

requereix una compareixença urgent per tancar aquest episodi

lamentable i sobretot per intentar que, d’ara endavant, si

aquesta facultat, com sembla, s’acabarà creant, s’acabi creant

amb el màxim de transparència, amb el màxim de confiança en

aquesta cambra i en els grups que hi són representats.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Oliver, del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots. Som aquí per parlar

novament dels estudis de grau de Medicina, de la

compareixença del director general de Pressuposts davant la

Comissió d’Hisenda i de la disponibilitat pressupostària per a

aquests estudis. 

Avui, des del Grup Parlamentari Socialista, reiteram el

nostre ferm compromís amb la creació i amb la implementació

dels estudis de Medicina a la Universitat de les Illes Balears.

Aquest és un projecte positiu, estratègic per a la Universitat,

per a l’assistència sanitària, per a la recerca, per a la docència

i per a la formació dels nous metges i metgesses, i també per al

Govern de les Illes Balears i, per això també, per a la nostra

comunitat de les Illes Balears, per a tots els ciutadans

d’aquestes illes, especialment per als joves, perquè així se’ls

facilitarà poder realitzar aquests estudis aquí.

I per què pensam això? Hi ha molts de motius per pensar

això que acab de dir ara mateix, entre d’altres, perquè ens

ajudarà a desenvolupar un canvi de model econòmic, de

diversificació dins la innovació. La inversió en educació

superior, recerca i innovació té retorn i és rendible per a la

societat. Per la necessitat de metges i de metgesses que

manquen en aquests propers anys, que encara serà més greu per

les jubilacions que previsiblement hi haurà. Perquè és una

inversió ajustada, que és assumible i que és compatible amb fer

front a altres projectes i necessitats.

Hem de recordar que ja hi ha una inversió feta en

infraestructures i equipaments de 6 milions d’euros. A més, per

cada euro invertit en el seu finançament hi ha un retorn superior

a 5 euros. 

El conveni signat implica una despesa global de 23.800.000

euros en nou anys. La Conselleria de Salut aporta 19,6 milions

d’euros i el Servei de Salut 4,2. Només 600.000 euros són

necessaris enguany, l’any 2016.

Pensam que és un projecte necessari i positiu perquè millora

l’equitat d’accés als estudis de Medicina, aquests joves amb

bones notes i que no tenien o no tenen disponibilitat econòmica
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ara podran fer aquests estudis a Palma, 60 places per començar

el curs, ja autoritzades.

Perquè suposarà una millora en la qualitat assistencial i en

la docència i en la formació de metges i metgesses. Fa trenta-

cinc anys que aquí formam centenars de MIR cada any, tenim

aquesta especificitat, però no tenim el pas anterior. És una

qüestió certament absurda.

Perquè ens permetrà també acreditar l’Institut

d’Investigació Sanitària de Palma, IDISPA, i així podrà accedir

a fons competitius per a recerca del Govern d’Espanya. Perquè

tenim el sector sanitari clarament posicionat a favor del

projecte i li dóna suport. Perquè tenim una demanda interna i

externa. Ahir mateix, sense anar més enfora, teníem preinscrites

740 persones, de les quals 507 són joves d’aquestes illes.

Perquè la UIB és la gran beneficiària i amb ella tots els

ciutadans d’aquestes illes perquè millora la seva oferta

acadèmica, millora el seu pressupost i amplia la seva capacitat

docent.

Fa uns mesos, la Universitat de les Illes Balears va decidir

donar la passa i demanar els estudis de grau en Medicina al

Govern, i ho va fer per quasi unanimitat, 39 vots a favor, 1 en

contra i 1 abstenció. El Consell Social de la Universitat ho va

ratificar, només amb un vot en contra.

El Govern de les Illes Balears va atendre aquesta demanda

de la Universitat i la va crear, s’han fet les passes necessàries,

pla d’estudis reverificat, tramitació administrativa dins el

Govern. Fruit d’aquesta feina, és va signar el conveni entre el

Govern i el Servei de Salut i la Universitat de les Illes Balears.

Així, ara, el projecte d’implementació d’aquests estudis està

sota les directrius i la responsabilitat de la Universitat de les

Illes Balears i ho fa des de la seva autonomia universitària,

reconeguda pel nostre estat espanyol, per la Constitució

Espanyola, i pel nostre Estatut d’Autonomia. 

Des del Govern s’ha donat la informació que ha demanat el

Grup Parlamentari Socialista, documents previs interns de

l’expedient, gens d’opacitat. No hi ha cap informe tècnic emès

des del Govern que digui que no s’hauria d’implementar. El

Grup Parlamentari Socialista no ha tengut, ni té, ni tendrà cap

inconvenient que el director general de Pressuposts comparegui

davant la Comissió d’Hisenda. Mai, recordar també és bo, un

director general no ha acudit a la Cambra en compareixença per

retre comptes d’un informe, que ja tenen tots vostès, a més. 

Per cert, senyor del PP, vostès sempre varen negar la

possibilitat que un director general comparegués en aquest

parlament, i recordar també que el Govern d’Espanya, Popular,

el Govern Popular d’Espanya, del Sr. Rajoy, s’ha negat a

comparèixer en el Congrés dels Diputats. Digui’ls, Sra.

Prohens, al seus companys de Madrid que bona que és la

transparència i que compareguin, tot i que ara ja no hi seran a

temps, però tots aquests mesos hem vist l’espectacle tremend

d’un govern en funcions que no volia comparèixer, no els

directors generals, no volien comparèixer els ministres.

Opacitat? La del Govern del Sr. Rajoy del Partit Popular, zero

total en transparència. 

Aquí també hi ha una qüestió interessant a assenyalar i és

que les compareixences del Govern es fixen de comú acord.

Aquí el president de la Comissió d’Hisenda, el Sr. Serra, no va

tenir la cortesia parlamentària, no va fer el que sempre es fa que

és assegurar-se de la disponibilitat de l’agenda dels directors

generals, com és habitual fer i, sense encomanar-se a ningú, va

fixar un dia que després, malauradament, va ser impossible que

comparegués. 

Hem de recordar que l’informe del director general de

Pressuposts és un informe tècnic, de caràcter preventiu, que és

preceptiu, però no vinculant; que està fet en un temps passat,

dia 5 d’abril, i que mai no diu que la facultat és inviable, mai

no diu que la facultat sigui inviable.

Aquests informes, també és important assenyalar, com algú

ja ho ha fet, es fan cada vegada que es preveu una inversió

plurianual no pressupostada; planteja els seus dubtes,

observacions, consideracions dins un marc i en un moment, a

principis d’abril en aquest cas. Parla de complir els criteris

d’estabilitat pressupostària, del sostre de dèficit, de límit de

deute o de despesa. També ho condiciona a si no hi hagués un

millor finançament o a una flexibilització de dèficit, però

aquests darrer escenari ja ha succeït i, per tant, la realitat actual

ha dissipat aquest dubte.

Hauria estat desitjable que aquestes cauteles immenses que

té el Partit Popular també les hagués tengut quan era al Govern,

i així projectes, com també s’han anomenat aquí, per no dir-ne

més, el Palma Arena, en concret, hagués tengut aquestes

cauteles, deia, i ara estaríem en una altra situació.

Dia 27 d’abril, de totes maneres, Hisenda finalitza el seu

informe dient que fiscalitza de conformitat aquest expedient de

despesa, la viabilitat està garantida. Per aquest motiu, perquè

està garantida, es va poder firmar el conveni per desenvolupar

aquest projecte, perquè els convenis que ara signa el Govern

són convenis treballats i amb dotació pressupostària, no com

abans, que es firmaven convenis que ni s’havien tengut

reunions, com hem vist en aquests judicis que malauradament

hem vist.

Deia que aquest conveni s’ha pogut firmar perquè tenia

totes les passes administratives correctes i ara es troba a la fase

on la Universitat de les Illes Balears fa feina amb una comissió

mixta, entre el Govern i la Universitat, per tal que els estudis en

grau de Medicina siguin una realitat aquest mes de setembre

d’enguany.

Deixem que la Universitat faci la seva feina, també

recordam la decisió del Parlament de crear una comissió de

seguiment de la implementació del projecte, presidida per la

Universitat i amb participació del Govern i d’un diputat o

diputada de cada grup parlamentari. Un nou exercici de

transparència que no havia existit a cap dels projectes del

Govern ni a cap dels nous estudis que s’han implementat a la

Universitat. 

Finalment, el Grup Parlamentari Socialista solAlicita que la

compareixença del director general de Pressuposts es produeixi

el més aviat possible, per això, demanam que sigui demà o

passat demà, sempre que hi hagi conformitat d’agenda. No
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volem ajornar ni un dia més aquesta compareixença i, si no és

demagògia, si no és circ, que vengui aquesta mateixa setmana

i expliqui tot el que hagi d’explicar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèpliques. Té la paraula la Sra. Prohens, del Grup

Parlamentari Popular. Té cinc minuts per a la rèplica. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Oliver, ja és perquè

compartíem per endavant els seus arguments, perquè la veritat

és que la seva intervenció llegida ha sonat molt poc convincent.

Ja és perquè, com he dit, al principi nosaltres compartíem i

estàvem al costat del Govern des del mes de setembre i també

-per què no dir-ho?- que el Sr. Jaume Font l’ha ajudat a acabar-

nos de convèncer molt més del que ho ha fet vostè mateixa

intentant justificar allò injustificable, que és per què no ha

comparegut aquest director general i per què ha tardat tant el

Govern a donar-nos aquesta informació.

El Sr. Abril titllava de dramatisme la nostra intervenció.

Allò dramàtic, Sr. Abril, no sé si és per matusseria, o volent o

no volent aquest govern, ens hàgim de veure avui aquí, en

aquesta diputació permanent per forçar una compareixença

urgent, quan el principal grup de l’oposició, que és el Partit

Popular, es va posar al costat del Govern des del primer

moment. Com dic no sé si ha estat matusseria del Govern, si ha

estat amb voluntat d’amagar informació o si ha estat sense

voler, però la veritat és que ha estat l’actitud del Govern i la

manca d’informació que se’ns ha passat, que avui som aquí

tenint un altre pic aquest debat.

Ha dit el Sr. Martí que la informació sempre ha estat a

l’abast de tothom. Aquest sempre és una mica relatiu: sempre

des de fa quinze dies; vol dir que aquest sempre, des del mes de

setembre que s’anuncia la creació de la facultat de medicina, o

el mes de febrer que el Grup Parlamentari Popular fa la primera

solAlicitud de documentació, aquest sempre comença, com dic,

fa quinze dies.

Jo vull agrair aquesta predisposició de tots els grups

parlamentaris. He de negar la intervenció que ha fet el Sr. Font;

ni pinça ni no pinça, el Partit Popular ha votat en contra, ha

votat en contra, si no repassi les nostres intervencions i repassi

les nostres... Sr. Font, som aquí, no fa falta que parli amb els

periodistes, som aquí en el debat, ja hi parlarà després, amb els

periodistes, però el Grup Parlamentari Popular ha votat en

contra de les diferents iniciatives que ha duit el Grup

Parlamentari Podemos en aquest parlament en contra de la

facultat de medicina; hem acceptat les esmenes a les nostres

iniciatives que han presentat els grups que donen suport al

Govern, i això és la realitat. Vostè vol ajudar aquest govern

costi el que costi? Jo ho entenc, però el Grup Parlamentari

Popular té una altra actitud. Nosaltres no firmam xecs en blanc,

nosaltres deim que sí a la facultat de medicina, que sí que

compartim aquests arguments, però que volem tota la

informació negre sobre blanc, i que aquesta informació la

vàrem tenir, com dic, no des de sempre sinó des de fa quinze

dies i amb molts de dubtes, que esperem que aclareixi el

director general i que comparegui quan ho fixi la presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Jaume Font nos

quiere iluminar el camino, pero claro, quiere iluminar un

camino equivocado, porque tenemos distintos caminos. Su

camino es el de la demagogia; el nuestro es algo más práctico.

Además de tener un discurso demagógico una vez más muestra

en esta cámara un discurso xenófobo, un discurso xenófobo

distinguiendo entre quienes quieren algo para esta tierra, que

son los de aquí, y quienes somos no nacidos aquí, que no

queremos algo bueno para esta tierra. Pero no sólo eso, no es

que sean baleares o no baleares, sino que se reduce a

mallorquines; lo reduce a mallorquines ¿por qué?, porque la

facultad de medicina se va a implantar en la isla de Mallorca,

por lo tanto los beneficios que van a tener los estudiantes de

Ibiza y de Menorca son nulos respecto a los de Mallorca, pues

van a tener las mismas dificultades que desplazarse a Valencia

o a Barcelona a estudiar.

Sr. Jaume Font, quizás hace cuarenta años la gente pedía

una facultad de medicina, una facultad de medicina que ya

existía en los años setenta y que se tuvo que quitar. Quizás pase

lo mismo por falta presupuestaria con esta misma. 

No podemos distinguir entre forasters o no; no es más

bueno uno por haber nacido aquí que otro por haber hecho

votar a muertos. Quizás le sentó mal que yo hiciera referencia

en el debate sobre la creación de la facultad de..., de la creación

de la comisión de las autopistas a que usted era conseller de

Medio Ambiente, quizás le sentó mal eso, pero es que quien

estima a estas illes protege su territorio y no lo destruye,

protege su historia y su cultura, y también su educación.

Mire, llevo viviendo en estas islas diecisiete años, tengo dos

niños en edad escolar, y sé perfectamente las carencias que

tienen en la educación obligatoria: faltan medios en las

escuelas, falta personal especializado que atienda a dificultades

educativas, faltan muchas cosas en la educación obligatoria.

Mire, Sr. Font, conozco perfectamente las necesidades de la

educación, y entiendo y quiero lo mejor para estas islas y lo

mejor para su educación, y en este momento no es la facultad

de medicina esa prioridad. Y, por favor, sea un poco más

educado con la gente que ha votado a este diputado, a mis

compañeras y compañeros del grupo parlamentario al que

pertenezco.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús d’aquest segon torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

No vol fer ús de la paraula. Té la paraula el Sr. Jaume Font,

del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Si la

intervenció que acaba de fer el Sr. Morrás no hagués tengut

desqualificatius cap a la meva persona, no hagués fet

intervenció, no hagués fet intervenció, la qual cosa per si sol es

desqualifica.

Sr. Morrás, jo estic orgullós de tota la feina que he fet, i

ningú no l’ha posada en dubte, i som aquí des d’un projecte que

no ha tengut cap duro de Veneçuela, que els hem hagut de

posar nosaltres, i ens han votat 34.000 persones d’Eivissa, de

Menorca i de Mallorca, i aquest respecte en aquest moment de

canvi tan brutal entre Ciutadans i Podemos, en què

mediàticament només neixen xampinyons als seus dos redols,

hi hagi un projecte de Balears com El Pi, a veure si vostè

tendria la valentia no de fer-lo, de començar-lo. Vostè va

damunt l’ona, damunt l’ona que els ha duit aquest projecte, que

jo respect el seu, però per favor, eh?, també respecti els que ens

han votat a nosaltres.

Després li diré una cosa, Sr. Morrás: les meves filles tenen

una cama forastera, m’escolta bé?, i ser foraster no és cap

problema, i la meva dona és forastera, Sr. Morrás. És a dir,

beneitures, poques. De xenofòbia demani-ho als marroquins de

Sa Pobla després de vint anys de fer feina amb ells. A mi, que

em vengui a donar lliçons gent que no en té ni idea, és

alAlucinant. Parli amb ells. Jo en les meves coses tenc

equivocacions, però els meus fets són allà. Les polítiques, Sr.

Morrás. 

Una altra cosa: el pròxim dia que vengui li donaré una

sentència, una sentència del vot per correu; jo mai no vaig fer

votar morts, ho diu el jutge, m’escolta bé?, i si vostè és..., no ho

sé, tan demagògic que no vol ni té la capacitat de voler llegir

què va passar l’any 1987, que farà trenta anys l’any que ve,

vostè creu que jo seria aquí si hagués fet això que diu? El que

passa és que els vagos normalment copien, i els vagos dolents

copien malament perquè copien del costat, amb la qual cosa si

ha copiat de segons quines declaracions agafi l’original, agafi

la sentència, agafi la sentència, per favor, ja està bé. Vostè s’ha

apuntat, com sempre...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Escuche... A veure, Sra. Presidenta, jo no ho sé... D’acord,

idò digui-li que calli, eh?, així de clar.

(Algunes rialles)

Amb la qual cosa, jo el que li puc dir és el següent: anem a

la història real, anem a la història real. Jo del govern que vaig

estar, de les meves polítiques, jo les defens, no n’estic

empegueït; potser n’hi ha qualcun del PP que està empegueït de

segons quines polítiques, i jo almenys de les meves i del meu

equip les defens; qualcú del meu equip seu en aquesta sala a la

part del PP, tengui-ho clar. Que hi ha equivocacions?, i clar,

que n’hi ha, d’equivocacions.

Dit això, aquí parlam del fet que si a un director general li

fan fer un informe per veure si és viable amb els doblers que

tenim per a sanitat, per a sanitat, dirà que si no recorrem a

endeutament, a dèficit, no ho podem cobrir; si a aquest mateix

director general li demanam que vagi i li facin fer un informe

per a educació, perquè després farem preguntes aquí baix “en

aquell colAlegi estan en barracons, aquell no té finestres, l’altre

no té menjador...”, però no és aquest el problema; dirà

l’informe allò mateix que diu el de la facultat de medicina. 

Avui s’escenifica una pinça, agradi o no a la portaveu del

Partit Popular; qui ha grumejat perquè això es continuï parlant

és el PP, i Podemos lògicament, com, vaja, com un cranc pelut,

paf!, ha mossegat; què?, allò que ha gaudit, i això no és

demagògia, això... És que, vaja, hi cau amb les quatre potes,

Podemos; gaudeix que el PP posi en dubte aquest tema i ells

gaudir de dir el que han dit durant dos mesos.

I El Pi, Sra. Prohens, no intenta justificar allò injustificable,

ni diu “salvar el Govern”. No, no; si vostè va al nostre

programa electoral trobarà la facultat de medicina; si vostè veu

la primera intervenció nostra aquí dins amb una pregunta,

volem la facultat de medicina; i què feim avui, el primer dia

d’estiu?, continuam defensant la facultat de medicina. Així de

clar.

I a la vegada és la mateixa història que amb educació, i

tornam caure dins el mateix pou. En educació hi ha hagut tal

fiasco aquests darrers quatre anys que varen sortir més de

120.000 persones al carrer; al PP li ha suposat perdre 15

diputats; a més n’ha tret a la loteria, així de clar, perquè això és

el que ha passat, si no els agrada, miri, així és com ho veig jo,

puc anar equivocat, ha tret la loteria. Aconseguim posar ordre,

que no hi hagi crispació en el tema educatiu. El PP comença a

rectificar -vaig acabant, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant, Sra. Presidenta, li he guanyat i tot abans que

m’ho digués, vaig acabant. I em fan perdre el punt. És a dir,

resulta una cosa: que amb el tema d’educació hem arribat a un

consens que deim que siguin els professionals que decideixin

per on anam, signem el pacte per l’educació, i hem anat tots els

partits, llevat de qualcun, que si no vaig equivocat el PP no l’ha

firmat..., hi va anar, hi va anar, però dic firmar, és a dir, un

paper com mentre, a la mallorquina, a l’eivissenca, a la

menorquina o la formenterera, així de clar, firmant, eh?,

firmant, no hi han anat. I si estam d’acord que siguin les dones

i els homes que dominen el tema educatiu, quan tenim la

comunitat mèdica, científica, que està d’acord que tenguem una
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facultat de medicina, que s’han posat vostès a fer de metges

ara?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Molt breument. Simplement una referència

que ha fet el Sr. Morrás respecte que el projecte de la facultat

de medicina és sobretot un projecte pensat per a Mallorca. Jo

he de dir que des de MÉS per Menorca, ja des del

començament vam expressar els nostres dubtes, les nostres

precaucions, les nostres prudències, però també tenim molt clar

que la facultat de medicina tal vegada té un retorn més directe,

més immediat, més visible a l’illa de Menorca i, a més açò,

tampoc no hauria de suposar cap problema, el menorquinisme

no es basa en anar en contra de Mallorca, sinó amb el conjunt

de beneficis que pugui tenir per al conjunt de la societat i per

a cada una d’elles, de les illes.

Però deia que el retorn també hi és a les altres illes i MÉS

per Menorca aposta perquè aquest retorn sigui més visible i

més directe també per a les altres illes, amb moltes coses: en

l’estabilitat dels professionals, per exemple; en la innovació,

per exemple; en la formació, per exemple; també en els efectes

que tindrà en els estudiants, o per exemple en les millores que

suposa per al mateix Hospital de Son Espases, que Son Espases

és de tots, no és dels mallorquins, és dels menorquins,

eivissencs i formenterers. 

Per tant, la preocupació i la voluntat de MÉS per Menorca

és fer feina perquè aquest projecte sigui un projecte per a totes

les illes i tengui un retorn per a totes les illes, de forma més

directa o més indirecta, de forma més immediata, o de forma no

tan visible. Però lògicament aquesta serà l’aposta, a pesar dels

dubtes i precaucions que vam expressar i tenim, i per açò no

tenim cap problema avui en dir que sí a tota la informació, que

estigui damunt la taula, que la puguem analitzar i valorar,

perquè estiguem convençuts que aquesta aposta és real. La

volem fer aquesta aposta amb la convicció que serà viable, que

serà bona i serà bona també per a Menorca. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No feia comptes intervenir, però

la intervenció del Sr. Font m’hi obliga. S’ha referit a Ciutadans

i també a Podemos com dos partits que hem arribat aquí gràcies

a l’ona que ens ha dut, crec que ha dit. I bé, m’ha deixat un poc

sorprès aquesta afirmació, com si això marcàs dos tipus de

partit, aquells que poden haver arribat a favor del vent i aquells

que deuen haver arribat en contra del vent. Jo crec que, ja que

parlam o que tot això ha vengut arran d’una intervenció del Sr.

Morrás, referida justament a la separació entre balears, diguem-

ho així, d’una casta, i balears d’una altra, jo crec que és millor

no seguir per aquest camí. I li demanaria al Sr. Font que no fes

aquest tipus de separacions, perquè, francament, és que té raó

el Sr. Morrás, llavors, si vostè per respondre-li continua

recorrent a divisions d’aquesta casta, francament, acabarem

malament amb això.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Oliver del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. De totes les intervencions jo

entenc que, majoritàriament...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

...és un projecte bo per a les illes, vist tots els motius,

innovació, millora assistencial, millora de la Universitat,

millora per als ciutadans. Jo diria també un projecte d’èxit, hi

ha 740 persones preinscrites: 14 de Menorca, 17 d’Eivissa. Hi

ha gent que sí que pensa que des d’Eivissa aquesta també és la

seva universitat, com és natural.

Veig que tots estam d’acord amb aquesta compareixença,

tots els documents estan damunt la taula. I jo crec que tenim

una ocasió d’or tots els diputats i diputades, que si no hi ha el

postureo, sinó hi ha demagògia, si no hi ha pinça, aquest

senyor, el Sr. Carrió, director general de Pressuposts,

comparegui aquesta mateixa setmana i així aclarir tots aquests

dubtes damunt un projecte com deia tan important.

I Sra. Prohens, li doni lliçons al Sr. Rajoy, que aquesta

setmana serà per aquí, lliçons a ell de transparència, lliçons a

ell de fer les coses bé, que s’han negat a comparèixer ell i els

seus ministres en el Congrés de Diputats, un pic i un altre. Això

sí que és opacitat, això sí que és no transparència, això sí que

és una presa de pèl per als ciutadans.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

A pesar de les rèpliques i les intervencions, m’atrevesc a

demanar si puc considerar aprovada per unanimitat la

convocatòria de la sessió de la comissió? Sr. Font té la paraula.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Per alAlusions que m’ha fet el portaveu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, en aquests moments no, perquè hi ha hagut més

persones alAludides a les que no donam la paraula...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vostè creu que n’hi ha hagut de més alAludides que jo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, hi ha hagut més persones alAludides.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Té una bona bàscula, idò! Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es pot considerar aprovada per unanimitat?

Bé, idò queda aprovada la convocatòria de la sessió de la

Comissió d’Hisenda.

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