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LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar la sessió d’avui, voldria fer un minut de

silenci en memòria del que fou el primer president del

Parlament, el Molt Hble. Sr. Antoni Cirerol i Thomàs.

(Aplaudiments)

Començam. El primer punt de l’ordre del dia correspon al

debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 10073/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a Pla d’habitatge.

Primera pregunta, RGE núm. 10073/15, relativa a Pla

d’habitatge, que formula la diputada Sra. Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la

diputada Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Fa unes

setmanes vostè, Sr. Conseller, juntament amb el vicepresident,

vàreu anunciar que la Conselleria de Territori duplicaria les

ajudes al lloguer gràcies al Pla d’Habitatge firmat pel Ministeri

de Foment i la Conselleria d’Agricultura en el 2014.

Sr. Conseller, em podria explicar en què consistirà aquest

pla d’habitatge?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li diré, en primer

lloc, que m’estranya que em faci aquesta pregunta perquè

suposava que el coneixia vostè perfectament, ja que el que

feren va ser criticar-lo immediatament. Però bé, li diré, aquest

pla d’habitatge és molt difícil fer-li una relació estesa de tot el

que conté en dos minuts, però en qualsevol cas li diré que és la

representació d’una manera diferent de fer política en matèria

d’habitatge, pretén ser la demostració que fer, gestionar

habitatge d’una manera diferent en aquesta comunitat autònoma

sense tenir dependència absoluta d’una inversió milionària

també és possible, que tot és qüestió de voluntat política i que,

efectivament, demostrarem al llarg de la legislatura que aplicant

aquest pla és possible.

I li diré una cosa, està talment equivocada, no s’ha

assabentat de què va aquest pla d’habitatge, Sra. Mercadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Miri, Sr. Conseller, era

d’esperar que em contestaria açò, sap per què? Perquè, com he

dit abans, va ser el Govern de José Ramón Bauzá qui va firmar

aquest conveni amb el Ministeri de Foment, d’uns 13,5 milions

d’euros en tres anualitats, 2,8 per al 2014; 4,9 per al 2015 i 5,8

per al 2016.

A més, que diguin que duplicaran les ajudes a lloguer social

és una falAlàcia perquè aquest conveni estipula que per al 2016

hi haurà uns 5,8 milions d’euros i suposa un increment respecte

del 2015. I si es dupliquen és perquè encara no heu pagat les

ajudes del 2014 perquè així es puguin comptabilitzar per al

2016.

I una altra cosa, Sr. Conseller, resulta que qui té cura ara de

la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques era la que

va deixar arruïnada... -sí, sí, Sra. Cladera-, és la que va deixar

arruïnada IBAVI en el segon pacte de progrés.

(Remor de veus)

I una altra cosa li vull dir, tan malament el Govern del Partit

Popular no ho va fer, perquè si no hi estàveu d’acord podríeu

haver anunciat, haver denunciat, perdó, el conveni i no ho heu

fet.

El que sí em sap greu és que encara no hagi tret cap

iniciativa aquest govern, a principis de la legislatura tot era

parlar de pobresa energètica, desnonaments, que el PP no havia

fet res... però, a dia d’avui encara tenim tots aquests casos, Sr.

Conseller. 

Només li volia dir tres coses, o tres frases: prou viure de

rendes, menys fum de formatjades i fer més feina per als

ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, presidenta. Sra. Mercadal, la ignorància és molt

atrevida i vostè és un exemple clar. Miri, li he dit abans, no

s’assabenten de res, vostès es centren i pretenen que el Pla

d’habitatge social anunciat per aquest govern és el mateix que

el Pla d’ajudes estatal a l’habitatge, i no té res a veure, Sra.

Mercadal, és que no s’assabenten. Vostès fan política en base

a titulars de premsa, i això és molt perillós, vostès han de saber

de què parlen i vostès no saben de què parlen.

El mateix dia que vàrem presentar aquest pla vostès ja

treien un comunicat que no servia per a res perquè només

parlava del Pla estatal. Aquest pla d’habitatge conté propostes

que van més enllà d’aquest pla estatal de l’ajuda al lloguer.

Però li diré una cosa, vostès menteixen quan diuen que

duplicaran, dades, dades, Sra. Mercadal, que és el que vostè
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ignora, el seu darrer govern va donar 794 ajudes al lloguer, sap

per què? Entre d’altres coses perquè va deixar més de 2 milions

d’euros dins un calaix sense adjudicar a ningú. Això és una

magnífica gestió. Nosaltres hem anunciat que sense fer gaire

esforç més simplement fent servir tot el que disposam i

gestionant el que tenim donarem, com a mínim, 1.600 ajudes en

aquest 2016. Això, digui’m vostè, si no és duplicar. No

s’assabenten, Sra. Mercadal, ha de saber què parla, ha de saber

què parla.

Hem fet més coses, hem cercat fórmules per obtenir

habitatges, que vostès no varen saber fer; hem firmat un

conveni amb la SAREB, que vostès ni es preocuparen ni tan

sols de saber si existia. Sra. Mercadal, es poden fer moltes

coses, però s’han de fer, ha de tenir voluntat política i vostè,

repetesc, no faci política a base d’anuncis de premsa. Treballi

una miqueta més.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 10081/15, presentada pel

diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a protecció d’Es Molinar de

Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 10081/15, relativa a protecció

d’Es Molinar de Palma, que formula el diputat Sr. Carlos Saura

i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el diputat Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bon dia, diputats i diputades. El barri d’Es Molinar va ser

un barri constantment maltractat la darrera legislatura, els veïns

i les veïnes varen haver de veure com el Govern de les Illes

Balears i l’Ajuntament de Palma feien tot el possible per fer un

d’aquests macroprojectes que tant agraden al Partit Popular, un

d’aquests macroprojectes que beneficien uns quants rics, però

perjudiquen la majoria, en aquest cas els veïns i les veïnes

d’una de les zones més especials de Ciutat.

Al final, els moviments socials, com Salvem Es Molinar,

varen aconseguir, malgrat sigui per un temps, la victòria. Ara,

les associacions i la gent del barri tenen por d’haver de lluitar

una vegada més, la urbanització de Son Bordoy pareix seguir

el seu curs. A Palma, on hi ha uns 16.000 habitatges buits, el

9% dels habitatges de Ciutat, es pretén construir una

urbanització amb pisos de protecció oficial a Son Bordoy, al

barri d’Es Molinar. L’Associació de Veïns Vogar i Ciar va

enviar una carta a la Conselleria de Medi Ambient dient que

aquesta zona era d’especial interès per als ocells protegits que

emigren i que s’aturen allà, però no va tenir cap resposta.

Totes les associacions d’Es Molinar s’oposen frontalment

a la construcció de la urbanització que es pretén fer en els

terrenys de Son Bordoy, per això vull fer la següent pregunta:

pensa fer passes el Govern de les Illes Balears per aconseguir

la protecció integral dels prats d’Es Molinar a Palma impedint

la urbanització de Son Bordoy?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, presidenta. Sr. Diputat, miri, li diré, difícilment

podem fer moltes passes per impedir la urbanització de Son

Bordoy, per una raó molt senzilla, el projecte de Son Bordoy

prové d’una llei aprovada pel darrer pacte de progrés

d’aquestes illes el qual pretenia i tenia la clara intenció, i així

ho va aconseguir en alguns casos, l’obtenció de terrenys per

arribar a tenir i poder fer habitatges de protecció, quan hi havia

greus problemes per obtenir terrenys en aquests casos, i d’aquí

parteix la idea.

El primer projecte que es va presentar per part dels

promotors davant l’ajuntament va ser revisat i l’ajuntament va

exigir tot un seguit de qüestions que havien de ser modificades

per adaptar-se a zones verdes, a espais lliures i a altres

qüestions que necessitaven i entenien des de l’ajuntament que

eren prioritaris, i així s’ha anat fent. El projecte d’urbanització

segueix la seva tramitació i parlam d’uns terrenys que no han

sofert un canvi de classificació urbanística darrerament, parlam

d’uns terrenys que són urbanitzables des de l’any 1985 i que

varen seguir el seu curs al fil d’aquesta llei, que es varen acollir

a aquesta possibilitat i que, efectivament, posaran un nombre

important d’habitatges de protecció oficial en el mercat. 

Crec que és una proposta que no és tan desgavellada des del

punt de vista de la necessitat en habitatges, potser té els seus

inconvenients des del punt de vista de la proximitat en certs

terrenys que puguin ser més sensibles, però crec que de la

voluntat tant de l’ajuntament com per part del Govern de

protegir aquestes àrees més sensibles, podríem trobar una

proposta intermèdia que facilitàs la possibilitat d’obtenir més

habitatges sense necessitat de castigar gaire el territori

d’aquestes illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bé, nosaltres sabem l’origen d’aquest problema i és la llei

Carbonero, però pensam que el Govern sí que té competència

per declarar la zona d’especial interès, per exemple per protegir

els ocells que emigren i sabem que el Govern té aquesta

competència. Pensam que hem de mirar de trobar solucions

més intelAligents al problema de l’habitatge, asseure’ns amb el

bancs que tenen moltíssims habitatges buits a Palma, un 9%

dels habitatges, i arribar a un acord perquè molts d’aquests

habitatges vagin a protecció social. 
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No trobam lògic, amb el que ha passat en aquesta comunitat

autònoma i en aquest país amb la bombolla immobiliària,

continuar construint per trobar una solució al problema de

l’habitatge. A més, totes les associacions d’Es Molinar estan en

contra d’aquest projecte. 

Des de Podem demanam que ens asseguem amb aquestes

associacions i trobar una solució a aquest problema perquè hi

ha un consens absolut que la gent d’Es Molinar no vol aquesta

urbanització. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, presidenta. Sr. Diputat, estam d’acord que podem

fer les coses de manera consensuada i s’han de fer i el diàleg

sempre hi serà present, mai no ens negarem a dialogar. El que

sí és cert és que partim d’una proposta que surt arran d’una llei

aprovada per l’anterior pacte, que ha seguit els tràmits previstos

segons la normativa i que, entre altres coses, permetrà posar al

mercat 500 nous habitatges de protecció oficial. Crec que

donada la situació també de necessitat en el mercat d’habitatges

a preu raonable, aquí tenguem en compte que seran entre preu

taxat i de protecció oficial directa, prop de 500.

Jo crec que ens podem posar d’acord en algunes qüestions

i que dialogant segurament tendrem capacitat d’arribar a algun

punt de consens. Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 10077/15, presentada pel

diputat Sr. José Vicente M arí i Bosó, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a política d’ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta RGE núm. 10077/15, relativa a política

d’ocupació, que formula el diputat Sr. José Vicente Marí i

Bosó del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat

Sr. José Vicente Marí.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Trabajo, ¿qué

está fallando en su política de empleo para que de septiembre

a noviembre de este año las variaciones intermensuales de paro

crezcan respecto a los mismos meses y a las mismas

variaciones del año pasado?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sra. Presidenta. Sr. Marí, en primer lugar, a nosotros nos

preocupan sobre todo las personas que están en situación de

desempleo y cómo se encuentran esas personas y cómo se está

creando empleo en esta comunidad autónoma. 

A nosotros no nos escuchará mes tras mes, como hacían

ustedes, jalear los datos de reducción, de reducción, sin pensar

en las personas que están detrás, nos preocupa la situación de

los desempleados de esta comunidad autónoma, nos preocupan

las cifras en las que se encuentran.

Pero le voy a decir, hablando también de cifras, este año la

temporada se ha alargado por primera vez en años, tenemos un

35% más de fijos descontinuos que han prolongado su

temporada de forma interanual, se crea empleo neto, se sube la

afiliación mes a mes interanualmente, desciende el paro en cada

mes de forma interanual y por primera vez nueve de cada diez

nuevos contratos son a tiempo completo, fruto de las políticas

de este gobierno. 

No sé qué datos ha consultado usted, desde luego no son los

que han publicado los medios de comunicación,

interanualmente la afiliación y las cifras de paro mejoran mes

tras mes, Sr. Marí, y aun así lo que a nosotros nos preocupa son

las personas que están detrás de cada cifra.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. José Vicente Marí.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Sr. Conseller, a usted le preocupa mucho leer la prensa, lea

los datos del Observatorio de Trabajo que dependen de usted.

Usted sigue de rentas, viviendo de rentas, Sr. Conseller, ni una

sola iniciativa legislativa en materia de empleo en esta cámara

en seis meses. Y usted recibió una herencia, una buena

herencia, 20.000 parados menos, 20.000 altas a la Seguridad

Social más, pero sus políticas, su inacción, sus políticas

equivocadas empiezan a generar incertidumbre y a

desincentivar la contratación. Vuelven ustedes a las políticas

del paro y el despilfarro de los recursos públicos.

Mire, estamos cerca de Navidad, a punto de acabar el año,

las farmacias de esta comunidad aun no han cobrado octubre.

Y respecto al paro, respecto al paro, ya lo sabe, de

septiembre a octubre, variación de paro, 300 parados más que

la misma variación del año pasado; de octubre a noviembre,

variación de paro, 1.043 parados más que el año pasado. Usted

dirá que se alarga la temporada, y se alarga, se viene alargando

desde hace ya dos años y medio y no precisamente gracias a sus

políticas.

¿Sabe cuál es la diferencia entre sus políticas y las del

Partido Popular? Yo se la explicaré: el sábado paseaba por Sant

Jordi de Ses Salines y entré en la corsetería de detrás de la

iglesia, que regenta María. María me explicó que estaba

agobiada, que contrataría una persona más a tiempo parcial,

pero que los costes impositivos se lo impedían. Nosotros

bajaremos las cotizaciones a la Seguridad Social para que se

pueda producir ese contrato de trabajo.
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¿Sabe qué le diría usted a María?, que es una explotadora

y una esclavista y que total para cuatro horas es mejor que esa

persona continúe en las colas del paro. Volvemos a sus

políticas de empleo de cuando las dirigió usted en esta

comunidad y 97.000 personas sufrieron mucho porque las

dejaron sin empleo.

Déjese ayudar, Sr. Conseller, creo que le irá mejor, no

piense que usted lo sabe todo y a partir de aquí los ciudadanos

de las Islas Baleares verán como las políticas son más

beneficiosas respecto a su empleo, su crecimiento y su

bienestar.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sr. Marí, es por la mañana y creo que el mitin suyo es por

la tarde, de todas formas le voy a decir dos datos.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Mes a mes de forma interanual, la filiación en septiembre

crece en 23.000; en octubre crece en 22.000; en noviembre

18.000; el paro en septiembre baja en 8.500; en octubre en

8.200 y en noviembre 7.100. Pero a nosotros nos preocupa la

situación de los desempleados, usted habla de herencia, ¿de qué

herencia me habla? A ustedes no les preocupa, al Sr. Rajoy

nunca le han preocupado los desempleados.

¿Sabe cuánto les ha sustraído en políticas activas y pasivas

el Gobierno del Sr. Rajoy a los desempleados? 41.00 millones,

la cifra equivalente a su rescate bancario, al rescate que ya no

se atreven ni siquiera ustedes a negar. Esa es la cifra que han

sustraído en políticas de empleo durante los últimos cuatro

años.

Habla de herencia recibida, el otro día hablábamos de

herencia recibida, le voy a decir cuál es la herencia que

recibieron ustedes en políticas de empleo gastadas por el

Estado: 55 millones en 2011, ¿sabe cuál es la cifra que hemos

recibido nosotros del Estado en 2015? 27 millones.

Esa es la diferencia entre un gobierno que ustedes

heredaron con 55 millones de políticas del Sr. Rajoy, en

políticas de empleo; nosotros, lo que hemos heredado son 27

millones de euros. Esa es la diferencia de la apuesta del Partido

Popular en materia de empleo.

Ustedes, el problema es que no creen en las políticas de

empleo, nunca han creído en ellas, por eso en cuatro años se

han beneficiado del Programa de garantía juvenil, hecho por su

gobierno, por el Sr. Bauzá, del que usted formaba parte, cero

jóvenes beneficiados del Programa de garantía juvenil, cero

jóvenes beneficiados, eso es lo que ustedes creen en jóvenes.

¿Quiere saber cuántos se han... programa de mayores de 45

años ¿cuántos se han beneficiado? ¿Cuantos mayores han

contratado con la RIL? 365, 365 desempleados. Nosotros en

cinco meses más de 5,6 millones, más de 500 jóvenes

beneficiados por Garantía juvenil; mayores de 45, un programa

de 6 millones más de 600 jóvenes, ¿sabe por qué? Porque la

diferencia es que a nosotros nos preocupan las personas que

están detrás de las cifras y a ustedes sólo las cifras.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 10080/15, presentada pel

diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a drets dels

empleats públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 10080/15, relativa a drets dels

empleats públics, que formula el diputat Sr. Baltasar Picornell

i Lladó del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el diputat Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta, senyores diputades, senyors

diputats, treballadors i treballadores de la Cambra, tenguin molt

bon dia vostès. Molt bon dia, consellera, esper que no estigués

preocupada perquè fa un parell de setmanes que no li demanava

sobre aquest tema, incidiré una altra vegada en els drets dels

treballadors públics. 

Ja sé que vostè ha retornat algun dels drets perduts pel

Decret Montoro i torn a incidir en el que vostè va dir aquí a la

Cambra, que el Decret 5/2012 és el decret de la major retallada

dels serveis públics, dit això se’m fa difícil entendre que vostè

no hagi retornat tots els drets que es varen perdre en aquell

moment.

Per això la meva pregunta del dia d’avui: quan pensa el

Govern de les Illes Balears tornar els drets perduts pel Decret

Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de

personal i administratives per a la reducció del dèficit públic

del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears

i d’altres institucions autonòmiques?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots. Sr. Diputat, el

Govern té la missió i el compromís de recuperar els drets

perduts dels treballadors públics durant la passada legislatura

i això ho fem des del primer dia de la mà i negociant amb els

representants sindicals, perquè tenim oberta la negociació des

del primer dia.
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Hem estat sempre en contra, com vostè diu i com ja he dit

altres vegades, en contra del Decret 5/2012, perquè va ser una

mesura de retallades immenses, no només dels drets dels

treballadors públics, sinó també de tots els serveis públics que

hi ha darrera i més en concret una retallada de l’estat del

benestar, això és el que pretenia aquest decret.

Nosaltres, jo crec que fem feina des del minut 1 en molts

d’aspectes per recuperar l’estat del benestar, ho hem fet aquests

5 mesos i també ho plasmam en els pressuposts del 2016 que

són a punt d’aprovar-se, que ja fan un gir social per recuperar

les polítiques públiques que milloren l’estat del benestar.

Cosim el que va desfer el Partit Popular durant quatre anys, ho

fem passa a passa i dia a dia, i fem feina en això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Consellera per la

resposta, però la veritat que no esperava una resposta similar,

li he de dir una cosa, em sorprèn que una persona preparada

com vostè, que només em respongui la part econòmica. 

Com vostè sap molt bé, hi ha drets que encara no s’han

retornat i que no suposen cap despesa econòmica addicional,

com són els moscosos, els quals li vull recordar que varen ser

concedits als funcionaris per un ministre del seu partit a canvi

de no pujar-los el sou en un període de crisi, cosa que va

suposar una pujada de poder adquisitiu per als empleats públics

i ara una consellera socialista no vol tornar-los aquests drets

que el Partit Popular els va llevar.

Per tant, no és d’estranyar que cada vegada més la

ciutadania pensi que el Partit Popular i el Partit Socialista són

el mateix.

L’anterior Govern central socialista de Zapatero, l’EBEP,

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, va considerar que a partir

del sisè trienni, concediria dies d’antiguitat, cosa que vostè

també socialista, sembla que es resisteix a retornar aquests

drets.

Si vol podem parlar de la baixa per malaltia, però aquí la

qüestió sí que suposa una despesa econòmica. I de moment no

hi entrarem, perquè nosaltres som conscients de la situació

actual, ja tindrem prou de temps de parla-ne més endavant.

Esper qualque dia tenir el plaer dins aquesta cambra de dir

que el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol no

són el mateix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Com es nota que som en

campanya. No és el mateix governar que manar des de fora.

(Remor de veus)

Jo mantenc que el Govern té el compromís d’anar

recuperant aquests drets i crec que ho està demostrant dia a dia.

I a més ho fa amb un canvi de forma radical, amb diàleg, amb

consens i amb acord, a diferència de la manu militari, de

l’autoritarisme i imposició que va fer el Sr. Bauzá. I li

recordaré un seguit de mesures que ja hem fet i que crec que

són del tot bones i que els treballadors públics ja ho estan

agraint en aquest moment.

En primer lloc, hem fet un acord de flexibilitat de la jornada

laboral, que això permet conciliar vida familiar i laboral. Ha

augmentat el temps de formació dels empleats públics. Hem

reconegut la carrera professional que sigui viable i sostenible

per a les finances de la comunitat autònoma, a més amb un

canvi de model que introdueix avaluació i motivació dels

funcionaris públics, que això fins aleshores no existia.

Retornam aquests dies un 25% de la paga extra del 2015,

detreta l’any 2012. Hem reconegut l’augment salarial de l’1%

en el 2016. Hem aprovat oferta pública del 2015, 32 places torn

lliure i 33 promoció interna, etcètera.

Jo vull posar en valor el treball dels treballadors públics

perquè darrera hi ha els serveis públics i a més, aprofitar tot

això per modernitzar la funció pública. I li repetesc, aquest

Govern treballa des del minut 1, dia a dia, recuperant els drets

en negociació amb els sindicats i recuperant l’estat del

benestar. El que passa és que s’ha de poder fer en la mesura del

que sigui possible, però jo no tenc cap dubte i crec que cap

treballador públic no té cap dubte que tot això s’està fent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cladera, el seu temps s’ha exhaurit.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.5) Pregunta RGE núm. 10083/15, presentada per la

diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a autobusos escolars.

Cinquena pregunta RGE núm. 1083/15, relativa a autobusos

escolars, que formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la

diputada Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyors diputats, senyores

diputats, treballadors i treballadores de la cambra. Bé, partint

que actualment els autobusos escolars estan a disposició només

dels alumnes en edat d’escolarització obligatòria i que visquin

a una distància de més de 3 quilòmetres de l’escola, plantegem

la qüestió de què passa amb els alumnes menors de 6 anys, o
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majors de 16 i/o amb els que visquin a menys de 3 quilòmetres

de distància de la seva escola.

La situació es torna quasi grotesca quan els autobusos de

transport escolar no s’omplen, quan no va complets i tenen

places lliures. Bé, idò aquí hi ha el quid de la meva pregunta

d’avui.

Arran de les queixes de diverses famílies d’Eivissa, hem

comprovat que els tràmits per demanar una aturada de menys

d’aquests 3 quilòmetres, o per a alumnes en període

d’escolarització no obligatòria, arriba a ser una veritable

odissea. La idiosincràsia de l’illa d’Eivissa, on els habitatges

estan disseminats per tot el territori fora dels nuclis urbans,

provoca que les famílies i els nins i nines que caminen per les

nostres carreteres plenes de cotxes i sense vorera, ni voral,

s’arrisquen a tenir un accident, fins i tot es juguen la vida per

anar a l’escola cada matí.

Aquesta situació és especialment sagnant per a aquestes

famílies en situació de pobresa, que viuen a menys de 3

quilòmetres de l’escola, amb fills menors de 6 anys o majors de

16 i que no es poden permetre el manteniment d’un vehicle, o

simplement no tenen carnet. A Eivissa treballam en un

ambiciós pla de mobilitat per millorar el transport públic i dotar

totes les nostres carreteres de carril bici. 

I aprofitem per demanar-li la necessitat de suport per part

del Govern de les Illes Balears. Però mentre aquest projecte es

converteixi en realitat, per palAliar aquesta situació actual des

d’aquest Parlament avui preguntam: té previst el Govern de les

Illes Balears habilitar aturades per a autobusos escolars per a

tots aquells alumnes a partir dels 3 anys?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bon dia Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.

Bon dia Sra. Diputada.

Bé, en principi vull dir un parell de qüestions. A les Illes

Balears hi ha unes 300 rutes escolars, per tant, és un número

significatiu, amb un cost d’11,5 milions d’euros. I nosaltres en

aquests moments ens plantejam el següent: és evident que el

que vostè diu és lògic, és a dir que en aquests moments el

transport escolar és per a l’educació obligatòria, però tot i així

hi ha alumnes d’educació infantil i batxillerat que també

utilitzen el transport escolar, el que passa és que evidentment

tenen prioritat els de l’ensenyança obligatòria, d’educació

especial, o aquells que en definitiva l’administració consideri.

De totes formes constatam que de vegades hi ha estudiants

que s’apunten, però després no utilitzen el servei de transport.

Nosaltres intentam modificar l’Ordre del 2005, a fi i efecte que

les persones que realment s’apunten a un transport i després

realment no l’utilitzen puguin perdre aquest dret.

En qualsevol cas, el nostre plantejament va una mica més

enllà, ens interessa que al llarg de la legislatura es pugui assolir

que els estudiants..., els alAlots a partir de 3 anys tenguin

transport públic gratuït. Però això ha d’anar també condicionat

o replantejat a una situació en què volem que el delegat

territorial d’Educació de cada una de les illes, concretament

d’Eivissa, pugui fer una reestructuració dels serveis de

transport, perquè evidentment vostè ha dit que hi ha algunes

rutes que tenen un perill i, a més, volem que sigui des d’Eivissa

mateix, o des de Menorca mateix, que es facin les rutes perquè

coneixen molt bé la realitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Agraesc la seva resposta, Sr. Conseller, d’esperança,

d’acord? Però, bé, com pot veure la necessitat de transport

escolar a Eivissa es fa necessari i no només per als escolars de

primària, també per als d’infantil i batxillerat, com ja ha dit. 

Proporcionar aquest tipus de transport escolar, mentre no hi

hagi un altre tipus de transport públic, un carril bici o carreteres

amb voral o voreres, caminar per les nostres carreteres es fa

perillós i les dades de mort de vianants em donen la raó.

Des d’aquí deman al Govern facilitar i agilitar els tràmits

per atendre aquestes necessitats.

Igualment moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Diputada, estam d’acord. Nosaltres treballarem en

funció del que vostè ha plantejat. Volem reestructurar les rutes

escolars, volem que hi hagi més seguretat i volem que el

delegat territorial de cada una de les illes tengui un poder

polític més important, fins i tot a l’hora de definir coses que són

lògiques com és el tema del transport escolar.

Volem modificar l’Ordre del 2005 per possibilitar, diguem

de qualque manera, que la gent que no l’utilitza no pugui

penalitzar la gent que l’ha d’utilitzar i estudiam que a finals de

legislatura això sigui un fet des del punt de vista de l’educació

infantil i batxillerat.

Moltes gràcies.
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I.6) Pregunta RGE núm. 10075/15, presentada pel

diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a increment de les

aportacions econòmiques als consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 10075/15, relativa a increment

de les aportacions econòmiques als consells insulars, que

formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr. Antoni

Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

els pressupostos de 2016 van suposar o suposaran un increment

de les aportacions als consells insulars de l’ordre d’uns 30

milions d’euros en conjunt, entre els quatre consells insulars.

Quina valoració fa el Govern d’aquest increment de les

aportacions als consells insulars?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R  D ’ H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo el primer que vull recordar és

que la Llei de finançament de consells insulars la va aprovar en

solitari el Partit Popular, i que aquesta llei partia d’una retallada

del finançament als consells insulars perquè partia de la base

del pressupost 2012, que ja partia d’una retallada d’un 5% en

el finançament dels consells insulars respecte dels anys

anteriors.

Però és veritat, el pressupost 2016 incrementa els recursos

per als consells insulars, a més de forma incondicionada, la

qual cosa és bona per a l’autonomia dels consells insulars;

augmenta en quasi bé un 11%, això són 300 milions d’euros, 30

milions més que l’any passat: Mallorca, 19,2; Menorca, 4,7;

Eivissa, 5,2 i Formentera 0,5 milions d’euros. S’ha de dir que

això és gràcies a l’esforç que feim en el pressupost 2016 de

mesures fiscals, que això implica majors recursos, a part d’una

millor redistribució de la riquesa i una millor justícia social;

també permet una millor redistribució de recursos a nivell

territorial.

I també li he de dir que el sistema de finançament vincula

les aportacions a l’evolució dels ingressos de la comunitat

autònoma de manera que si el PP deixàs els impostos com va

dient i va anunciant els recursos per als consells insulars

disminuirien.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cladera, miri, si avui

els consells insulars tenen 30 milions d’euros més és gràcies a

la Llei de finançament dels consells insulars que vostès van

votar en contra, i que el Partit Popular òbviament hi va donar

suport. Això és així, Sra. Consellera. Si avui no hi hagués

aquesta llei en vigor avui els consells insulars tindrien 30

milions manco, perquè vostè, amb les restriccions

pressupostàries que té, no donaria 30 milions als consells

insulars, i vostè ho fa perquè està obligada per llei. Per tant si

avui els consells insulars tenen 30 milions és a pesar, a pesar de

vostès. Jo record quan el Sr. Marc Pons clamava que aquesta

llei de finançament dels consells insulars suposava unes

retallades tremendes als consells insulars, parlava d’uns 40

milions d’euros. On són aquestes retallades?, on són aquests 40

milions menys? La realitat és que avui, o, millor dit, dins l’any

que ve, tindran 30 milions més. 

I, Sra. Consellera, i les bestretes? No en diu res, de les

bestretes. I quan el Sr. Marc Pons deia que ajudarien el Consell

Insular de Menorca a pagar les indemnitzacions de Cesgarden,

quina partida té 2016 amb aquest concepte?, cap ni una. 

Certament, Sra. Cladera, vostès viuen de rendes, viuen de

rendes i la renda en aquest cas és la Llei de finançament dels

consells insulars. El seu govern, el seu govern encara no ha

demostrat res en favor dels consells insulars, i l’únic que ha

demostrat és perquè viu de rendes de la Llei de consells

insulars, de la Llei de finançament dels consells insulars. Per

tant no es pengi medalles en favor dels consells insulars perquè

vostès no han fet res. Si avui els consells insulars tenen aquests

30 milions és gràcies al Partit Popular i a pesar de vostès. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R  D ’ H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, de rendes ha viscut el govern

balear o el Partit Popular la passada legislatura de la feina que

jo vaig fer a l’IBAVI en política d’habitatge, per començar.

(Remor de veus)

En segon lloc li he de dir, perquè no ho ha entès, li he de dir

perquè no ho ha entès, que la Llei de finançament que vostès

varen aprovar en solitari per si sola no produeix ingressos; el

que produeix ingressos és l’esforç que fa el Govern balear en

aquesta legislatura per augmentar els ingressos d’aquesta

comunitat autònoma, i això repercuteix en els ingressos que

poden tenir els consells insulars. La llei per si mateixa no

produeix ingressos, no fa màgia. Els ingressos els produeix

aquest govern quan fa un esforç per generar ingressos amb

mesures fiscals, de redistribució de renda, de millora de justícia
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social i de redistribució de recursos a nivell territorial, i això li

ha de quedar molt clar, i si no li queda clar estudiï bé la llei

perquè vol dir que no ho ha entès.

Per tant nosaltres creim en els consells insulars, creim en

l’autonomia, i per això amb aquest esforç que feim en els

pressuposts 2016 arribam als territoris amb més recursos per

poder fer política social com ja estam fent a la comunitat

autònoma. Jo crec que, Sr. Camps, ha de tornar a estudiar la llei

i entendre bé com s’aplica, perquè si baixàssim impostos, com

vostè diu, els consells insulars també tendrien menys recursos.

I això és tot. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 10078/15, presentada pel

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a pressuposts de la Conselleria de Salut

per al 2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 10078/15, relativa a pressuposts de

la Conselleria de Salut per al 2016, que formula el diputat Sr.

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el diputat Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.

Consellera, en compareixença a la Comissió d’Hisenda del dia

3 de novembre d’aquest any va informar que l’increment de la

seva conselleria per al 2016 era de 76.259.560 euros, un 5,6%

per damunt dels pressupostos de 2015. Pensa sincerament que

el pressupost de la Conselleria de Salut per al 2016 li permetrà

assolir els compromisos anunciats per vostè fins ara?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Bon dia a tothom. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, sí,

efectivament tenim molts de compromisos amb la ciutadania

perquè, com li he dit en altres ocasions, ens preocupen les

persones. Aquests compromisos alguns són de legislatura, altres

ja els complert. Ens preocupa també la situació que ens hem

trobat a la Conselleria de Salut, la situació de la Conselleria de

Salut després de tantes retallades de la legislatura anterior, i el

nostre objectiu és desenvolupar polítiques i accions que

condueixin el sistema sanitari públic a un model d’excelAlència

sostenible i al servei de les persones.

En aquest sentit consider que tenim un pressupost que ens

permetrà afrontar el repte de millorar de manera notable els

serveis sanitaris d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra. 

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, el repte serà

encaixar aquests anuncis que ha fet vostè amb el pressupost que

li han deixat, perquè vostè ens va anunciar un increment de 15

milions d’euros per a atenció primària, incloent el cost d’obrir

dues hores i mitja més les tardes; un increment d’uns 14

milions d’euros en concepte d’hores extres per reduir les llistes

d’espera només un 20%, i un augment de partides de farmàcia

al voltant de 30 milions d’euros però que ara ja estan

començant a retardar el pagament, un pagament que va ser

regularitzat amb el Partit Popular. Només amb això ja han

consumit pràcticament aquest augment de pressupost, Sra.

Consellera. 

A més han eliminat tota mesura de sostenibilitat i volen

assumir el cost farmacèutic eliminant tot el copagament, perquè

això és el que han dit aquí. Tot això farà sens dubte que la

despesa se’ls dispari. Per això la presidenta ja va anunciar en

el ple anterior que carregarà certs costs farmacèutics als

ajuntaments.

Sra. Consellera, deixa un mal plantejament a la conselleria

per encarar el 2016, i només és econòmic, ha fet nomenaments

polítics amb falta de prou preparació, com és la cap de

prevenció de riscos laborals d’ib-salut, que ja té peticions de

destitució per part dels sindicats. I també està fent mal a atenció

primària d’aquesta comunitat: torns descoberts, més de vint

consultes mèdiques tancades per falta de substitut, mentre que

altres només poden atendre urgències, i per tant no es fan ni els

programes de prevenció de salut ni les activitats comunitàries;

consultes de pediatria remeses a PAC i demores de fins a 10

dies per tenir cita. I tot això per la seva pressa a aplicar una

mesura política, dues hores i mitja més les tardes oberts els

centres de salut.

Sra. Consellera, en sis mesos ha sucumbit vostè als criteris

polítics que l’arrossegaran i ens llastraran per al 2016, per a

tota la legislatura i tal vegada per a legislatures futures. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, el mes de juliol ens vàrem

trobar uns informes dels directors generals anteriors a la

Conselleria de Salut en què explicaven a Hisenda, a la

Conselleria d’Hisenda, que no arribarien a final d’any, que

necessitaven més de 145 milions d’euros per poder acabar l’any

i pagar totes les nòmines dels treballadors. Els informes hi són,

eh? I això després d’haver llevat drets, congelat salaris, reduït

plantilles, amb unes llistes d’espera, com sap, intolerables. 
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En cinc mesos hem recuperar el dret a l’assistència

sanitària; hem posat en marxa un pla de xoc per les llistes

d’espera, que no li he d’explicar com estan; hem obert, hem

ampliat l’horari, sí, dels centres de salut els horabaixes. Hem

millorat les condicions de les persones que es desplacen entre

illes, com vostè molt bé sap perquè es desplaça també. Hem

contractat més metges, més infermeres, més professionals, tot

això amb cinc mesos.

I sap una cosa? Aquell dèficit que vostès anunciaven no sols

no l’hem incrementat, sinó que, probablement, podrem tancar

l’any amb un dèficit inferior al previst. I sap per què? Perquè...,

és molt senzill, per a nosaltres la sanitat pública té molts de

valors i, juntament amb l'educació i amb els serveis socials, és

el cavall de batalla d'aquest govern. I això és el que volem

millorar, gestionar amb eficiència, posar endavant les

necessitats de les persones; vostès probablement estan

acostumats a fer anuncis, com varen en el seu programa

electoral anterior, que deien: baixarem, rebaixarem les llistes

d'espera, sigui quina sigui la condició econòmica de la

comunitat autònoma.

I què ens hem trobat? No estan acostumats a fer un

programa i complir-lo, nosaltres sí, Sr. Serra.

I.8) Pregunta RGE núm. 10068/15, presentada pel

diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

sous dels professors de l’escola concertada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 10068/15, relativa a sous dels

professors de l’escola concertada, que formula el diputat Sr.

Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Josep

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en El Pi

consideram que el servei públic d’educació té dos fonaments:

un fonament que és la xarxa estrictament pública i un altre

fonament que és la xarxa concertada, sufragada amb fons

públics. I també consideram que els mestres i els professors de

l’escola concertada també són persones, ho dic perquè hi ha

socis seus que deuen considerar que són persones de segona o

no els donen tanta importància.

Aquests professors i aquests mestres es troben en pitjors

condicions laborals que els mestres i els professors de l’escola

pública, com vostè sap perfectament el professor de l’escola

concertada de secundària realitza més hores lectives, no se li

han reconegut els sexennis i el 2008 varen firmar un acord el

qual havia de tendir a l’equiparació salarial, però han passat

més de set anys i encara es troba pendent, perquè ha quedat

congelat i ha quedat molt llastat per la carestia pressupostària.

Per tant, davant aquesta desigualtat d’uns treballadors que

realitzen una funció absolutament similar, li volem demanar si

tenen intenció, tot i saber que han fet un esforç important en els

pressuposts del 2016, si tenen intenció d’avançar cap a aquesta

equiparació dels sous dels professors de l’escola concertada

amb els de l’escola pública. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta, moltes gràcies, Sr. Melià.

Coincidesc amb vostè en prou coses, que l’escola concertada és

un servei públic; que els treballadors de l’escola concertada han

de tenir els mateixos drets i deures que els treballadors públics,

i en això treballam.

Nosaltres tenim clar, des de la Conselleria d’Educació, que

hem de recuperar tot el que s’ha perdut durant aquestes

legislatures passades en temes de drets laborals i del que

signifiquen els pressuposts d’Educació. Hem començat amb

l’escola pública, amb un acord marc que recupera molts dels

drets que s’havien perdut i un dels primers acords ha estat el

tema dels sexennis.

I també ja hem enviat i ja hem tengut reunions amb el

sindicat, amb la patronal de la concertada, per tal de fer

possible el que vostè planteja: l’equiparació real.

Pensi que el conveni del 2008 no s’ha complert, vostè ho ha

dit clarament, han passat gairebé set anys. Nosaltres ens hem

plantejat i així és el que treballam i d’això en tenen el document

tots els sindicats i patronals, que el 2008 hi haurà l’equiparació

retributiva entre els empleats, els treballadors públics de

l’educació i els de l’escola concertada. Aquest divendres tenim

una reunió respecte d’això, per tal de fer possible aquest tipus

d’acord.

Per tant, nosaltres hem fet el calendari, tenim la voluntat

política que això sigui així, i també, tenint en compte, que una

de les propostes és reduir a la secundària de 32 a 30 hores, això

també afectaria els professors de secundària, per tant un procés

d’equiparació progressiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, estic content que coincidim

en aquest tema, no sé si els seus suports parlamentaris

coincidiran també en aquesta postura a favor de l’escola

concertada com a element del servei públic d’educació, com he

dit.

És ver que vostè té molts fronts oberts, és ver que li ha

costat, nosaltres li vàrem fer una pregunta que es reunís més

amb l’Assemblea; hem evitat, a les portes, el dia anterior, que

no es produís aquesta vaga anunciada, crec que ha estat positiu

que no es produeixi la vaga, no hem d’avançar cap al conflicte

educatiu, sinó que hem d’avançar cap a la seva resolució. A

aquest govern li ha costat reaccionar, al final ha reaccionat
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pressionat per aquest anunci de vaga i entenem que s’ha de fer

molta feina, però que és fonamental garantir aquesta

equiparació i que realment hi hagi pressupost i hi hagi dades

efectives perquè això sigui una realitat i no pura retòrica, i no

només promeses que després, com han vist durant set anys,

perquè aquesta és l’experiència dels mestres i dels professors

de l’escola concertada, que hi ha hagut moltes promeses, acords

firmats, però durant set anys no han arribat a l’equiparació.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, Sr. Melià. No vull entrar en altres debats, vull dir, a

vostè, aprofitant que hi ha campanya electoral, també li agrada

dur..., però bé, d’acord, el que és segur és que si realment hi ha

hagut acord amb la pública no ha estat gràcies a El Pi, això

també li puc assegurar.

En tot cas, jo reconec, i això li dic a vostè, és veritat que els

treballadors de l’ensenyança concertada no han tengut un

tractament, durant la legislatura passada no es va reunir la

comissió de seguiment respecte d’això, no hi va haver cap tipus

d’avanç. I en aquests moments ja hi ha les partides

pressupostàries 16, 17 i 18 perquè això realment sigui una

realitat.

Nosaltres acomplim, nosaltres volem que es recuperin els

drets dels treballadors, perquè és l’única forma d’avançar en la

idea de servei públic. Nosaltres volem que l’escola concertada

sigui un servei públic real; volem que sigui un servei públic

transparent i volem que sigui un servei públic, en definitiva,

que possibiliti la millora de la qualitat de l’educació. Per tant,

en aquest sentit nosaltres tenim clar que donar suport als

treballadors de l’ensenyança concertada és una forma d’avançar

cap aquest objectiu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 10076/15, presentada per la

diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a compliment dels convenis

de dependència signats amb els ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

La novena pregunta decau, atesa l’absència de la diputada

que l’hauria de formular.

I.10) Pregunta RGE núm. 10070/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a valoració de l’obertura de

centres de salut.

Desena pregunta, RGE núm. 10070/15, relativa a valoració

de l’obertura de centres de salut, que formula la diputada Sra.

Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la

paraula la diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, dos semanas han

pasado ya desde la ampliación del horario de atención primaria

y así se está viviendo en los centros de salud por el usuario:

consulta médica de tarde cancelada por falta de sustituto, fuera

de este horario dirigirse al PAC de S’Escorxador. Consulta

cancelada por falta de médico sustituto, pasen por admisión y

se le adjudicará una nueva cita.

Declaraciones del Sindicato médico: “Los médicos de

primaria piden más sustitutos”. “Denuncian el cierre de veinte

consultas de primaria por falta de sustitutos” y carteles

colgados en los centros de salud.

“Unidad básica de Can Picafort, cerrada por falta de

sustitutos, acudir al centro de Muro.”

“La falta de sustitutos obliga a cerrar unidades básicas, 60

consultas médicas han tenido que cerrar por falta de sustitutos.”

Desde Gerencia: “A atención primaria no se dá ninguna

respuesta para solucionar estos problemas.”

Sra. Consellera, y usted, transcurridas ya dos semanas desde

la apertura de los centros de salud hasta las ocho, ¿me puede

decir qué valoración hace de la medida? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera, Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, agradezco su

pregunta.

Fem una valoració molt positiva d’aquestes dues primeres

setmanes que du la mesura. Només en horari d’horabaixa s’han

atès 11.615 consultes, més de 7.000 de metge de família, 1.187

de pediatre i més de 3.000 per les infermeres. S’imagina la

quantitat de població que ha resultat beneficiada per aquesta

mesura?

Una elevada satisfacció manifesta de tots els ciutadans i un

pas més cap a l’eficiència del sistema, potenciam l’atenció

primària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, descubiertos

generalizados y consultas cerradas. Usted promete mayor

accesibilidad, y queda muy bien, pero no le dice a la población

que no le garantiza que haya médicos, de hecho 1.000 consultas

a pacientes han tenido que ser canceladas y se han aumentado

las listas de espera.
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Sra. Consellera, esto es un fraude al ciudadano, el

ciudadano está harto de ser el que sufre este tipo de política

electoralista y frívola, es frívola porque usted estaba avisada

por los coordinadores de atención primaria de que era una

medida inviable si no se dotaba de medios, no estaban en

contra de la medida, sino que, si no se dotaba de medios, era

inviable. Y no les ha importado la garantía asistencial al

paciente, lo importante es imponerlo antes de las elecciones.

Sra. Consellera y Sra. Presidenta, en la nueva política lo

importante no es el titular electoralista, sino una gestión eficaz

para el ciudadano. Desde Ciudadanos le pedimos que se siente

con los coordinadores de primaria y que consensúe y que

asegure la garantía asistencial al ciudadano.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja m’he assegut amb els

coordinadors. Des de la Conselleria de Salut hem d’assegurar

l’accés i la continuïtat assistencial a la sanitat pública, és un

compromís, però també és un objectiu.

Ampliar l’horari d’atenció és exactament per això perquè ho

hem fet, augmentar de manera notable l’accessibilitat de les

persones que treballen, que han d’acompanyar els seus pares o

les seves mares que estan malaltes i treballen; que han d’anar

al pediatre, que tenen malalties cròniques, ens preocupen les

persones.

Vostè em parla que els sanitaris no estan d’acord. No és

cert, li puc assegurar que són molts més, molts més els que hi

estan d’acord, el que passa és que aquests pocs que no hi estan

d’acord estan emparats per un sindicat que m’agradaria haver-

lo sentit la legislatura passada quan se substituïa un 27% només

dels descoberts, els quals sempre han existit a atenció primària.

I jo he estat tota sola a una consulta amb 7.000 persones de

població, i ningú no m’ha dit que penjàs un cartell a la porta de

la consulta per fer-li una foto i després penjar-la a Twitter.

Aquest sindicat no hi era,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... aquest sindicat no hi era en aquells moments.

En aquests moments substituïm un 60%, quasi un 60% dels

descoberts. Hem augmentat la plantilla notablement i a més,

com que ens hem compromès, el pressupost de l’any encara

s’incrementa en 9 milions d’euros, aquests que també

preocupen al Partit Popular, 9 milions d’euros per millorar les

condicions dels professionals, per donar contractes estables. On

són els professionals?

Evidentment, amb contractes precaris com han fet feina els

metges, les infermeres d’atenció primària, a dies solts, sense

vacances, s’han anat, s’han anat a altres comunitats autònomes,

s’han anat a l’estranger, i ara els recuperam, fem contractes més

estables. Farem una consolidació de feina. I per aquest motiu

li assegur que la situació es normalitzarà, però n’estam molt

orgullosos, perquè la ciutadania ha guanyat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.11) Pregunta RGE núm. 10074/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesures per allargar la

temporada turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 10074/15, relativa a mesures

per allargar la temporada turística, que formula el diputat Sr.

Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el diputat Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. El Sr. Conseller Iago Negueruela,

contundente como siempre, ha iniciado su intervención

diciendo: se ha alargado la temporada.

(Alguns aplaudiments)

Y eso es una prueba evidente de que ustedes viven de

rentas, evidente. Hace dos días, el presidente de los hoteleros

de Palma reconoce que Palma se ha convertido en uno de los

destinos turísticos urbanos más demandados, prueba evidente

de que ustedes viven de rentas.

Baleares ha tenido una de las mejores temporadas turísticas

de toda su historia, prueba evidente de que ustedes viven de

rentas. Y es tan fuerte el turismo que, a pesar de ustedes, está

funcionando, porque miren lo que ustedes han hecho en materia

de turismo.

En tema de deportes, la Conselleria de Turismo reniega de

hacer promoción en tema de golf, es un tema ideológicos para

ustedes, pero es un tema que claramente es desestacionalizador.

Dicen que lo hacen porque hay una feria internacional,

promovida por el Partido Popular, y dejada para que ustedes la

firmaran, como así hizo el conseller, lo cual también evidencía

que viven de rentas, y se olvidan del resto de los destinos.

En tema de deporte, lo último es la Trans Mallorca Run por

la Serra de Tramuntana, que la van a poner en peligro, porque

ahora resulta que no es ecológico correr por la montaña,

imagínense.

En tema de ciclismo no quieren inversiones en materia de

cicloturismo, les hemos propuesto enmiendas que han

rechazado tajantemente.

En tema de náutica no han hecho absolutamente nada.
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En tema de Palacio de Congresos, a día de hoy no tenemos

ni fecha de apertura ni gestor, lo cual sí que sería

desestacionalizador.

No se les ocurre otra brillante idea que poner una ecotasa en

temporada baja, a la misma vez que le están pidiendo a Madrid

que baje las tasas aeroportuarias.

En tema de conectividad, con Air Berlín no hemos hecho

nada, y es más, no sólo no hemos hecho nada sino que no nos

preocupa, porque parece que esto no va con nosotros, cuando

ustedes saben que se va a perder conectividad, y además en

temporada baja.

En tema de Playa de Palma, a día de hoy hay ocho hoteles

que están pendientes de reformar y que no reciben una

respuesta ni de la conselleria ni del ayuntamiento, porque claro,

el tema de las reformas en los hoteles a ustedes les escarrufa.

Y ya lo último, las terrazas en el Born de la ciudad, que

tienen a media ciudad movilizada porque resulta que las

terrazas no son buenas para el turismo, lo cual ha demostrado

que en temporada baja es como, efectivamente, han

funcionado. Es evidente que son ustedes únicos destruyendo el

trabajo que se ha hecho bien por parte del Gobierno del Partido

Popular.

En cualquier caso, nos gustaría saber si, además de ésto,

van a hacer algo más. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

E L SR . V IC E P R E S ID E N T  I C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, Sr. Gijón, com sempre, vostè ve amb el seu discurs que

estam contra el turisme, que no volem turistes, etcètera, però

les xifres el contradiuen totalment. És evident que el Govern

aposta per la diversificació del producte...

(Remor de veus)

...; aposta, efectivament, per sobretot aquells productes que

són de temporada baixa, d’hivern, per sobre del sol i platja, que

no necessita més promoció, i aposta pels operadors turístics.

Miri, contradient tots els operadors turístics que aposten

precisament per l’hivern, miri, contradient totalment el que

vostè diu, a les fires internacionals apostam pels productes

alternatius al sol i platja, pel cicloturisme, que vostè diu que no

hi apostam; per la cultura i la gastronomia. S’han posat línies

de subvenció a productes i a esdeveniments en suport

d’activitats de temporada baixa, amb 500.000 euros. Hi ha

campanyes de comàrqueting amb operadors internacionals que

aposten per la temporada baixa, siguin companyies aèries,

siguin majoristes de viatges, siguin a agències de viatges. Hem

ampliat el conveni amb els consells insulars, que són els que

millor coneixen la promoció que necessita cada illa, hem passat

dels 144.000 euros que hi varen destinar vostès, a 800.000

euros per al 2016.

El conveni amb Palma, per descomptat. Convenis d’esports,

que vostè diu que no hi apostam, els principals esdeveniments

esportius, a diferència d’abans en què no hi havia pressupost i

que s’havia de cercar d’aquí i d’allà, per a l’any que ve tenen

assegurat el pressupost: l’Iron Man, la Challenge ciclista, Sr.

Gijón, i per descomptat, el principal esdeveniment a nivell

internacional de golf, que és la IGTM 2016, vostè diu que no

hi apostam, bé, per a la IGTM 2016 vostès no varen deixar res

fermat, no tenien ni tan sols on s’hauria de fer, perquè el Palau

de Congressos encara no estarà acabat. I són culpables vostès

del retard del Palau de Congressos, li puc assegurar.

Per cert, no estam preocupats per això d’Air Berlin i la

connectivitat ens interessa el més mínim i es notarà la baixada.

Bé, miri, li don les xifres d’aquest hivern, d’octubre a març, de

temporada d’hivern, les xifres amb seients als aeroports de les

Illes Balears s’incrementen un 18,2% aquest hivern, Sr. Gijón;

a Mallorca, un 15,5% d’increment de seients disponibles aquest

hivern; a Eivissa, un increment del 26,5% d’increment de

seients a vols a Eivissa, i a Menorca l’increment serà del 32,5%

dels vols disponibles.

Per tant, la realitat que vostè dibuixa i la realitat que passa

no tenen absolutament res a veure, Sr. Gijón.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Empiezo como ha acabado, el Sr.

Conseller Iago Negueruela decía que se había alargado la

temporada, lo cual demuestra que viven de rentas, y todo su

speech ha sido demostrar que viven de rentas. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 10014/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei 11/2010, de 2 de

novembre, d’ordenació del transport marítim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 10014/15, relativa a

desenvolupament de la Llei 11/2010, de 2 de novembre,

d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, que

formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup

Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bon dia. Bé, ara ja sé per quin motiu

l’illa de Formentera i el conjunt de les Illes Balears no disposen

d’un decret de transport marítim i és perquè el Partit Popular
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feia feina per a tots nosaltres, però només el Partit Popular

perquè no treballava ningú més aquí, només ells, bé.

Sra. Presidenta, m’agradaria saber quin és el calendari

d’actuació que té previst aquest govern per iniciar les feines per

reprendre la negociació i finalment aprovar el decret que

desenvolupa la Llei de transport marítim per garantir

freqüències mínimes, preus mínims i preus màxim també en el

transport entre illes, i que és tan necessari per garantir els drets

dels residents de les Illes Balears i d’una manera molt especial

per als residents de l’illa de Formentera, i també, lògicament,

per a aquelles persones que s’han de traslladar a l’illa d’Eivissa

per fer feina i a la inversa.

Esper que ens pugui aclarir quins són els seus plans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Tur, per la seva

pregunta. Voldria començar dient que és bo que avui

reflexionem que el Parlament avança en democràcia també i

avui tornam a tenir les preguntes de control al Govern donades

directament per la ràdio i la televisió públiques, per tant, ens

hem d’enorgullir que donam una passa cap a la transparència,

cap a millor democràcia, cap a millors serveis públics.

I Sra. Tur, vostè també ens recorda una cosa important en

aquesta comunitat autònoma, quan parlam de connectivitat no

només hem de parlar d’aeroports sinó que hem de parlar de

ports i quan parlam de Formentera exclusivament hem de parlar

de transport marítim, moltes vegades el gran oblidat durant la

passada legislatura i, evidentment, és una prioritat per al nostre

govern. 

Vostè sap perfectament, i ho hem comentat en diferents

ocasions, tant amb vostè com amb el Consell Insular de

Formentera, que la nostra proposta com a govern és, sens

dubte, no volem colAlapsar La Savina, però sí que volem donar

els serveis als ciutadans i ciutadanes de l’illa de Formentera.

En quin punt ens trobam com a govern i en quina situació

ens trobam, que és el que vostè em demana? La Llei balear de

transport marítim no va ser desenvolupada durant quatre anys

a la passada legislatura, desgraciadament això ho vàrem

solAlicitar en diferents ocasions i no va ser possible, i s’ha de fer

el decret de desenvolupament de la Llei balear de transport

marítim. Començam a treballar des del minut 1 per fer-ho

possible, hem encomanat un estudi que valori les freqüències

que hi ha en aquests moments entre Eivissa i Formentera, que

esperam tenir-ho el més aviat possible. I com volem fer aquest

decret? Des del diàleg i des de l’acord, evidentment entre el

Govern i el Consell Insular de Formentera, evidentment entre

els grups parlamentaris i també amb els agents socials i

econòmics.

Per tant, el nostre calendari, quin és? Tenir aquest estudi

preparat i convocar la Mesa de Transport Marítim en el mes de

gener per a junts prendre les millors decisions per a l’illa de

Formentera. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, agraesc moltíssim la seva

explicació perquè després de pràcticament cinc mesos des que

va iniciar el camí el nou govern no havíem tengut un anunci

clar respecte d’això, per tant, és molt d’agrair perquè ens

permetrà també fer un seguiment d’aquest full de ruta i,

lògicament, començar a preparar la feina necessària per fer les

aportacions que calguin.

S’ha de dir també que aquí no s’acabarà la feina perquè

encara en queda molta de pendent, ens quedarà pendent també

equiparar els residents de l’illa de Formentera que són

extracomunitaris perquè tenguin el mateix preu que la resta de

residents de Formentera i, per tant, no tenguem persones de

primera i de segona a la nostra illa. A més a més, però, també

queda pendent la declaració d’interès general de la línia entre

Formentera i la península que, a diferència de la resta d’illes,

encara queda a l’espera. 

Per tant, vostès saben perfectament que aquest és un dels

pilars de les prioritats que té Gent per Formentera i que té tota

l’illa de Formentera, els partits que la representen, i, per tant,

esper que no ens tornem a trobar amb quatre anys de sequera en

aquest sentit i que pel compte de fer feina en aquest sentit ens

trobem novament a l’espera de resultats. Vostès varen deixar

aprovat a finals del mandat 2011 un esborrany de decret, per

tant, hi ha una feina avançada i una feina feta que crec que és

un bon punt de partida. És correcte i és molt positiu que

treballin també en un estudi que permeti actualitzar aquestes

dades i que pot ser també requerirà aportació, nova informació

i noves propostes i, en aquest cas, tendran tot el suport del

Consell Insular de Formentera, i entenc que també de la resta

de partits que tenen representació en el Ple per poder fer feina

i per poder contribuir que això sigui una realitat el més aviat

possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Tur.

Coincidesc totalment amb les seves propostes i amb la seva

preocupació, sens dubte les Illes Balears patim una

discriminació clara respecte de la resta de territoris espanyols,

el fet de ser quatre illes, i vostès, els que viuen a Formentera,

a més, els efectes de la triple insularitat que van molt marcats

en tot allò que fa referència al transport. Desgraciadament

també hem tengut un govern a Espanya que ha estat molt poc

sensible a reconèixer aquestes qüestions de la insularitat, a
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veure si diumenge tenim sort i començam amb una nova

majoria parlamentària en el Congrés de Diputats que ens

permeti els acords necessaris per als ciutadans i ciutadanes de

Formentera quant a la declaració d’interès general, quant als

extrapeninsulars que hem de fer des d’aquí, quant al transport

de mercaderies també sens dubte fonamental.

Però jo em compromet que, com a govern, nosaltres en el

mes de gener tendrem aquesta Mesa de transport i acordarem

el millor per als ciutadans de Formentera. Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 10069/15, presentada pel

diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al

Decret de garantia de demora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 10069/15, relativa al Decret

de garantia de demora, que formula el diputat Sr. Jaume Font

i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, des de l’any 78, amb la Constitució,

queda molt clara, a través de l’article 43, la protecció de la

salut de les persones que vivim a l’Estat espanyol. Distints

decrets..., el Decret 83 de l’any 2006 va fixar un decret de

garanties de demora que tenia dos objectius: per una part, que

s’establís un termini màxim d’atenció sanitària especialitzada

programada i no urgent i la regulació de garanties del pacient

en cas d’incompliment d’aquest termini, i, segona, la creació i

la regulació de registres de pacients pendents d’assistència

sanitària especialitzada. 

A partir d’això i que vostès, els anomenats acords pel canvi,

tenen un acord que restabliran el Decret de garanties de

demora, és a dir, les llistes d’espera les reduiran i posaran

aquest decret perquè la gent pugui accedir que si és una

operació amb més de 180 dies l’hagis d’atendre o si són 60 dies

una consulta també s’hagi d’atendre, sigui consulta a la pública

o a la privada, pensa restablir aquest Decret de garanties de

demora que va anulAlar el Sr. Bauzá dia 7 de març de 2012?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Per al Govern

que tenc l’honor de presidir, gràcies a l’acord de governabilitat

que vàrem signar les diferents formacions polítiques, la salut és

prioritària i serà política transversal durant aquests quatre anys

de legislatura. És veritat que venim d’una base molt baixa, ens

hem trobat una àrea que havia estat enormement retallada per

part dels governs del Partit Popular, el d’Espanya i el de les

Illes Balears. En el d’Espanya hi tenim un greu problema, el

reial decret estatal que va fer que la sanitat no fos universal a

Espanya, que va posar copagaments injusts, absolutament

injusts, i a veure si diumenge canviam aquesta situació, perquè

tenim molts pensionistes que desgraciadament no poden

prendre els seus medicaments perquè no els poden pagar per

mor del copagament de Mariano Rajoy.

El Govern Bauzá tampoc no es va quedar curt, vostè

anomenava el decret d’anulAlació del Decret de demora i

garanties; va acomiadar 1.300 professionals sanitaris; varen

tancar els centres de salut els horabaixes; varen tancar

habitacions i quiròfans; varen disparar les llistes d’espera i,

evidentment, tot això va disparar la manca d’atenció sanitària

als ciutadans i varen eliminar el Decret de demora que podia

garantir uns certs drets als ciutadans.

Què hem fet en cinc mesos? Tornar la universalitat a la

sanitat, targeta sanitària; hem eliminat el copagament de 10

euros de la targeta sanitària ja en aquest pressupost per a l’any

2016; hem obert els centres de salut els capvespres; hem reduït

el pàrquing de Son Espases; augmentam un 5,6% el pressupost

en sanitat; hem augmentat les substitucions del personal

sanitari, i som molt més transparents, les llistes d’espera ja es

publiquen i fem un pla de xoc per disminuir aquestes llistes

d’espera.

El compromís que tenim signat en els acords pel canvi es

tornar a implementar aquest decret de demora i garantia per als

usuaris de sanitat pública, és un acord de legislatura i tot d’una

que tenguem una mica estabilitzades les llistes d’espera i

puguem complir la paraula que donem, posarem en marxa

aquest decret.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Presidenta, hi ha 13.763 persones a Balears que esperen per

una operació, hi ha 61.496 persones que esperen per una

consulta d’especialista. És vera que hi ha hagut moltes

prioritats a haver de posar en marxa, però crec que el sofriment

de les persones ha de ser el primer a partir d’ara. Ens agradaria

sentir si això entrarà en vigor aquest mes de gener, crec que

tenen capacitat i maniobrabilitat per poder entrar aquest tema

en vigor en gener, febrer. 

Hi ha massa gent que sofreix i El Pi ho té clar, hem estat en

el costat en temes de pactes en l’educació, en tota una sèrie de

qüestions que creim que són imprescindibles per tirar endavant,

però ara aquí parlam d’aquelles persones que pateixen de mala

manera, molta gent que fa més de mig any que espera per ser

operada o molta gent que du..., ara li posaré un exemple de

l’altre dia a Maria de la Salut: una persona que a una germana

seva que té una discapacitat li havien fet una ressonància,

aquesta ressonància li varen dir que en vint dies estaria, als vint

dies hi va anar i li diuen que encara no havien arribat els
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papers, fa tres mesos i mig i no té resposta aquesta germana

d’aquesta persona amb discapacitat de Maria de la Salut.

Necessitam posar endavant el més aviat possible el Decret

de demora perquè la gent no pot sofrir. És el que pensa El Pi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Estic totalment

d’acord, però hem de posar un decret de demora no per posar

un decret de demora, sinó que hem d’acomplir. Què ens hem

trobat? Miri, nosaltres el 2011 vàrem deixar de governar

aquesta comunitat autònoma, un decret de demora que deia

molt clar, 180 dies naturals per a intervencions quirúrgiques, 60

dies per a primera visita en consulta externa, 60 dies per a

proves diagnostiques, no hi havia ningú que esperàs més

d’aquest temps perquè quan no es podia complir es derivava a

la privada, això era el que nosaltres vàrem deixar en herència

al Govern Bauzá.

El Govern Bauzá ho va dilapidar i ens va duplicar i triplicar

les llistes d’espera i, a més, va acomiadar 1.300 professionals

sanitaris, va tancar habitacions, va tancar quiròfans. 

Per tant, ens trobam a la fase d’augmentar personal sanitari,

que això necessita temps i, per tant, no li puc comprometre en

el mes de gener; estam a la fase del Pla de xoc per a disminuir

les llistes d’espera i li puc garantir que aquest és el compromís

per donar aquest millor servei als ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 10082/15, presentada per la

diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a article 135 de

la Constitució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 10082/15, relativa a article

135 de la Constitució, que formula la diputada Sra. Laura

Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula la diputada Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Sra. Armengol,

com és ben conegut, el setembre de l’any 2011 enmig d’una

tempesta financera que assotava els mercats de deute de

l’eurozona, el seu partit i el Partit Popular varen aprovar la

reforma de l’article 135 de la Constitució, amb la qual es

donava rang constitucional a la prioritat absoluta del pagament

dels interessos i del capital del deute públic de les

administracions sobre qualsevol altra necessitat de despesa. El

seu objectiu era garantir el compliment de les noves regles

europees de disciplina fiscal, austeritat econòmica i estabilitat

pressupostària per les administracions.

La reforma, com és sabut per tothom, es va produir en un

mes, amb “agosticitat”, per la via ràpida, amb un accelerat

debat parlamentari, amb un parlament pressionat, sense consens

social i al marge d’una consulta ciutadana. Llavors l’economia

espanyola vivia una situació de gravetat sotmesa al joc dels

mercats financers especulatius del Fons Monetari Internacional,

de Merkel i de la Comissió Europea. Aquesta decisió en lloc de

reactivar l’economia la va ofegar encara més.

Per aquest motiu, el Govern del Partit Socialista decidí

pactar amb el Partit Popular un nou text per a l’article 135,

pensant que aquesta era la solució a les amenaces de l’estafa

anomenada crisi. Aquesta reforma de la Constitució ja hem vist,

però, quines conseqüències ha tengut per a la nostra ciutadania.

Per això, des de Podem ens demanem: quina és l’opinió del

Govern de les Illes Balears sobre els efectes que ha tengut i que

encara té sobre la ciutadania de les Illes l’actual redacció de

l’article 135 de la Constitució?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo. Entenc que

som a pocs dies d’unes eleccions generals i avui em faci una

pregunta sobre un tema de caràcter general, però jo no tenc cap

problema a contestar, sí que li donaré la meva opinió personal

sobre aquesta qüestió. 

Vostè feia referència a l’article 135 de la Constitució

Espanyola i als efectes que hagi pogut tenir sobre la situació

econòmica dels ciutadans de les Illes Balears. A veure si ho

explic bé: l’article 135, efectivament, té uns efectes de posar

per damunt de tot el compliment del dèficit i del deute públic,

ara bé, té un punt, el 135.4, que diu clarament que el límit fix

de dèficit i volum del deute públic podran superar-se en casos

que hi hagi recessió econòmica, i deriva a una llei orgànica

d’estabilitat pressupostària que és la que fixarà els percentatges

de dèficit públic.

Aquí el Partit Socialista no va votar aquesta llei d’estabilitat

pressupostària perquè nosaltres crèiem que a un moment de

recessió econòmica, precisament s’havia de triar un model

econòmic que garantís els drets socials de tots els ciutadans i

ciutadanes.

Però, per ser positiva i no anar al passat, què crec jo que es

necessita realment? Una reforma de la Constitució Espanyola,

efectivament, suplementar l’article 135 per poder blindar els

drets socials de tots els ciutadans d’Espanya. I en aquesta

comunitat autònoma també una modificació de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears per poder blindar els drets

socials i que no torni a passar el que vàrem viure la passada

legislatura. Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010082
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, veig que vostè

també es troba en campanya perquè ara mateix el que ha citat

és el programa del Partit Socialista, jo sé que rectificar és part

de la nova política, benvinguts, però s’han d’assumir també tots

els danys que s’han fet amb aquesta reforma de la qual vostès

varen participar. 

I no és una qüestió de campanya, i repeteixo, perquè tot

això de què parlam aquí en aquestes preguntes en les quals es

parla de retallades són conseqüència, precisament, d’això.

Quan vostè parlava abans, responent el Sr. Jaume Font, sobre

tancament de quiròfans i tots els problemes que hem patit a la

salut, a l’educació pública en aquestes illes, han estat com a

conseqüència de l’aplicació de l’article 135 d’aquesta reforma

de la qual vostès varen participar.

La realitat és que el pacte d’Estat que es va signar en aquell

moment entre Partit Popular i Partit Socialista va provocar molt

de sofriment als ciutadans i ciutadanes de les Illes que encara

patim, com hem dit. A més, la decisió va provocar i encara

arrossega una minva de la credibilitat del seu compromís amb

un repartiment just de les conseqüències d’aquesta crisi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...i la reforma va assumir més costos dels necessaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Camargo, entenc el que

vostè em vol explicar, ara bé, jo li diré que crec que és una

mala aplicació de la Constitució Espanyola el que ha succeït i

que ha provocat tant de dolor als ciutadans i ciutadanes de tota

Espanya i d’aquí, de les Illes Balears. Crec que és una mala llei

la d’estabilitat pressupostària, crec que són molts mals acords

els dels consells nacionals de política fiscal i financera que han

perjudicat notablement les comunitats autònomes entre les

quals, molt especialment, la nostra comunitat autònoma. 

Per tant, jo li dic: crec que s’ha de complementar l’article

135, però no només això, crec que amb això ens quedaríem

curts, crec que en aquest moment, a l’any 2015, necessitam una

reforma de la Constitució Espanyola àmplia, perquè tenim

molts de problemes, perquè aquesta constitució encara no

reconeix ni anomena les pròpies comunitats autònomes, encara

no reconeix ni anomena la Unió Europea, no per res, sinó

perquè es feu el 78, abans de tot aquest procés, perquè no

blinda els drets socials, com crec que seria necessari, després

d’aquesta crisi, després d’aquest sofriment, crec que és

absolutament necessari, i per què tenim un problema territorial

no tancat i hem de donar una solució que és urgent ja a

Catalunya.

Per tant, jo som de les que pens que sí, que necessitam una

reforma de la Constitució Espanyola àmplia per blindar drets

socials i per anar cap a una Espanya federal que doni molts

millors garanties també als ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 10263/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a funcionament de les

unitats bàsiques i centres de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 10263/15, presentada en

substitució de la RGE núm. 10079/15, relativa a funcionament

de les unitats bàsiques i centres de salut, que formula la Sra.

Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula la diputada Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern fa tres

vegades que li deman per atenció primària i continua sense

contestar, ni vostè ni la seva conselleria no donen la cara pel

caos que han generat. I ja sabem que vostè està molt orgullosa

d’aquesta decisió. 

Per tant, ens pot explicar si és normal el que passa als

centres de salut i a les unitats bàsiques del poble?

I per favor, Sra. Presidenta, sabem que es troben en

campanya, però en campanya les fantasies de la seva consellera

al país de les meravelles continuen sent fantasies, la realitat són

cartells i consultes tancades, Sra. Armengol. Què està passant?

Li sembla normal a vostè?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Consultes tancades amb vostès,

totes, totes.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010263
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010079


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 20 / 15 de desembre de 2015 891

 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, destruir, Sra. Prohens, destruir és molt fàcil,

construir és molt difícil.

(Remor de veus)

I aquest govern i el grup parlamentari que li dóna suport ens

trobam en la fase de construir de nou un dret a la sanitat

pública, universal i gratuïta, tal i com la va pensar el ministre

de Sanitat Ernest Lluch.

Que ens han deixat vostès, Sra. Prohens? Minva de drets

sanitaris a tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Avui nosaltres, durant aquests cinc mesos, hem fet passes

endavant per universalitzar, hem tornat les targetes sanitàries,

hem llevat copagaments -que abans li deia- dels deu euros, hem

obert els centres de salut l’horabaixa, perquè volem millorar

l’accessibilitat al sistema sanitari públic.

Abans la consellera de Salut els ho explicava, però si no ho

han entès bé a veure si jo ho puc explicar: vostès varen decidir

tancar els centres de salut l’horabaixa i que els ciutadans no

tenguessin el dret de poder anar al metge en condicions de

normalitat, dins uns horaris de normalitat, una decisió unilateral

vostès contra tothom, com tot el que feien a la passada

legislatura. Nosaltres hem decidit obrir els centres de salut i

només en dues setmanes, Sra. Prohens, escolti bé això, en dues

setmanes 11.615 consultes s’han donat el capvespre. Hi havia

una necessitat o no? Hi ha més ciutadans que s’han pogut

atendre els capvespres, si o no? Avançam o no avançam? Jo

diria que avançam d’una forma aclaparadora. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sra. Armengol, amb això de construir i destruir vostè hi té

un màster, en destruir bàsicament. Consultes tancades per

manca de substituts, unitats bàsiques sense metges, com li vam

advertir, pobles de primera i pobles de segona, queixes per tot,

Can Picafort, Deià, Binissalem, per tot Sra. Armengol.

Improvisació, presses i imposició autoritària, vostè contra

tothom, Sra. Armengol; instruccions que no arriben, llistes

d’espera de cites prèvies que es disparen fins els 10 o 12 dies

en atenció primària.

I tirant de la seva demagògia, Sra. Armengol, avui les

mares, com jo, que volen dur el seu fill al pediatre els

horabaixes, tampoc no ho poden fer, perquè les consultes estan

tancades, perquè han passat de 4 dies de pediatria a 2 dies a

molts de centres de salut. N’està orgullosa Sra. Armengol? És

això qualitat, recuperació de drets, eficiència?

No Sra. Armengol, això és un engany, això és un frau a tots

els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

I ja sabem que als professionals sanitaris vostè no els

escoltarà, a no ser tal vegada que es posin una bata de color

verd, amb permís de MÉS, que llavors es posen gelosos. Però,

per favor, faci el favor d’escoltar els pacients, faci el favor

d’escoltar les persones. No són xifres Sra. Armengol, són

persones, i escolti les seves queixes i escolti el que li diuen,

vostè els ha enganat.

Obri els centres de salut si té recursos, si té planificació.

Pagui a les farmàcies, duen des del mes de setembre sense

cobrar i vostè no ha dit ni una paraula d’aquest deute que té

amb les farmàcies.

I obri els ulls, Sra. Armengol, obri els ulls perquè aquest

cop sí que la realitat li ha espenyat un bon titular, fins i tot en

campanya electoral. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, Sra. Prohens, a veure si

ens entenem. Vostè és del partit que va acomiadar 1.300

professionals sanitaris, en aquell moment no els interessaven

els professionals sanitaris que els enviava directament a l’atur?

Vostè és d’aquell partit que només substituïa el 27% dels

professionals sanitaris a atenció primària i ara en aquest

moment se substitueix el 60%.

Hem avançat tot el que necessitam? No, encara no, és que

només duim cinc mesos. Doni’ns temps, Sra. Prohens, i no es

preocupi que això va molt bé.

Hem augmentat el pressupost per a sanitat en el 2016 en 9

milions d’euros més per a capítol 1 a atenció primària. Li diré,

aquest divendres el Consell de Govern aprova 228 places de la

convocatòria del 2015 de personal sanitari, perquè vostès els

varen treure fora i sense personal és impossible poder donar

millors serveis públics.

I ja que li preocupa el personal, li diré una cosa: vostès

varen deixar de pagar 185.000 hores extra a personal sanitari,

que els varen deixar de pagar 2,3 milions d’euros que afecten

3.344 professionals, que ara nosaltres pagam. I el millor de tot

Sra. Prohens, retornam els drets a la sanitat pública, a tots els

usuaris de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 5260/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model de

finançament autonòmic.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la

InterpelAlació RGE núm. 5260/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a nou model de finançament

autonòmic.

Té la paraula el Sr. Antoni Camps pel Grup Parlamentari

Popular.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505260
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Crec que no m’equivocaré si dic que una de les qüestions

centrals que haurem de resoldre en aquesta legislatura és sense

cap tipus de dubte la reforma del sistema de finançament

autonòmic. I per açò, precisament per açò plantejam avui

aquesta interpelAlació, a fi que en puguem rallar, a fi que

puguem establir els punts de partida que consideram

fonamentals a l’hora d’emprendre unes negociacions amb

l’Estat i amb la resta de comunitats autònomes, amb l’únic

objectiu de reformar precisament el model de finançament.

Un primer punt de partida que jo crec que tots hi estam

d’acord, és entendre que la Llei 22/2009 de finançament

autonòmic, que el Partit Socialista va negociar amb la

Generalitat de Catalunya primer i que després va imposar a la

resta de comunitats autònomes, i en aquell moment amb el

Partit Socialista i el Grup MÉS governant aquí a Balears, amb

el llavors president Antich, i tots ells van aplaudir aquell nou

model de finançament i tots van considerar que era molt positiu

per a Balears, vull entendre que avui tothom considera que

aquella llei, la Llei 22/2009, ha estat negativa per als interessos

de Balears i que ens ha deixat a la cua del finançament i que

per açò la volem canviar. Perquè no tindria sentit voler canviar

una llei si consideram que és positiva.

Per tant, vull entendre que el Govern, que fins ara ha dit que

tenia un mal finançament, el Govern està d’acord que és

imprescindible modificar aquesta llei socialista de finançament

autonòmic. I de fet, la pròpia consellera d’Hisenda, la Sra.

Cladera, a la seva primera intervenció, a la primera

compareixença que va fer a la Comissió d’Hisenda, va recalcar

el següent, i ho llegiré textualment, deia: “El principal objectiu

que cal redreçar de manera inajornable és l’infrafinançament

que rep Balears respecte de les altres comunitats i que any rera

any es posa de manifest amb el sistema de finançament i amb

els lliuraments a compte que rebem quan hem de fer els

pressuposts. Açò ho confirmen també els resultats coneguts

aquest passat mes de juliol sobre el tancament de balances

fiscals entre l’Estat i les Balears per a l’any 2012, les Balears

varen aportar 1.330 milions d’euros a l’Estat, açò és el 5% del

PIB, i vàrem ser la segona comunitat autònoma que més aporta

a l’Estat per habitant, o el que és el mateix, 1.192 euros de cada

ciutadà a les Balears varen anar a parar a la resta de comunitats

autònomes. Xifres molt semblants a les dades de balances

fiscals de 2011". 

Compartim completament les paraules de la Sra. Cladera,

les compartim perquè demostren que la Llei de finançament de

2009 ha estat negativa per a Balears i que culpa d’aquesta llei,

com deia la Sra. Cladera, 1.192 euros de cada ciutadà de

Balears van anar a altres comunitats autònomes. Per tant, vull

entendre que en aquesta cambra hi ha un clam unànime

precisament en la necessitat que aquesta reforma es faci

efectiva i que es faci efectiva el més prest possible. I vull

pensar que tots els grups volem colAlaborar i volem anar tots

junts en una qüestió que consideram cabdal per al futur de la

nostra comunitat autònoma.

Per tant, la primera qüestió que m’agradaria traslladar des

d’aquesta tribuna, és que des del Partit Popular tenim la mà

estesa i estam disposats a posar-nos al costat del Govern per

ajuntar tots els esforços i anar tots junts amb un únic objectiu,

aconseguir un nou model de finançament que posi a Balears en

el lloc que es mereix. Per tant, Sra. Cladera, Sra. Consellera,

vull que tengui molt clar que trobarà amb aquest tema en el

Partit Popular un aliat i un suport institucional lleial.

I la prova més evident de què açò és així, de què té al seu

costat un suport institucional lleial, és que quan la presidenta

del Govern, la Sra. Armengol, va demanar la implicació del

Partit Popular i concretament li ho va demanar a la nostra

portaveu, la Sra. Prohens, perquè ajudés al Govern en tot el

referent a les pròrrogues d’inversions estatutàries i a recuperar

inversions que havien quedat encallades, el Partit Popular va

colAlaborar i va fer tots els esforços possibles per dur aquestes

inversions. I avui ja tenim firmats alguns acords amb el Govern

central en inversions per a les illes, concretament 322 milions

d’euros. Una feina de diversos anys del Govern anterior que ara

comencen a veure els seus fruits. I d’açò n’estam tots contents,

vostès n’estan contents i nosaltres també n’estam contents. Per

tant, repetesc, Sra. Cladera, tindrà el Partit Popular al seu costat

i serem el més lleial aliat en aquesta batalla per a la millora del

nostre finançament.

Però aquesta mà estesa que he comentat, ja li vam oferir el

passat dia 15 de setembre a la seva primera compareixença, i a

aquest oferiment vostè va respondre, i també llegiré

textualment: “Agraesc l’oferiment o l’acolliment de l’oferiment

que heu fet. I a part de la comissió d’experts que hem anunciat,

jo vós agrairia que ens anéssim reunint. M’oferesc per reunir-

nos a la conselleria, amb un representant de cada partit, per

anar treballant aquesta propera reunió que tenim, per exemple

amb el ministre Montoro, que serà aviat, per treballar ja el

sistema de finançament, fer propostes i també tot el tema

d’inversions estatutàries, REB, que jo crec que aquí tots

coincidim”.

I ahir, miraculosament, ahir ens van telefonar que avui,

després d’aquesta interpelAlació, la Sra. Cladera ens volia veure,

ens volia reunir per tractar sobre el REB, si no ho tenc

malentès, perquè no tenc més dades.

I jo li vull dir, Sra. Cladera, que estic content que hagi

pensant en nosaltres, que estic content que d’aquesta

interpelAlació surti aquesta primera reunió, però que,

desgraciadament, jo no hi podré venir, jo no hi podré venir

perquè som al Ple del Parlament, després duré una moció i per

tant jo no podré venir a aquesta primera reunió. A més jo crec

que no són maneres, telefonar a una persona perquè vengui a

una reunió, jo crec que hi ha d’haver un ordre del dia, hi ha

d’haver una cosa aclarideta. Les reunions no es fan així i no es

fan durant un ple.

(Remor de veus)

Per tant, ja li ho dic, em sap greu, no podré venir, no perquè

no vulgui sinó perquè seré aquí en el Ple duent una moció, i per

tant crec que ens hauria de convocar en temps i forma amb un

ordre del dia a una propera reunió.

I veig també, veig també que el seu flamant nou cap de

gabinet ha estat molt eficaç, ha estat molt eficaç perquè just
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arriba i ja ens convoquen a una reunió, i just arriba actualitzen

la seva agenda a la pàgina web, una agenda que no

s’actualitzava de dia 2 de setembre, i avui ja està actualitzada

i al dia. Dic açò perquè el seu nou cap de gabinet jo no sé si

serà molt eficaç o no, de moment ha demostrat la seva vàlua,

perquè dues cosetes, dues cosetes que no eren gaire

complicades les ha solucionades tot d’una, però jo crec que

vostè tindrà un problema amb aquest nou cap de gabinet, tindrà

un problema amb el seu propi Partit Socialista de Menorca, que

avui deia que era un tiro en el pie aquest nomenament. Bé, en

qualsevol cas el problema serà seu, i no sé si Podemos entrarà

una altra vegada en aquesta dinàmica perquè del Sr. Ribalaiga

al Sr. Fernández Terrés no hi ha gaire diferència. En qualsevol

cas que Podemos faci el que vulgui.

De totes formes i en qualsevol cas que quedi clar, Sra.

Cladera, que volem participar, que si no participam serà perquè

vostès no volen, perquè vostès voldran aplicar el corró, però en

qualsevol cas nosaltres esperam molt de les reunions a què ens

pugui convocar, i, ja dic, si aquesta interpelAlació ha servit

perquè vostè ens convoqui, benvinguda sigui aquesta

interpelAlació, i si cada mes hem de fer una interpelAlació farem

una interpelAlació perquè vostè se’n recordi que ens ha de

convocar per parlar dels temes importants, que són el

finançament autonòmic.

Voldria també, per anar finalitzant, mostrar el nostre

malestar pel fet que vostè i el seu govern hagin decidit de forma

unilateral suspendre el primer REB amb contingut fiscal de la

història de la nostra comunitat autònoma, un REB que tenia

importants beneficis fiscals per a les empreses que invertien en

qüestions mediambientals, tractament i depuració d’aigües,

I+D+I i energies renovables. Jo puc entendre que vostès

volguessin un REB més ambiciós, em sembla perfecte, tots

volem més sempre, però em sembla un profund error renunciar

a allò que ja havíem aconseguit, i em sembla, a més, una mostra

d’autoritarisme i manca de diàleg suspendre aquest règim

especial sense consultar amb la resta de forces polítiques i

furtant del debat polític aquesta qüestió. I més quan qui ho fa

s’autoproclama el rei del diàleg, de la participació i de la

transparència; en aquest cas, ni participació, ni transparència,

ni diàleg. 

Sra. Cladera, hem presentat propostes en positiu, tenim

diverses PNL presentades sobre finançament autonòmic que

esper que algun dia es puguin debatre en aquest parlament, i

n’hi ha una que parla de modificar la Llei 22/2001, de 27 de

desembre, que regula els fons de compensació interterritorials

de forma que s’estableixi per llei una distribució justa i

equitativa entre totes les comunitats autònomes dels recursos

destinats a inversions de l’Estat, i evitar d’aquesta manera

l’arbitrarietat actual, que fa que Balears de forma sistemàtica

estigui sempre a la cua de les inversions estatals. Vull que

tenguin molt presents aquestes PNL, aquesta en concret, que

posaria definitivament ordre en les inversions de l’Estat a

Balears, i també altres en qüestions de finançament autonòmic.

Vaig acabant perquè la presidenta em cridarà l’atenció. En

qualsevol cas, ja li ho dic, esperam de les reunions que puguem

tenir altura de mires, ganes de fer coses en conjunt i que l’únic

objectiu sigui mirar els ciutadans; amb aquestes condicions, li

ho repetesc, tindrà sempre el Partit Popular al seu costat.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la representant del

Govern, la consellera Catalina Cladera, per un temps de deu

minuts.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies. La iniciativa que vostè planteja... Gràcies, Sra.

Presidenta, o en aquest cas vicepresident. Senyors diputats i

diputades, Sr. Camps, la iniciativa que vostè planteja al Govern

és molt oportuna, sempre és oportú parlar de finançament, no

d’equips ni de cap de gabinet, no té res a veure amb

finançament. 

Tots els governs, tots els consellers d’Hisenda que m’han

precedit han volgut millorar el finançament, entenc, millorar el

finançament de Balears. Uns han tengut més èxit que uns altres,

i és veritat que durant la passada legislatura el govern Bauzá,

el govern del Partit Popular que vostè representa es va

significar precisament per no obtenir cap millora del sistema de

finançament, no va aportar ni un euro més de Madrid. No ho

dic amb cap mala intenció, són simplement fets. El sistema de

finançament de Balears no ha millorat en aquests quatre anys;

tampoc la negociació del REB ni les inversions estatutàries.

Després de molt de pregar com a molt han encarregat un estudi

a la UIB per estudiar els costos d’insularitat que allà va quedar,

no ha servit per a res més; a Madrid no el coneixen i no l’han

fet servir. Nosaltres sí que el farem servir.

No tenc cap ànim de passar comptes del govern anterior. Jo

mir cap endavant i treballam pel finançament de Balears perquè

és una qüestió d’estat, és una prioritat d’aquesta comunitat

autònoma, com ja hem expressat i vostè ha recordat que jo he

expressat en moltes ocasions. És imprescindible aconseguir

més recursos perquè tothom tengui les mateixes oportunitats,

perquè ningú no quedi enrere ni en prestacions bàsiques, ni en

educació, ni en sanitat, ni en serveis socials. Aquest és el nostre

objectiu com a govern, el meu objectiu com a consellera.

M’alegra que avui m’interpelAli sobre finançament, li

agraesc la mà estesa del Partit Popular, però jo no he sentit cap

proposta concreta, eh?, avui matí no he sentit cap proposta

concreta, només alguna crítica. Però, bé, no m’agrada tant que

en els quatre anys... i no m’agrada que en aquests darrers quatre

anys no millorassin el finançament, vostès no ho han fet, no

varen aconseguir cap euro més, com li deia, i no sé per què no

ho varen fer. Jo em deman, si vostès també troben que patim un

infrafinançament, per què no varen fer res, per què es varen

conformar aquests quatre anys, i en comptes de solAlicitar i

reivindicar a Madrid el que és just per a Balears varen consentir

fer retallades una darrera l’altra.
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Clar que volem canviar el sistema de finançament. El que

tenim no ens va bé, no ens va bé perquè no està ben gestionat,

no és suficient per defensar els interessos de Balears ni per

cobrir les nostres necessitats, i no estam disposats a seguir

retallant per dissimular aquest mal finançament, que és això el

que han fet vostès aquests darrers quatre anys. Nosaltres deim

prou, nosaltres feim passes per canviar aquesta situació i vostès

no varen fer res. 

Com pretenem millorar aquest sistema de finançament? Un

dels nostres requisits és el principi d’ordinalitat -no n’hi he

sentit parlar, d’això-; això vol dir que un cop aplicat el

mecanisme de sistema de finançament la nostra posició com a

comunitat autònoma no pot ser inferior a la que ocupam en

virtut del que ens dóna la nostra capacitat fiscal, la que genera

la nostra economia. Per això nosaltres no podem permetre que

la cartera bàsica de serveis quedi enrere a Balears, com vostès

han consentit aquests darrers quatre anys. Per tant el

repartiment del finançament hauria de començar per assegurar

a tot arreu i pertot igual aquestes prestacions bàsiques dels

ciutadans. 

A Balears el Govern hauria de poder gestionar també un

percentatge major dels impostos que pagam. Parlam

d’augmentar autonomia fiscal cap a les comunitats autònomes.

Aprofundir la confiança de l’Estat cap als diferents territoris no

crec que sigui una mostra de feblesa del govern central, sinó tot

al contrari, plantejam un estat més fort i més plural a partir de

la gestió compartida dels ingressos, d’igual manera que la

transferència de competències ha centrifugat o ha generat la

càrrega de la despesa cap a les comunitat autònomes. Per tant

nosaltres parlam d’ordinalitat i major autonomia fiscal, que han

de ser els pilars d’un procés de reforma del sistema de

finançament, que és urgent que sigui abordat immediatament

per part del nou govern de l’Estat que surti a partir de

diumenge que ve. 

Ja no podem esperar més. És evident que el procés de

negociació d’un nou sistema de finançament no serà ràpid,

perquè precisament aquests darrers quatre anys no hi ha res fet

i hem de començar pràcticament de zero, però els problemes de

finançament ja els patim i no podem esperar, hem de cercar

fórmules per tenir més oxigen per a les administracions i per als

ciutadans perquè puguem continuar respirant.

L’Estat és el responsable de més del 60% del deute que

tenim a Balears; gairebé 5.000 dels 8.162 milions d’euros del

nostre deute el té l’Estat. Aquests 8.162 milions d’euros són les

dades del Banc d’Espanya que divendres passat va publicar del

darrer trimestre de 2015 de la nostra comunitat i empreses

públiques, sense incloure el deute comercial. I és el mateix estat

que ens exigeix més esforços i més retallades de despesa, com

a condició per seguir dins els mecanismes de facilitat financera

i de liquiditat autonòmica. Per tant, la solució es converteix en

problema, obtenir liquiditat a Balears obliga a seguir-nos

cordant el cinturó, i això és absurd, ni té sentit, ni és de justícia

per a una comunitat autònoma amb una balança fiscal tan

decantada cap a l’Estat, com és el cas de Balears i com vostè

abans ha assenyalat. 

Hem d’aconseguir aturar aquesta espiral i per fer-ho

necessitam que els criteris de deute i dèficit permès ens siguin

aplicats d’una manera més flexible. Ho hem intentat dins el

Consell de Política Fiscal i Financera, no ens ha anat bé, ni el

Sr. Montoro ni el Sr. Rajoy han volgut cedir. Però nosaltres

insistirem i seguirem fent feina en aquest sentit, Montoro i

Rajoy tampoc no han volgut cedir i s’han aferrat al 2018 com

a punt de dèficit zero de les administracions públiques, podien

optar per deixar arribar al 2020 i per tant flexibilitzar el dèficit

i no haver de fer tantes retallades, ni fer sofrir tant la

ciutadania, però no ho han fet. I a més, una altra cosa que ha fet

l’Estat, és reservar-se durant tot aquest temps la major part del

dèficit que ens ha permès Europa, constrenyint les comunitats

autònomes.

Però així i tot l’Estat ha seguit incrementant el seu deute, el

2011 era d’un 70% del PIB i ara és del 100%, 320 milions

d’euros en 4 anys. I Rajoy deixarà el Govern amb un 100% del

deute sobre el PIB i a més ha disposat de 50.000 milions del

fons de reserva de la Seguretat Social. Rajoy i Montoro han fet

una gestió molt qüestionable i no han tractat d’una manera més

flexible i comprensible les comunitats autònomes. Perquè

Madrid ha governant amb una gran voluntat recentralitzadora,

amb l’excusa del compliment dels criteris de la Unió Europea,

ha imposat les seves idees per la via del sotmetiment econòmic.

D’una altra banda, per alleugerir la càrrega del deute,

Balears hauria quedar eximida de retornar part dels préstecs

que manté amb l’Estat. La condonació parcial serviria de

compensació del deficient finançament i per la desequilibrada

balança fiscal que tenim. I també podria funcionar mentre que

els mecanismes de finançament autonòmic no s’ajusten. 

Aquest Govern ha canviat les coses i ja es nota, el passat dia

3 vàrem reunir la comissió mixta bilateral entre Estat i Balears

en temes d’economia i hisenda. Durant tota la passada

legislatura aquesta comissió no es va reunir ni una sola vegada,

Sr. Camps, ni una sola vegada! De la reunió en va sortir el

compromís d’inversions per a Balears per valor de 322 milions

d’euros, pel conveni de carreteres de l’any 2004 i per recuperar

o prorrogar les inversions estatutàries amb les quals vostès mai

no varen creure. I ara diuen que hem recollit la feina que vostès

han fet? És molt generós per la seva banda, però també no és

cert, ho sabem. Vostès no van creure mai ni en les inversions

estatutàries, no van demanar mai ni més inversions, ni van

presentar ni un sol projecte, ni un sol!

L’altre compromís que va sortir de la reunió de la comissió

mixta de dia 3, ja s’ha fet una realitat, reunim per primera

vegada el grup de treball per a la redacció del règim especial

per a Balears demà mateix; un grup de treball format per una

delegació del Govern i una altra del ministeri. Anam amb

retard, però és un avanç per poder obrir negociacions entre

l’Estat i la comunitat autònoma per treballar un REB i estam

contents perquè per primera vegada parlarem d’un REB seriós,

no com el mini REB que vostès varen intentar aprovar abans

d’eleccions.

Ara tenim l’oportunitat de negociar un REB ple, amb

mesures reals que compensin de bon de veres els costos de la

insularitat per a ciutadans i empreses. Una proposta que està

oberta a la participació de tota la societat i també a la de tot el

Parlament. REB i finançament autonòmic són temes d’Estat,

ens afecten a tots i necessitam la participació de tots. Jo he anat



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 20 / 15 de desembre de 2015 895

 

recollint propostes i suggeriments de diferents entitats amb les

quals m’he entrevistat. I en uns minuts, tot i que vostè no podrà,

intentaré recollir els suggeriments i la informació dels

portaveus econòmics dels diferents grups parlamentaris. Però

jo el convit que puguem parlar després, quan vostè acabi la

moció, o quan vulgui vostè. Jo entenc que també tots els

diputats que no són aquí, deuen estar reunits. Per tant, vostè

qualque moment podrà trobar per reunir-se, no?

Però bé, volem compartir la informació, volem compartir

aquesta feina i que el resultat que negociam amb Madrid sigui

vàlid, no per a un Govern, no per a una consellera d’Hisenda,

sinó per a tota la societat, per a tota una generació, per a la

millora de la qualitat de vida i per a la disminució de la

desigualtat, per millorar les oportunitats de tots i totes. Per això

jo estic a la vostra disposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Rèplica de l’autor de la

interpelAlació, el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cladera, propostes

concretes, jo li he dit que havíem presentat diverses PNL, n’hi

he comentat una en concret, d’establir per llei les inversions de

l’Estat, a mi em sembla una qüestió molt important; és a dir que

les inversions que ens arriben aquí no depenguin de

l’arbitrarietat del govern de torn, jo crec que açò és important,

i que vengui establerta per llei, amb uns paràmetres objectius,

la forma de distribuir aquestes inversions.

I tenc també una altra proposició no de llei presentada en

tema de finançament autonòmic que diu el següent, jo li ho

posaré, són quatre punts que crec que coincideixen plenament

amb el que vostè acaba de dir fa una estona: El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear un

espai de diàleg, d’acord i de consens entre tots els grups

parlamentaris, a fi que es pugui redactar una proposa conjunta

de reforma del sistema de finançament que sigui defensada

davant el Govern central. Supòs que en aquesta qüestió vostè

no té res a objectar, supòs que quan es presenti i es pugui

debatre hi votaran a favor.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a fer feina amb altres comunitats autònomes, a part de

València i Catalunya, que em sembla que ja hi tenen acords,

que pateixen el mateix problema de manca de finançament,

com puguin ser Múrcia o Madrid, per tal d’anar impulsant

propostes de millora del sistema de finançament autonòmic.

També és una qüestió que poc a poc hem d’anar fent aliats amb

la resta de comunitats autònomes, a fi de què entre tots puguem

tenir més força de cara a poder negociar un bon sistema de

finançament.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a explicar també, fent pedagogia a les altres comunitats

autònomes sobre els problemes reals que pateix Balears,

precisament per aquest insuficient finançament autonòmic. Una

altra qüestió important, és a dir, fer entendre que no és el

mateix viure aquí que viure a Toledo, que tenim unes

circumstàncies especials i que tenim unes mancances especials.

I que per tant, aquesta pedagogia que hem de fer a altres

comunitats autònomes, jo crec que també els ha de liderar el

Govern i entre tots ho hem de fer.

I una quarta, el Parlament de les Illes Balears dóna suport

al Govern de les Illes Balears per seguir reivindicant una nova

Llei de finançament de les comunitats autònomes, que

modifiqui l’actual finançament, que s’ha demostrat injust i

perjudicial per a les Illes Balears i que suposi entre altres

millores, la descentralització dels ingressos i l’ordinalitat amb

els resultats, la qual cosa em sembla que és exactament el que

vostè ha dit fa una estona.

Per tant, propostes concretes, aquestes, aquestes que ja

estan entrades en el Parlament, de fet, aquesta que acab de

llegir és de dia 27 d’agost, ni més ni manco. Amb la qual cosa

esperem que quan es debati aquesta qüestió, tenir el suport

majoritari de tots els grups parlamentaris.

Vostè rallava d’un mini REB. Jo li deia abans, jo estic

d’acord que no n’hi ha prou amb aquest mini REB que s’havia

aprovat, que nosaltres volem anar a més i que l’objectiu és tenir

un REB encara molt millor del que havíem aconseguit. Però no

tirin enrera el que ja teníem, no tiri enrera un mini REB que ja

estava aprovat, que teníem l’acord amb el Govern, que

suposava millores de bonificacions en determinades qüestions

per a les empreses... -sí, sí Sra. Cladera- i que ara vostès el

retiren, en ares a un futur REB que no sabem si arribarà, si serà

millor, o no serà millor, quan ja teníem una cosa concreta

aprovada. Per tant, em sembla un error, i ho he dit abans, em

sembla un error el que vostès han fet amb açò.

I en qüestió de deute. Sra. Cladera, jo crec que hi ha una

qüestió bàsica que tothom hauria de tenir molt clara, el deute

davallarà si començam a generar superàvit. Per tant, si vostè el

que vol fer és tenir més dèficit, el deute no davallarà mai. Per

què hem arribat a un 100% del PIB en deute a nivell de l’Estat?

Precisament perquè hem tingut dèficit i aquest dèficit ha anat

generant deute i poc a poc el que hem de fer és que aquest

dèficit poc a poc vagi davallant, fins que arribi a un punt en què

puguem generar superàvit i poc a poc anar amortitzant aquest

deute.

Jo crec, Sra. Cladera, que bàsicament estam d’acord en

quasi tot. Vostè té una interpretació del que ha passat l’anterior

legislatura, que jo li respect, jo segurament tenc una altra

interpretació, però jo crec que avui el que hem de fer és mirar

cap endavant, perquè el futur de Balears depèn de què tots

anem junts en aquesta qüestió i aquesta qüestió per a nosaltres

és cabdal i s’ha de resoldre dins aquesta legislatura. I ja li dic,

perquè nosaltres també ens ho vam trobar, serà molt complicat.

Sra. Cladera, serà molt difícil negociar amb l’Estat i negociar

amb la resta de comunitats autònomes, però almenys que sàpiga

que aquí té el Parlament al seu costat, que el Partit Popular amb

açò no farà batalla, que el Partit Popular amb açò estarà al seu

costat, i negociarem i rallarem i pactarem i acordarem, tot el

que faci falta, perquè en aquesta qüestió nosaltres no farem
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batalla política, molt diferent del que vostès van fer a l’anterior

legislatura, però en açò ens tindran al seu costat.

Per tant, Sra. Cladera, si després de la moció o quan sigui

m’ha de comentar qualsevol cosa, jo estic a la seva disposició

i, ja dic, m’agradaria que a la pròxima reunió el seu cap de

gabinet ens convoqui en temps i forma i amb un ordre del dia,

que ens puguem preparar aquesta reunió, que ens puguem

endur la informació que creguem necessària per fer bé aquesta

reunió, i cap problema, i qualsevol dia i en qualsevol situació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Contrarèplica per part del

Govern, Sra. Cladera, per un temps de cinc minuts.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies. Sr. Camps, agraesc aquesta mà estesa del Partit

Popular, i esper que no facin demagògia ni batalla política

durant tota la legislatura, esper que aquestes paraules que

quedaran enregistrades a l’acta siguin així. Però també li he de

dir en bona hora! Què han fet aquests quatre anys? Sap el que

ha implicat per a Balears perdre aquests quatre anys en millora

de finançament?, tant en tema de millorar el sistema que tenim,

com en inversions estatutàries, com en REB. En bona hora ara,

supòs que per la setmana en què estam, vostè vol quedar bé

davant la ciutadania, que volen millorar el sistema de

finançament, però és lamentable el que ha passat aquests

darrers quatre anys en aquest tema.

Quant al mini REB que vostè diu, suposava renunciar a un

REB més complet, que és que ara nosaltres duim la proposta de

treballar i que com he explicat demà a Madrid es reuneix per

primera vegada el grup de treball entre ministeri i comunitat

autònoma per treballar de forma seriosa un REB. Per això jo

convidava els portaveus i els grups parlamentaris avui a iniciar

una feina de treball conjunt, de colAlaboració per aquest tema,

i confii que vostè sigui així, com vostè ha dit, i més tard en

puguem parlar.

És veritat que el deute d’aquesta comunitat és elevat. Ja

estam fent passes per disminuir-lo des que estam en aquest

govern, o sigui, les dades del Banc d’Espanya ja han reflectit

que estam disminuint, i evidentment la millora del sistema de

finançament és un dels elements que ens ajudarà a disminuir el

deute des de moltes vessants, obtenint més recursos, condonant

deute, etc. 

Però repetesc que em sorprèn la seva actitud avui, però

l’agraesc molt perquè consider que és tota la ciutadania que ha

de demanar un millor sistema de finançament, tots els grups

parlamentaris, tot el Parlament, tota la societat, però sí que vull

que quedi clar que és lamentable que aquests darrers quatre

anys no s’hagi fet absolutament res, i molt lamentable és el cas

del REB també i el cas de les inversions estatutàries, que s’han

deixat perdre molts de milions en aquest sentit, i que tampoc el

govern del Partit Popular no ha reclamat més inversions a

l’Estat, que aquests anys la mitjana en inversions estatals també

ha anat baixat, i tampoc no em consta que el govern del Partit

Popular hagi reclamat res. Però, bé, com que al final el que

interessa és mirar cap endavant, millorar els recursos per a

Balears, millorar el sistema de finançament, millorar un REB,

millorar totes les possibilitats que tenguem d’aportar més diners

per a Balears, per als ciutadans, per a les nostres empreses, per

a la nostra economia, en definitiva, per millorar l’estat de

benestar que també ha estat molt malmenat aquesta passada

legislatura per no haver lluitat per millorar el finançament, com

que hem de mirar cap endavant i estic d’acord amb vostè, jo els

convid, a vostè i a tots els grups parlamentaris, a treballar en

aquest sentit, i que a partir d’avui -sabeu que demà es reuneixen

a Madrid les delegacions de Govern balear i Hisenda per

treballar en això- avui és un inici, és una reunió d’inici per

començar a fer propostes, per presentar-vos una mica el que es

treballarà, però no és el final. Per tant no es preocupi que

tendrem temps de convocar-los en temps i forma per treballar

en això, però la veritat és que el que es vol és treballar, no

anam a mirar tant la forma en què ho hem fet, sinó que allò

important és que pugueu aportar i pugueu treballar.

Jo crec que això és allò important. La bona notícia és que

aquest govern en quatre mesos o en cinc mesos que du aquí ha

aconseguit ja moltes coses, ha aconseguit reunir una comissió

mixta bilateral que no s’havia reunit en quatre anys, i li ho puc

assegurar per molt que vostè digui que no té res a veure amb la

feina que varen fer vostès, perquè nosaltres no hem trobat res,

hem hagut de partir de zero, i en canvi aquesta comissió amb

quatre o cinc mesos ha aconseguit recuperar recursos per a

Balears, que no són suficients, també ho deim, perquè queda

molt de recorregut per fer, però estam començant a fer feina. I

una altra fita important és la que demà es fa a Madrid per

començar a treballar de forma seriosa en un REB, en un règim

especial per a Balears, que contempli l’estudi rigorós dels

costos de insularitat que suposa viure en aquestes illes, tant

d’insularitat com de doble insularitat, i també contempli

mesures fiscals, per suposat, però no renunciam que amb un

mini REB, amb unes mini bonificacions per a alguns sectors,

algunes empreses, renunciem a tota la millora de finançament

que pot suposar un règim especial per a Balears com toca i com

estableix l’Estatut d’Autonomia.

Per tant, en definitiva, creim que estam fent passes, aquest

govern, passes valentes, passes serioses, passes..., estam

avançant. Evidentment confiam que el 2016 tot això vagi molt

més endavant, confiam en el suport de tots, com vostè ha ofert

-jo li ho agraesc-, i també amb les aportacions que puguin fer

a partir d’avui mateix, que estan convidats a fer-ho.

Res més. Moltes gràcies i... ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera.
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III. Moció RGE núm. 9927/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic, derivada

del debat de la InterpelAlació RGE núm. 4563/15.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i votació de la moció RGE núm. 9927/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic, derivada

del debat de la InterpelAlació RGE núm. 4563/15.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Popular per

defensar la moció durant deu minuts del Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui presentam una moció,

que són quatre punts, sobre rescat energètic. Jo crec que hem

de fer un poc d’història i hem d’anar al principi abans de la

crisi econòmica, i convé recordar com de l’any 2007 al 2011

l’índex de pobresa va augmentar un 288%, els quatre anys del

segon pacte de progrés van incrementar l’índex de pobresa un

288%. Balears, que el 2007 era la comunitat autònoma amb

l’índex de pobresa més baix de tot Espanya, va acabar el 2011

i era la que estava entre les cinc primeres. 

Hem de recordar també, i ho deia també durant la seva

intervenció la diputada Sandra Fernández, durant la

interpelAlació, que de 2007 a 2011, és a dir, quan hi havia el

segon pacte de progrés, el preu de la llum es va incrementar un

200%, i de 2011 a 2015 aquest increment només ha estat del

5%, hem reduït la progressió alcista dels preus de la llum.

Durant la passada legislatura es van augmentar totes les

partides destinades a inclusió social, totes: pla de prestacions

bàsiques, renda per inserció social, targeta bàsica, fons de

pobresa infantil, ajuda a les entitats socials...; tot açò es va

veure incrementat en un moment en què el Govern tenia molts

pocs recursos. Hem de recordar que havíem de pagar 1.600

milions d’euros en factures que no estaven pagades, vam haver

d’amortitzar 600 milions d’euros més d’un any per l’altre als

bancs... Per tant en una situació dramàtica vam poder

incrementar un 103% aquestes prestacions, vam passar de

dedicar 9,8 milions el 2011 a dedicar-hi 20 milions l’any 2015.

De fet el Pla de prestacions bàsiques es va incrementar un

142%. Convé saber-ho, tot açò, perquè moltes vegades hi ha la

sensació que el Partit Popular és molt insensible amb aquelles

persones amb risc d’exclusió social, aquelles persones

necessitades. Ben al contrari, quan governa el Partit Popular els

nombres avalen la gestió; quan governa l’esquerra només ho

avalen les paraules però els nombres no ho avalen. 

Es va fer també l’anterior legislatura un conveni marc entre

la FELIB i Endesa, al qual, a aquest conveni, es van adherir ja

23 municipis. I quina qüestió crec que hauríem de destacar avui

aquí?, i és: què ha fet el Govern actual, quines mesures

concretes ha fet el Govern en contra de la pobresa energètica?

Coses concretes, jo ara he dit coses concretes que vam fer

l’anterior legislatura; en aquests cinc mesos o aquests sis mesos

què ha fet el Govern? En cinc mesos de govern, jo els ho diré,

l’únic que han fet ha estat una reunió interna per parlar de

pobresa energètica, és l’únic que han fet; i aprovar, amb el vot

també del Partit Popular, unes esmenes de Podemos de cara a

l’any 2016, unes esmenes que hem de recordar que vam voler

també nosaltres aprovar-les en ponència i vam tenir la sorpresa

que qui proposava aquella esmena va haver de sortir fora

perquè no les volia votar, cosa incomprensible, però, en

qualsevol cas, avui tenim aprovades unes esmenes de Podemos

que reforcen el tema del rescat energètic. I que esper que durant

el ple de pressuposts, les esmenes del Partit Popular, que també

estan a favor del rescat energètic, que proposen mesures i

partida econòmica per a aquesta qüestió, tenguin també el

suport de la resta de grups, perquè seria incoherent no aprovar-

les.

En qualsevol cas nosaltres hem presentat quatre propostes:

una primera proposta que diu que “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure un

pacte contra la pobresa energètica, on siguin incloses les

diferents administracions, entitats socials i ambientals i

companyies elèctriques.” Jo crec que el tema de la pobresa

energètica és una problemàtica complexa en la qual, crec, que

hi han d’estar implicats tots els agents que toca, tots els agents

socials possibles; és molt important que les administracions

coordinin les seves polítiques de lluita contra la pobresa

energètica i que no vagin una per una banda i una altra per una

altra. Per tant, és important comptar amb la colAlaboració de

totes les entitats i amb la implicació també de les companyies

elèctriques, i per açò fem aquesta primera proposta.

Fem una segona proposta i és que “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure el

conveni signat entre la FELIB i Endesa, entre els ajuntaments

que encara no l’hagin signat i promoure convenis similars amb

altres companyies elèctriques.” Ja ho he dit abans, durant

l’anterior legislatura es va promoure aquest conveni entre la

FELIB i Endesa i va resultar que 23 municipis s’hi van adherir.

Jo crec que una de les feines que hauria de fer el Govern és

precisament continuar amb aquests convenis i afegir altres

companyies elèctriques. Som conscients que no és la solució

definitiva, però nosaltres consideram que, mentre no arribi

aquesta solució definitiva, no podem quedar amb els braços

creuats i per tant una possible eina que ha resultat útil podria

ser precisament aquest conveni entre la FELIB i Endesa.

Presentam també un tercer punt, que és “el Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a canalitzar les

ajudes destinades a palAliar la pobresa energètica, mitjançant els

ajuntaments.” El conseller, durant la interpelAlació, ja va dir que

atorgarien ajudes per combatre la pobresa energètica, però clar,

no sabem més detalls, no sabem exactament com ho volia fer.

Per tant, nosaltres proposam que sigui a través dels

ajuntaments, que sigui a través dels municipis. I ho deim

perquè és important que açò vengui coordinat, que no hi hagi

duplicacions quant a determinades ajudes i que, per tant, hi

hagi un únic centre de control que controli aquestes ajudes de

pobresa energètica.

I també presentam un quart punt, que és “el Parlament de

les Illes Balears insta el Govern central a fer una avaluació de

l’aplicació i efectivitat del que s’anomena el bo social.” I mirin,

el bo social es va modificar el desembre de 2013, es va fer

efectiu, es va constituir, es va posar en marxa l’any 2009 i

nosaltres consideram que, a pesar que és una mesura necessària

i que de fet, ha ajudat a moltes famílies, creim que ja, una volta

han transcorregut un seguit d’anys, dos anys en concret

d’aquestes modificacions de l’any 2013, es fa necessari avaluar
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la seva aplicació amb l’objectiu de millorar la seva efectivitat.

Per tant, presentam aquesta quarta proposta.

En definitiva, senyores i senyores diputats, el que pretenem

és posar en marxa aquestes mesures per al bé dels ciutadans,

per al bé d’aquells més necessitats, per al bé d’aquells que

tenen risc d’exclusió social. En aquestes qüestions, com abans

deia també a la Sra. Cladera que ens tindria al costat, en

aquestes qüestions el Partit Popular també està al costat del

Govern, perquè volem estar al costat dels més necessitats,

perquè no és ver que el Partit Popular sigui insensible en

aquestes qüestions, per molt que ho diguin determinats partits

polítics, no és cert, i la prova més evident són les dades que he

donat. I ho deia abans, les dades ens avalen, a determinats

grups polítics només els avalen les paraules i les paraules se les

endur el vent. Quan s’han de posar números damunt la taula,

quan s’han de posar doblers damunt la taula, aquí hi ha el Partit

Popular, que fa possible i viable l’estat del benestar en aquesta

comunitat autònoma. Vam trobar una comunitat autònoma

fallida i la vam posar a lloc, la vam posar en marxa, en

funcionament.

Avui per tant, deman a la resta de grups que tenguin a bé a

provar aquestes propostes, propostes que van en sentit positiu

i que ben segur seran molt positives per als nostres

conciutadans.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, Gent per

Formentera, per defensar l’esmena RGE núm. 10261/15 i per

fixar la posició. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, per un temps

de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom, senyores

diputades i senyors diputats. 

M’agradaria iniciar la meva intervenció sobretot fent un poc

d’anàlisi sobre les dades reals que signifiquen allò que realment

és la pobresa energètica. Segons indicadors emprats per

determinar el nivell de pobresa energètica, a Balears un 14,92%

de les llars es troben en aquesta situació i quan fem referència

a pobresa energètica s’ha de distingir, perquè el concepte literal

de pobresa energètica no pren en consideració factors de

vulnerabilitat de les llars, sinó que realment el que defineix és

la incapacitat d’una família per poder fer front a tenir un

subministrament elèctric o de gas, en bones condicions, sense

pagar un preu excessiu per aquest dret.

Per tant, l’indicador al qual fem referència empra un

paràmetre que estableix que si la renda que han de destinar les

famílies per pagar el subministrament energètic de les seves

llars és superior a un 10% dels seus ingressos, es troben en

situació de pobresa energètica. I això es complementa també

amb tres altres factors que són: d’una banda, l’augment

exponencial que hi ha hagut dels preus del subministrament

elèctric, concretament un 50% en 10 anys i la dificultat de

mantenir els mateixos nivells de rendes, perquè de fet han

descendit moltíssim els darrers anys també, a causa de la crisi

econòmica, sumat també a la baixa eficiència de molts

habitatges pel que fa als seus equipaments. Per tant, sumant tots

aquests components tenim la causa i origen d’allò que

anomenam pobresa energètica.

Però com s’entén que un servei tan elemental per al nostre

dia a dia no es trobi absolutament reconegut i emparat pels

drets que tots tenim reconeguts a la pròpia Constitució o pels

Drets Humans? És complicat entendre-ho, però de fet la

Declaració Universal dels Drets Emergents, que es va gestar

l’any 2004 a la Convenció de Barcelona, sí que reconeix aquest

dret i molts altres que malauradament són fruit de titulars i de

l’agenda política de gairebé tots els partits avui per avui.

Gairebé setze després i amb una situació de crisi econòmica

duríssima, Madrid només ha aconseguit aprovar el bo social,

però el bo social té moltes mancances i tots ho sabem i com que

no té en compte factors de renda i de disponibilitat de renda de

les diferents famílies, realment és insuficient per palAliar aquell

objecte pel qual es va crear l’any 2009.

En contraposició, les mesures més contundents de lluita les

ha liderat la comunitat autònoma de Catalunya i les han liderat

també Andalusia, País Basc i Galícia, totes aquestes tenen

mesures potents, fons amb importants aportacions per fer front

a aquesta situació i per tant permeten que els ciutadans

d’aquelles comunitats tenguin més recursos per lluitar-hi. Però

clar, el que no és de rebut és que tenguem ciutadans a l’Estat

espanyol amb diferent cobertura, sobretot amb diferent

cobertura dels seus drets pel que fa a aquesta necessitat i, per

tant, és important que des de Madrid realment s’impulsin les

mesures que faran que no hi hagi ciutadans de diferents

categories per fer front a un mateix problema.

Quan la pobresa energètica dificulta el dret a una llar digna,

el dret a una climatització adequada, el dret a serveis bàsics de

qualitat i a un preu just, no podem permetre que els

compromisos electorals adquirits passin a la cua de les feines

pendents sense calendari i això és el que ens passa ara; és a dir,

no només no tenim una situació òptima de cobertura de drets

per part de l’Estat, i a més és un dret que tampoc no es troba

recollit a la Constitució d’una manera efectiva, sinó que, a més

a més, dins l’agenda balear de feines pendents del Govern,

aquesta s’hi troba actualment i crec que ha de ser una prioritat

absoluta.

Per tant, no és just que la majoria de representants del

consell d’administració d’empreses com Red Eléctrica, estigui

representada per membres de grans partits polítics i, per tant,

hem de fer una crida perquè deixi d’haver-hi política de back

office, perquè, en aquest sentit no ens podem permetre fer

alAlegats en defensa dels drets de subministrament energètic de

la ciutadania, però a la vegada trobar-nos que moltes d’aquestes

persones realment després representen aquests partits a llocs on

hi ha interessos diferents als que debatem en aquest moment.

Per tant, a mi m’agradaria en positiu aportar quatre

propostes, que no sé si el Grup Popular ens acceptarà o no,

però entenc que són quatre propostes adreçades a enriquir les
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propostes que vostès mateixos presenten i que, en tot cas, sí que

permetran una actuació més immediata, perquè totes depenen

de l’actuació del Govern de les Illes Balears, que, a més, s’ha

compromès a actuar amb els acords pel canvi i que també té un

compromís, igual que el tenim la resta de partits amb el pacte

per la inclusió social que vàrem signar dia 1 de desembre passat

i que ens obliga, crec que moralment i perquè és la nostra

obligació, a fer-hi feina i a començar actuar, però actuar amb

fets i no només amb paraules.

Per tant Sr. Camps, esper que vostè estigui d’acord en

acceptar aquestes quatre propostes i per tant ens ho farà saber

quan arribi el moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció dels grups parlamentaris que han presentat les

esmenes RGE núm. 10266, 10267, 10268, 10269, 10270,

10271 i 10272. Per defensar-les i fixar la posició té la paraula

la Sra. Conxa Obrador del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes esmenes han estat

presentades conjuntament pel nostre grup amb el Grup de

Podem, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca i cadascú

defensarà aquelles aportacions que ha inclòs en aquestes

esmenes.

Reprendré el debat en què ha finalitzat la representant de

Gent per Formentera, citant que aquí fa uns dies vàrem signar

el pacte contra la pobresa, un pacte impulsat per la xarxa

d’inclusió social de les Illes Balears, que ja es va signar

l’anterior legislatura i que ara s’ha incorporat a tots els grups

que formen part d’aquest Parlament. Jo escoltava la presidenta

de la xarxa d’APN dir que a la nostra comunitat hi ha un 23,8%

de la població que viu en risc de pobresa o exclusió social, és

a dir, 262.000 persones, i que el més preocupant és que a la

taxa de privació material severa es troben més de 104.000

persones, que viuen amb ingressos inferiors a 332 euros

mensuals.

I sentim el Partit Popular aquí cada dia quan hi ha

intervencions, assenyalar que vivim una recuperació

econòmica, que la nostra comunitat lidera el creixement

econòmic nacional i europeu, he sentit dir també, que puja el

volum de negoci, que creix la facturació i els beneficis dels

grans empresaris. Mentre, a la vegada que es produeix aquest

creixement, les rendes familiars cauen en picat, per la

precarietat laboral, pels contractes precaris, pels salaris

d’explotació, per la reducció de les prestacions per

desocupació, per la manca de prestacions i serveis socials.

Aquesta és la fotografia de la realitat balear, una realitat on la

desigualtat es cronifica cada dia que passa.

Mirin, no volem la seva herència, no volem les seves

rendes, aquestes que avui han defensat aquí en aquesta tribuna,

no volem la seva recuperació senyors del Partit Popular, perquè

aquesta no arriba a totes les famílies, perquè els obliga a ajustar

despeses, perquè els obliga a prioritzar unes partides sobre

altres. Quantes famílies es plantegen cada mes, avui què ens

toca pagar la hipoteca o menjar? Aquesta és la realitat en què

es troben milers de persones de la nostra comunitat.

Un dels trets de vulnerabilitat que publica el darrer informe

FOESSA, aquell que ha negat més tres vegades el ministre

Montoro, observa especialment accentuat que a Balears hi ha

una impossibilitat per part d’un gran nombre de famílies de

mantenir la llar a una temperatura adequada. I això, aquesta

situació de pobresa energètica no es pot entendre com una

realitat independent del procés de pobresa i desigualtat que es

produeix en el nostre país i en la nostra comunitat. Simplement

es tracta d’una mirada amb perspectiva energètica d’un

problema estructural, i és un problema estructural que molts de

països han afrontat aprovant normes que protegeixen els

consumidors més vulnerables, prohibint durant l’hivern

interrompre el subministrament que pugui deixar sense

calefacció la seva població. 

La legislació espanyola s’ha limitat a desenvolupar accions

absolutament insuficients, com és el bo social, un descompte

d’un 25% que ara mateix s’aplica amb uns criteris sense tenir

en compte la renda familiar. O també la darrera reforma

elèctrica del Govern de l’Estat, que es va presentar com una

solució per abaratir l’import del rebut, quan la realitat és que

durant la gestió del ministre Soria, la factura de la llum ha pujat

un 16,2%. I la pobresa energètica ha pujat un 69%, maldament

ell volgués negar aquesta informació que va publicar el propi

Govern, a través de l’Institut Nacional d’Estadística, ho va

negar a la televisió, al programa Salvados. Mentrestant, les

companyies elèctriques han pujat els seus beneficis un 30%.

Cap de les solucions del Govern de l’Estat i del Govern

balear d’aquests 4 darrers anys, han servit per palAliar la

pobresa energètica, com tampoc plantegen solucions les

iniciatives que avui presenten a la seva moció. Per a aquest

Govern, per al Govern actual, l’objectiu principal és que no hi

hagi ningú que pateixi fred, que no hi hagi ningú que quedi a

les fosques per no pagar les factures elèctriques. I per això,

perquè es pugui arribar a aquesta solució, hem presentat un

seguit d’esmenes que m’agradaria comentar.

Nosaltres, en el seu primer punt que insta a promoure un

pacte, el que deim és que s’ha de constituir una mesa contra la

pobresa energètica que avaluï la situació real de pobresa

energètica de la comunitat de les Illes Balears. Perquè hi ha un

desconeixement, perquè vostès no han fet feina durant quatre

anys per conèixer quina era la situació real que patien les

famílies d’aquesta comunitat.

El segon punt insta a promoure el conveni signat amb la

FELIB. Li deim aquest conveni no és la solució i no és la

solució perquè no s’hi han adherit la majoria dels ajuntaments,

perquè no inclou les persones que contracten altres

comercialitzadores, perquè sols inclou les persones que són

usuàries dels serveis socials, perquè es passa la factura a

l’ajuntament i perquè Endesa és l’únic que no perd el benefici.

Per tant, no consideram que sigui aquesta la solució. Nosaltres

li hem proposat que cerquem altres vies, que facem participar

de la solució a les companyies elèctriques, que les facem també

responsables d’aquesta situació, que assumeixin aquest dèficit

de pobresa energètica. I per això els hem presentat una esmena
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en aquest sentit, que siguin les companyies, que s’estableixi un

acord i que colAlaborin en la creació de fons, en la rebaixa de

les tarifes, en qualsevol solució que puguin acordar amb el

Govern en aquest sentit.

També el seu tercer punt, ens fa un mal especial. No podem

admetre de cap manera que vostès ara diguin que les ajudes

s’han de destinar a palAliar la pobresa energètica, quan vostès

han estat els impulsors, senyors del Partit Popular, d’una llei de

racionalització de l’administració local que lleva competències

socials als ajuntaments, per tant ara els demanen que siguin els

receptors de les ajudes, quan vostès no creuen en els

ajuntaments. Per això, nosaltres els hem fet una esmena dient:

reforcem el Pla de prestacions bàsiques de transferències de

l’Estat, que vostès han retallat un 65% aquesta transferència de

l’Estat als ajuntaments que tenen per poder fer front a les

demandes socials de la població, reforcem aquest Pla de

prestacions bàsiques i que siguin els ajuntaments els que rebin

ajudes per poder impulsar i contestar aquella demanda social.

També nosaltres el que diem és que el bo social és un bo

que ha caducat, que no és una solució, que hi ha milers de

balears que han perdut el benefici d’aquest bo, que han sortit

aquests bons, que no s’aplica amb criteris de renda, per tant no

asseguren que les rendes més necessitades, amb menys

ingressos, puguin fer front al pagament de les factures.

Nosaltres demanam al Govern que impulsi una moratòria, que

creï un marc per arribar a un acord que les companyies

elèctriques d’aquestes illes no tallin el corrent durant els mesos

d’hivern a les famílies que pateixen pobresa energètica.

És urgent i és necessari mirar a la cara de les persones que

es troben en aquesta situació, perquè és una situació que

nosaltres no podem imaginar com es viu, l’altre dia, el

diumenge, sortia, ja he citat el ministre Montoro, deia: sí, és

una qüestió de pobresa, és una qüestió de pobresa perquè no

fan feina, perquè hi ha atur. No senyor, va sortir un testimoni

d’una dona que fa feina, que, tot i fer feina precària, no pot

pagar les factures. Aquesta és la situació, treballadors pobres

que no poden fer front a les factures i a la despesa energètica.

Per tant, facem feina, el Govern ha augmentat la partida per

fer front a tota la despesa, a tot el problema que genera el cost

i la despesa de l’habitatge, inclou la pobresa energètica i estam

convençuts que aquest govern es posarà al capdavant en cercar

solucions per palAliar aquest tema de pobresa, aquesta problema

dramàtic de pobresa energètica.

Esperam que acceptin les nostres esmenes les quals són més

resolutives que les que ha presentat el Partit Popular, estam

convençuts que aniran molt més enfora que aquelles que són

merament una declaració d’intencions, sobretot pensant que son

les mateixes solucions i les mateixes accions que durant quatre

anys no s’han plantejat en aquest parlament. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bien, este tema también lo

queremos tratar de forma global, de forma a nivel estatal,

porque el problema viene derivado de consecuencias y de

acciones políticas a nivel estatal. Son 7 millones de personas,

un 17% de hogares, las que tienen dificultades para pagar la

factura, las que invierten más de un 10% de su presupuesto

familiar para el pago de energía eléctrica. Son 5 millones, un

9% de las familias, las que son incapaces de mantener su

vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío y

todo esto según el segundo informe de pobreza energética de

España. Al final es que son un total de 12 millones de personas,

un 26% de los hogares, las que sufren como consecuencia de la

política de precios de las empresas energéticas; 12 millones de

personas que pasan frío y que no pueden encender la luz con

normalidad o que no pueden encender la calefacción.

Claro que las tarifas han subido desde el 2007 al 2011 un

200% y que luego, en los siguientes años, sólo han subido un

5%, es que ya habían agotado toda la leche de la vaca, ya

habían exprimido a toda la población, no podían subir más las

facturas. Es por eso, no es por la condición de no querer

obtener más ingresos de las empresas eléctricas.

Claro, ustedes dicen que parece que no son sensible, es que

no lo son, el ministro Soria desconocía que el nivel de pobreza

energética había subido en estos cuatro últimos años un 69% y

eso es no ser sensible.

Igual que Soraya Sáenz de Santamaría decía que le dolía la

corrupción, claro que le duele la corrupción, la tienen ustedes

en todo el partido, y eso es parte de esa corrupción.

Y la realidad, duela o no, es ésta, y es una realidad de crisis

económica que poco le ha importado al Partido Popular y que

poco le importó también al Partido Socialista cuando ya había

estallado la burbuja inmobiliaria, por la dejadez del Partido

Popular y del Partido Socialista estamos hablando de todo esto.

Como consecuencia de una generación de deuda masiva,

mediante concesiones de contratas de obras no necesarias, de

macroproyectos, combinada con una desaforada construcción

de pisos, quienes pagan ahora el precio de todo aquello son los

que sólo aspiran a cumplir sus sueños, que no eran sueños

ostentosos ni suntuosos, como la gente que va del Consejo de

Ministros al consejo de administraciones de alguna gran

empresa energética. No eran los sueños de Trinidad Jiménez,

que acabará trabajando en Telefónica en enero, ni los de Felipe

González, adalid de la lucha de los derechos humanos; no eran

los sueños tampoco de Ángel Acebes ni de Rodrigo Rato, eran

los sueños de personas normales que sólo tenían tener una

vivienda y poder pagar sus facturas energéticas.

El Gobierno de Rajoy no sólo no ha hecho nada para poner

fin a las desproporcionadas tarifas de la luz, sino que al igual

que los anteriores ejecutivos del PSOE y PP, ha desarrollado

políticas al servicio de los intereses del oligopolio energético.

Junto a unos precios que ponen a España entre los países con

mayor pobreza energética de la Unión Europea, el Gobierno ha

mirado hacia otro lado ante los fraudes masivos que están

perpretando las grandes compañías eléctricas, fraudes
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cometidos con el soporte de políticos comprados en diferido,

que permiten que la factura de la luz sea un papel

extremadamente complicado y abstruso de entender que escapa

a la capacidad cognitiva del ciudadano medio; que ponen un

impuesto al sol para seguir haciendo el caldo gordo, y bien

gordo, a las empresas eléctricas, que permiten que, con el

llamado déficit de tarifa, continúen estafándonos debiendo de

pagar entre todos los gastos que corresponden únicamente a

unas empresas privadas, sí, esas mismas empresas privadas,

compañías energéticas que después cortan la luz en invierno a

las familias que no pueden pagar esa entelequia que es la

factura de la luz.

Toda esta situación no la ha provocado gente humilde que

ha vivido por encima de sus posibilidades, esta situación la ha

provocado gente que ha pensado que las instituciones estaban

a su servicio, sus amigos los banqueros y las corporaciones

energéticas de este país, jefes reales hasta ahora de las élites

políticas. Hay hoy en día, hemos dicho, unos 5 millones de

personas que en nuestro país paden pobreza energética

extrema, que tienen que escoger entre pagarse la comida antes

que no pasar frío, porque con frío uno vivo, pero sin comer no

puede vivir.

Pero es que mientras que sucede ésto, el presidente de

Iberdrola, José Ignacio Galán gana 9,32 millones al año, que

son 25.500 euros al día, a ver, 25.500 euros al día. A la vez,

Endesa logró un beneficio de 870 millones de euros sólo en el

primer semestre del año, un 17 más que el año anterior en este

mismo período. ¿Cómo se puede consentir esto en un país si al

mismo tiempo hay familias que enferman por el frío que pasan

en sus casas? Y es eso, enferman por el frío que pasan en sus

casas, porque por debajo de 16 grados empiezan con problemas

respiratorios, por debajo de 12 grados comienzan los

problemas circulatorios y por debajo de los 5 o 6 grados el

riesgo de hipotermia empieza a aparecer. Eso es lo que pasa en

las familias que no pueden pagar la luz.

Que ganen un poco menos y que la gente no enferme de

frío. ¿Como se puede consentir esto en un país dónde se

gobierna para las mayorías? ¿Cómo se puede consentir esto en

un país, España, que se tome en serio?

En Podemos sabemos que el problema es de voluntad

política, porque en ciudades como Madrid o Barcelona lo

hemos hecho, lo estamos haciendo, nos hemos sentado con las

empresas energéticas y hemos dicho: no se corta la luz ni la

energía a nadie que no pueda pagarla por una pobreza

sobrevenida. Es un problema de voluntad política, pero es que

la voluntad política se puede ver alterada cuando alguien del

propio partido acaba cobrando un salario astronómico en la

empresa en la que estás o para la que estás legislando. La

voluntad política puede verse secuestrada por el ranking de los

cuarenta de la puerta giratoria, que son vecinos de cueva de las

Endesas, Iberdrola y los cuarenta del Ibex 35.

Nosotros no estamos en desacuerdo con la iniciativa que

presenta el Partido Popular, pero nos gustaría saber ¿cuál es la

solución definitiva que plantean?

Lo del bono energético creemos que está mal planteado,

porque hay familias numerosas que, aunque tengan poder

adquisitivo, lo pueden cobrar igual, y también depende de la

potencia contratada.

Bien, por otro lado, apoyaremos las enmiendas presentadas

por Gent per Formentera y nosotros, dentros de las enmiendas

grupales que hemos presentado, junto con el Partido Socialista

y MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca, incluimos la de

instar al Gobierno a establecer un mínimo vital de gas y

electricidad por hogar. Una vez declarada la situación de

pobreza energética, de pobreza, el pago de este suministro vital

que no pueda suponer más de un 10% de los ingresos del

hogar.

Incluimos también lo que pensamos que es la solución a

todos los problemas energéticos y que podría ser parte del

inicio de ésta, y es que para nosotros es políticamente esencial,

como paso previo a desenmarañar esta estafa, que desde este

Parlamento se debe instar al Gobierno del Estado a que se

prohiban las puertas giratorias. Damos la bienvenida al Partido

Socialista a esta nueva posición, entendemos que tiene

voluntad, pero dudamos que determinadas personas que han

usado esa puerta giratoria la usen esta vez como de salida a una

decencia política.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Jo alAlucino molt darrerament en

aquest parlament, no perquè avui debatem una moció sobre

rescat energètic, per part d’un grup que seu a la bancada dreta

del Parlament, de pobresa energètica, sinó perquè tenc la

sensació que realment el que debatem és una moció sobre la

pobresa ideològica del Partit Popular.

Per què dic això? Perquè jo sé que vostès frissen a enterrar

el llegat del que va significar l’època del Sr. Bauzá, però no

troben que es passen una mica? Vull dir, fa només uns mesos,

i el Sr. Camps era a l’avançada, diguem, d’aquestes posicions,

els termes dels debats en aquest Parlament, i parl de fa només

uns mesos, a finals de l’anterior període de sessions, era que tot

era fantàstic gràcies a les polítiques i a les reformes del Partit

Popular, que España va bien y Baleares mejor, érem la

locomotora d’Espanya, això era el discurs. Això era el discurs,

i ara duem setmanes aquí debatent, avui sobre pobresa

energètica, sobre rescat energètic, sobre rescat ciutadà, sobre

desnonament, sobre renda social, de la mà del Partit Popular,

del mateix que deia, fa només uns pocs mesos, que tot anava

superbé. I que cada vegada que grups o diputats, com jo

mateix, i també el Sr. Camps n’és testimoni, parlàvem en

concret de pobresa energètica, es deia que això era un invent de

l’esquerra, era un invent de l’esquerra, això és en el Diari de

Sessions d’aquest parlament i, si no, el cerqui, el cerqui perquè

vostè era testimoni directe d’això i protagonista d’alguna

d’aquestes discussions.
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I, a més, evidentment, quan presentàvem propostes sobre

aquestes qüestions hi votaven en contra, perquè, a més, és que

el concepte ni existia, però ara vostès són l’avantguarda

d’aquests conceptes. S’imaginen com han canviat els temps en

tant pocs mesos! Així i tot, així i tot el nostre grup parlamentari

està disposat a votar que sí a aquesta moció. El que no sé és el

que faria el Sr. Soria, la màxima autoritat de l’Estat en aquesta

matèria el qual, per cert, sortia per la tele, al programa de Jordi

Évole, a Salvados i quan, d’alguna manera ho ha dit la Sra.

Obrador, l’entrevistador li demanava sobre ell què pensava de

la situació d’aquella pobra dona major que no podia pagar la

factura i tenia l’amenaça que li podien tallar la llum, la resposta

ideològica, profundament ideològica -per això els deman a

veure si són del mateix partit- era: “l’energia no és un dret -

resposta del ministre-, l’energia no és un dret, és un producte.”

En altres paraules: ¡que se jodan! Això era el que deia el

ministre, això és el que en el fons volia dir el ministre, i això

era un exercici profund d’ideologia, el contrari del que planteja

avui el Partit Popular aquí, només fa tres dies d’aquest

programa de televisió.

Per tant, aquest problema que ens planteja avui el Partit

Popular aquí i amb el qual estic d’acord que és un problema, el

negaven fins fa quatre dies, als ulls del senyor ministre no és un

problema, no és un problema la pobresa energètica, en tot cas

és un problema del mercat, que s’autoregularà i ja s’arreglarà

per ell tot sol i s’arreglarà generant feina, ocupació, quan també

ignoren que molts dels llocs de feina que s’han creat en els

darrers temps són de treballadors pobres que tenen els mateixos

problemes que altres a l’hora de poder assumir despeses

importants, sobretot quan són una part de les despeses

familiars, despeses de la llar.

Per això em referim en aquesta idea que avui, més que

debatre de la pobresa energètica, parlam de la pobresa

ideològica del Partit Popular, jo crec que s’haurien de seure

allà si continuen per aquesta deriva. Ja em va bé, ja em va bé!

Una altra cosa és que diguin una cosa i en facin una altra,

perquè qui fa i té la màxima autoritat en aquesta matèria és dels

que ha alimentat més en els darrers anys aquesta maquinària

perversa.

Nosaltres, que ja fa estona que diem que la pobresa

energètica sí que és un problema real que pateix la gent, milers

de persones i de famílies en el cas de les Illes Balears,

lamentablement no hi ha estadístiques, com s’ha dit aquí, jo

manejava entre un 5 i un 10% de la població, el Sr. Morrás ha

parlat d’un 17, encara ara, tot i que és un problema real, s’ha de

llegir entre línies; els posaré un exemple: fa molt poc vaig

veure un publireportatge a un diari insular o d’aquestes illes,

d’acord?, i era com un publireportatge d’una clínica privada la

qual, a més, feia ostentació de tenir l’única cambra hiperbàrica,

-saben què és una cambra hiperbàrica, no?- de tota la xarxa

sanitària, i el metge que la presentava deia que la major part

d’usuaris, perquè la seva tecnologia era pionera, que ni tan sols

a la sanitat pública això, que sí que els venien molts malalts

derivats de la sanitat pública i que la major part d’usuaris eren

gent molt humil, molts dels quals immigrants, que el problema

que tenien era que a ca seva per encalentir-se a l’hivern

utilitzaven carbó del Mercadona, per exemple. Clar, això no era

una notícia sobre pobresa energètica, era un publireportatge

d’una clínica privada sobre un servei que ells oferien amb

diferència a la sanitat pública. Però és un problema real, ho dic

perquè vegin que, més enllà dels números, si és un 5, un 10 o

17, és un problema real, que hi ha gent tan desesperada com per

utilitzar carbó de barbacoa per aconseguir una mica d’escalfor

a l’hivern, perquè ni poden factura, si és que tenen

subministrament energètic.

Per tant, és un problema real que ens hauria de preocupar a

totes i a tots, però de veres; que és un problema el qual, a més,

comença per no poder la factura, per apagar la calefacció

perquè saps que no podràs pagar la factura, perquè no pots

pagar la factura i te tallen el subministrament, i normalment -i

això també sí que està estudiat- això és la passa prèvia, per

exemple, a un desnonament, que també és un problema que

hem debatut sobradament o insuficientment en aquest

parlament, és la passa prèvia moltes vegades que te tallin el

subministrament elèctric, el subministrament energètic, a perdre

la casa.

Una pobresa energètica que s’ha convertit en aquests anys

de polítiques neoliberals i neocons, de les quals, Sr. Camps,

vostè ha estat el més ferm defensor en aquesta cambra, que

vostès fan de la Mari Morena i totes aquestes pesques, vostè ho

ha defensat amb passió aquí, l’hauria de veure na Mari Morena

defensant això que defensa avui aquí! Vostè ha defensat

aquestes polítiques que converteixen aquesta crisi en una

autèntica estafa, unes polítiques que han acabat naturalitzant

aquests conceptes, aquestes categories que són noves, però ja

són com a normals, són només dels darrers anys, pobresa

energètica, el “precariat” com a classe social, els treballadors

i treballadores pobres, els treballadors autònoms

econòmicament dependents, són categories que fa només cinc

anys no se’n parlava, i tot això és fruit de la seva política, tot

això que vostès varen negar i que ara fins i tot dóna peu que

presentin propostes polítiques en aquesta cambra.

Així i tot li ho he dit, estam disposats a votar que sí. Hem

presentat esmenes tant Gent per Formentera com la resta de

grups que donam suport al Govern per millorar i concretar allò

que vostès estan plantejant, si és que realment es creuen allò

que estan defensant damunt el paper. Per exemple, el tema de

la Mesa per la pobresa energètica, que fins i tot té data, però no

s’ha dit perquè no es digui que estam fent electoralisme; el

tema de l’acord amb Endesa, jo crec que, primer, no està bé

esmentar companyies en concret, tampoc no crec que sigui el

model, crec que és una tireta; el que sí està bé és parlar del que

deia el Sr. Morràs, de regular uns mínims vitals, entendre que

això és un dret, un consum mínim que pugui tenir cada família

en funció de les seves característiques, de la seva condició

social.

El tema dels serveis socials s’ha dit aquí també. Però no era

una competència impròpia dels ajuntaments, segons el Sr.

Montoro?, que per cert ho té paralitzat perquè sap que els

primers que se li han rebelAlat han estat els ajuntaments del

Partit Popular. O realment el que és propi és la seva

incompetència? 

Però sobretot allò que em torna a l’origen d’aquesta

intervenció són les propostes que els feim en matèria de

política energètica, de política pública energètica, sobretot pel

que respecta a les incompatibilitats i sl tema de l’autoconsum,
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perquè sí, tenim per un costat la crisi, que és important perquè

ha fet que molta gent s’empobreixi, que perdi la feina, etc., etc.,

però tan important com això a l’hora d’abordar aquesta matèria

és la total subordinació de la política energètica a Espanya als

interessos d’aquest oligopoli que vostès mateixos han creat, el

que abans eren unes empreses públiques que miraven pel

benefici de tots ho han convertit no en una cosa que regula el

mercat sinó en un oligopoli amb interessos molt concrets, que

a més es caracteritza per la seva manera de funcionar i, també

s’ha dit des d’aquí dalt, per aquestes portes giratòries.

Conseqüència: en aquest moment a tots els països del nostre

entorn està baixant la factura elèctrica llevat d’Espanya, perquè

s’han carregat les energies renovables, perquè han convertit

Espanya en el país amb major inseguretat jurídica del món, del

món!, en matèria d’energies renovables, perquè avui mateix es

presenta una denúncia davant el Tribunal de la Unió Europea

pels afectats per aquesta política i el darrer reial decret sobre

autoconsum d’aquesta matèria. Però, clar, et pots morir de

pobre, però si intentes generar tu l’energia a ca teva seràs a més

penalitzat i castigat pel poder públic en connivència amb aquest

oligopoli privat. Això és un problema al mateix nivell que

l’empobriment de la gent com a fruit de la crisi.

Per tot això reiteram el suport a la seva moció, Sr. Camps,

a la moció del Partit Popular, per aquest reconeixement explícit

que la pobresa energètica és un problema real avui en dia a la

nostra societat i a les nostres illes també, perquè l’energia sigui

considerat un subministrament bàsic, un dret que formi part

d’aquest paquet de subsistència que d’alguna manera defensam,

confiam que accepti alguna de les propostes que se li ha posat

damunt la taula, però deim no a aquesta tremenda demostració

de pobresa ideològica exhibida pel Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Popular, del Grup

MÉS per Menorca, perdó, perdó.

(Algunes rialles)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. De MÉS per Menorca.

Senyores diputades, senyors diputats, jo, com el Sr. Abril, som

escèptic, escèptic respecte de la proposta que ens presenta avui

el Partit Popular; crec que té molt més d’estètica que d’ètica, i

molt és així quan recordam aquelles afirmacions del Partit

Popular en les quals es referia a la pobresa energètica com un

invent de l’esquerra, quan des de l’esquerra deim una altra

cosa, que és un deure ètic i un deure també polític donar

resposta, combatre la pobresa, tota, la pobresa energètica

també. És a dir, lluitar contra les conseqüències de

l’empobriment, però també i sobretot lluitar contra

l’empobriment.

I vostès em demanaran quina diferència hi ha entre ser

pobre i empobrit. Doncs tal vegada és de matís, però és de gran

significat. Parlar de pobres és com parlar del fet que les coses

devenen de forma inevitable i no és així; la pobresa té causes,

el Congo no és pobre, és ric, però són un país i una societat

empobrits. Quines són les causes de la pobresa?, què causa

l’empobriment? La desigualtat, la distribució injusta dels

recursos, i en sociopolítica la desigualtat no és l’antítesi de la

igualtat, no reclamam que tots siguem iguals; la desigualtat,

almanco des de l’esquerra, parlar de desigualtat és parlar

d’aquelles diferències que exclouen, que marginen, que deixen

gent al marge i que no respecten els mínims, els mínims que

són els de la dignitat humana. Bé, idò, dic açò perquè aquesta

crisi del capital i les polítiques del Partit Popular ens han situat

en un context de màxima desigualtat i de màxima injustícia.

Aquesta crisi ha posat en evidència també i de forma molt crua

les contradiccions del sistema. 

Quasi, lamentablement, hem de dir que vivim en una

situació absurda. Mentre que per una banda urgeixen acords

internacionals per limitar les emissions i evitar l’escalfament

del planeta, tot per un ús abusiu dels recursos fòssils i de les

fonts no renovables d’energia, per l’altra tenim milers de cases,

de llars, que no tenen accés als mínims energètics per escalfar

una casa o cuinar el menjar. La crisi actual ha aparellat

paraules, mots, que en sí havien estat fins ara pràcticament

contràries. Tenir treball era quasi sinònim de tenir prou

recursos per viure; avui tenim el treballador pobre. Tenir una

casa era sinònim de disposar dels mínims d’habitabilitat,

d’aigua, llum...; avui tenim cases pobres sense aigua, llum, i

sense complir aquests mínims d’habitabilitat.

La pobresa s’ha expansionat i fins i tot s’ha especialitzat.

Ara tenim, com deia, treballadors pobres, tenim pobresa

sanitària, tenim pobresa energètica... L’energia és un bé de

primera necessitat, imprescindible per gaudir d’una vida digna,

i avui aquí ja s’ha exposat, s’han donat moltes xifres que posen

cara a aquesta realitat. A conseqüència de la crisi econòmica,

també de la desocupació, de la precarietat laboral, juntament

amb la pujada del preu de l’electricitat i el gas, cada vegada són

més les famílies que no poden afrontar els costos dels serveis

energètics bàsics, exposant-les a situacions com retalls en

aquests subministraments. A les Illes Balears el 19,9% de les

llars, el 21,5 a Espanya, es veuen impossibilitades per mantenir

la casa a una temperatura adequada; una de cada tres famílies

entre la població en situació d’exclusió també es veu afectada

per aquesta pobres. El 31,5% de les llars de les Illes Balears

han tingut problemes per fer front al pagament de les despeses

de casa, sigui d’hipoteca, de lloguer, de llum, de gas, d’aigua...,

amb conseqüències d’avisos de tall de subministrament. 

La pobresa energètica té, per tant, conseqüències greus,

greus per a la qualitat de vida però també per a la salut.

Segurament -ja s’ha dit aquí- l’Organització Mundial de la

Salut diu que el 30% de les morts sobrevingudes en els mesos

d’hivern deriven de viure de manera continuada en una llar amb

una temperatura inadequada. Quines mesures podem prendre o

s’han posat damunt la taula, no només aquí, sinó també a altres

estats i a altres països? Les causes de la pobresa energètica

bàsicament les podríem descriure en quatre punts: primer, el

preu dels subministraments energètics alt en relació amb la

renda; en segon lloc, famílies en situació de vulnerabilitat

econòmica; la mala qualitat de l’edificació i dels

electrodomèstics; i la manca d’informació adequada i de cultura

energètica. I en aquest sentit hem apuntat les esmenes que hem
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presentat tant des de Gent per Formentera com la resta de grups

que donam suport al Govern, per donar resposta a aquests

quatre fronts. En aquest sentit jo diria que el conjunt d’esmenes

completa, dóna sentit d’una forma integral a una resposta que

és molt més complexa que com ho planteja el Partit Popular en

aquesta moció. 

Hem de dir que avui molts de municipis, efectivament, han

fet un esforç, han signat convenis entre ajuntament i Endesa per

evitar el tall de subministrament per impagament, convenis que

estan molt bé però que són insostenibles i que a la llarga no

poden ser el nostre objectiu. Així, quan els serveis socials reben

una petició d’ajuda d’una família davant d’un imminent tall fan

un informe que ratifica la situació de vulnerabilitat i evita el

tall. Però aquestes actuacions cal dir que són palAliatives:

encara que permeten evitar el tall, important, importantíssim

sense cap dubte per a qui ho pateix, tenen un caràcter temporal

i són insuficients per resoldre realment el problema de la

pobresa energètica. Entenem que cal fer molt més, i en aquest

sentit jo crec que hem posat propostes damunt la taula molt

clares: una que vull posar en valor perquè crec que és un esforç

que aquest pressupost per al 2016 recull i és important és la

renda social; és un esforç important per tal que les famílies

sense recursos puguin donar resposta d’una manera bastant

mínima però suficient per mantenir aquesta qualitat de

l’habitatge, de la llar. L’abonament social -ja s’hi ha fet

referència- avui no respon a les necessitats de la realitat actual;

fet, pensat per a les famílies nombroses, no té en compte altres

realitats, no té en compte els recursos ni la renda..., per tant cal

pensar-lo dins aquest nou context.

És també inevitable fer referència al sistema de tarifació

energètica, que avui no podem dir més que és absurd i que no

incentiva l’estalvi, amb un tram fix molt elevat. A altres països,

jo diria que amb molta més sensibilitat en aquesta matèria, el

consum mínim per família és gratuït, per a les necessitats

bàsiques, per garantir les necessitats bàsiques, i es penalitza, es

comença a penalitzar el consum. Aquí, en canvi, al final són

sobretot les famílies que estan pagant els costos dels sistema,

mentre que les grans empreses doncs tenen unes condicions

favorables per tal de poder respondre a les seves necessitats.

Per açò és necessària la intervenció de l’Estat, de l’Estat

central, en aquesta matèria. 

A les Illes Balears crec que tampoc no podem evitar fer una

referència almenys a la necessitat de negociar amb les empreses

comercialitzadores perquè elles també assumeixin part del cost

que suposa l’impagament per part de les famílies amb

dificultats, a les quals em referia abans en els convenis entre

ajuntaments i Endesa. Està molt bé l’esforç que fan les nostres

administracions, les locals especialment, però no pot ser, no es

pot acabar ni molt menys aquí. En aquest sentit el nostre grup

també ha presentat o vol fer referència a una esmena específica

que crec que encaixa molt bé en el context del debat d’avui; és

l’esmena que fa referència a la derogació del Reial Decret

900/2015, referit a l’autoconsum, perquè creim que el model

energètic avui ha de ser clarament una aposta per les

renovables, per l’economia sostenible, per l’estalvi, per

l’eficiència, un model que afavoreixi la implicació de la

ciutadania, de les famílies, en aquesta transició energètica; per

tant creim també que encaixava perfectament, que era necessari

que també constés dins el contingut d’aquesta moció que avui

debatem i que esper que es pugui aprovar.

I, finalment, acab també crec que amb una demanda que

tots els grups d’aquí vam escoltar i de la qual crec que avui vull

deixar constància: la Plataforma antidesnonaments va fer una

petició a tots els grups parlamentaris que som aquí que és la de

treballar una iniciativa legislativa amb mesures importants,

urgents, per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge

i també de la pobresa energètica. Tots els grups, segons deia la

plataforma, es van comprometre en aquest sentit. Doncs en

aquest sentit estaria molt bé també avui, que quedarà escrit al

Diari de Sessions, que ens comprometem també a tirar

endavant aquesta iniciativa, una iniciativa, per cert, que

Catalunya ja va tirar endavant i que la resposta de Rajoy, del

Partit Popular, va ser, ha estat molt clara: qüestionar-la en

pràcticament la totalitat del seu articulat. Rajoy qüestiona

pràcticament tot l’articulat d’una iniciativa, d’una legislació

que vol donar resposta a aquestes necessitats urgents per

garantir un habitatge a qualsevol ciutadà i per combatre la

pobresa energètica. No sé què farà ara, per tant, el Partit

Popular; el compromís que va emetre en aquell moment davant

la plataforma va ser que sí; voldria pensar que avui, després

que Rajoy ha dit que no a través dels seus recursos a aquesta

llei, sigui també un sí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Correspon ara la fixació de

posició dels grups que no han presentat esmenes. Pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

per un temps de deu minut, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores i senyors

diputats, no entrarem en el diagnòstic, crec que els portaveus

que m’han precedit en l’ús de la paraula ja s’han referit amb

prou reiteració al diagnòstic d’aquesta situació, i crec que els

grups d’esquerra haurien d’estar contents que el Partit Popular

reconegui a través d’aquesta moció que és un problema real i

que s’hi han de posar solucions. I vostès han dit “és una tireta,

fa curt, cal anar molt més enllà, és una actuació palAliativa...”;

si és tot això, que podem estar d’acord que sigui tot això, vostès

el que haurien de fer és donar-hi suport i no presentar esmenes

de substitució, sinó presentar, com ha fet Gent per Formentera,

esmenes de complementació, per complementar aquesta moció,

perquè el que no acab d’entendre de cap de les maneres és que

vostès vulguin carregar-se la tireta o no aprovar la moció, en

definitiva, perquè els pareix que fa curt. En tot cas el que han

d’intentar és ampliar-la, fer-la més ambiciosa, però no posar en

qüestió la proposta, encara que sigui humil, encara que sigui

petita, que fa el Partit Popular. 
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Per tant nosaltres des d’aquest punt de vista hi donarem

suport, tot i que després entrarem que efectivament veim moltes

contradiccions amb la política del Partit Popular, però la moció

ens pareix positiva, ens pareix que va en la bona direcció i que

evidentment es poden fer moltes més coses de les que proposa,

segur, però almanco és una primera passa en positiu, i com a

primera passa en positiu pensam que hi hem de donar suport.

Sr. Camps, jo li ho he dit altres vegades, però, clar, és que

vostè puja aquí i pareix que el pacte de progrés ho va fer tot

fatal i vostès ho han fet tot beníssim. Home, si els nombres li

donen tant la raó, si els nombres són tan matemàtics i són tan

perfectes i l’avalen tant, la seva gestió, no entenc per què els

ciutadans no han entès cap xifra ni cap nombre. Crec que tenen

un problema i que també vostès haurien de ser un poc més

autocrítics, perquè no deuen haver-ho fet tot tan perfecte.

Perquè el que han dit altres portaveus és cert: vostès, els

senyors del Partit Popular, no són aliens al sistema elèctric que

hi ha a l’Estat espanyol i que també hi ha a les Illes Balears. No

són aliens a l’oligopoli que s’ha muntat en aquesta qüestió, que

és un servei bàsic però que al final està dominat per un parell,

un parell, però aquestes sí que són dues o tres empreses que al

final manegen el cotarro. I és vera que la seva política

penalitza l’autoconsum, i l’autoconsum és el futur. Per tant

vostès no estan -amb la seva política, no a les Illes Balears, a

nivell estatal- no estan anant en la direcció correcta, i té tota la

raó el portaveu de MÉS per Menorca quan diu que vostès des

del Govern de l’Estat el que han fet és atacar aquelles

iniciatives dels parlaments autonòmics que intentaven corregir

i fer front a aquesta situació, i el seu recurs a la norma catalana

és l’exemple paradigmàtic d’aquesta situació de combat a

aquelles actuacions autonòmiques a favor d’intentar palAliar

aquesta situació de la pobresa energètica.

Per tant és vera que hi ha molta contradicció, i també és

vera, i en això també vull coincidir amb el Grup Parlamentari

de Podem, que les portes giratòries a les grans empreses

elèctriques fan empegueir, tant del Partit Popular com del Partit

Socialista, i per tant això també és una crítica que es pot fer, la

qual cosa no vol dir que no es pugui donar suport a la seva

moció, perquè estam votant el seu contingut, tot i que

lògicament estam d’acord que es faci aquesta crítica.

Espanya té el cost de l’energia més car d’Europa, i vostès

han governant molts d’anys a Espanya; el Partit Socialista

també, però, clar, vostè surt aquí, Sr. Camps, i resulta que tot

és culpa sempre o del Partit Socialista o del pacte de progrés,

que supòs que també degué ser el que va aprovar les tarifes

elèctriques durant els darrers trenta anys, segons la seva opinió.

Lògicament no és així, i per tant nosaltres entenem que aquesta

situació s’ha de canviar i que vostès no poden fer veure que no

tenen cap vinculació amb el problema de fons. Però en aquest

moment el que ens interessa és aquesta situació de

vulnerabilitat que tenen algunes famílies, moltes famílies, no sé

si el 15%, el 10% o el 17%, al final això, diguem, és una xifra

d’estudis superficial perquè no tenim una xifra amb molta base

d’enquesta i en base d’un estudi molt aprofundit, però és

evident que el problema existeix, és evident que se li ha de

donar solució, és evident que vostès fan una primera proposta.

Des d’aquest punt de vista nosaltres no volem fer partidisme;

nosaltres, en tot cas, el que diríem a l’esquerra és que allò que

haurien de fer és donar la benvinguda a aquest problema i

ajudar-los a complementar i a ser més ambiciosos. Per això,

nosaltres li donarem suport i també el convidam a acceptar

moltes de les esmenes que fa l’esquerra perquè ens pareix que

també són positives i que acabaran de fer un bon paquet en

aquesta qüestió de la pobresa energètica.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ciudadanos apoyará esta

proposición no de ley. No sólo hemos de hablar de derechos

sino que tenemos que hacer que se cumplan. Ciudadanos aboga

por reformar la Constitución e incluir en el capítulo 2, del título

1, una nueva sección, la tercera, consagrada a los derechos

sociales, de esta manera se garantizará la igualdad básica de

todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad

autónoma donde residan, y se blindarán los derechos sociales

que hoy no están desarrollados en nuestra Constitución. 

Entre los derechos sociales que, a nuestro entender, se han

de garantizar son un mínimo vital de los servicios públicos

esenciales, como son el agua, el gas y la electricidad. Este

derecho no está recogido en nuestra Constitución, pero sí en la

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Blindar los derechos sociales a través de nuestra Carta Magna

supone establecer la obligación de la garantía presupuestaria

necesaria, pues sólo así se conseguirá que cualquier derecho

sea efectivo. Proponemos que estos derechos sean financiados

por el Estado a través de un fondo de garantía. 

Consideramos que han de ser los ayuntamientos, que son los

primeros que conocen las necesidades de sus vecinos, los que

gestionen estas ayudas y que se tiene que negociar para que las

empresas administrativas del servicio se hagan cargo de una

parte de la factura como responsabilidad social empresarial.

Además, la medida que plantemos desde Ciudadanos a largo

plazo, en el marco de este plan de choque contra la pobreza

energética, es el autoabastecimiento mediante un plan de

ayudas de instalación solar fotovoltaica para los hogares. 

Así, pues, debido a la urgencia que requiere el problema de

la pobreza energética y mientras Ciudadanos en el Congreso

vaya recabando apoyos para esta reforma constitucional, que

consideramos sensata y seria, apoyaremos el punto 1 de esta

moción que insta al Govern a promover un pacto contra la

pobreza energética entre todos los agentes implicados;

apoyaremos el punto 2 que insta al Govern a promover y

extender el convenio firmado entre FELIB y Endesa a todos los

ayuntamientos de la isla, así como llegar a acuerdos similares

con otras compañías; apoyaremos el punto 3 que insta al

Govern a que sean los ayuntamientos los que gestionen estas

ayudas destinadas a la pobreza energética, y apoyaremos el

punto 4 que insta al Govern a hacer una evaluación de la
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aplicación y efectividad del llamado bono social, que en

España no llega ni mucho menos a todos los que lo necesitan

únicamente porque los criterios que se establecen para

adherirse son completamente erróneos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps per fixar-ne la posició i

assenyalar les esmenes acceptades.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Senyors dels partits d’esquerres, senyors dels partits d’extrema

esquerra s’hauran d’acostumar...

(Remor de veus)

... s’hauran d’acostumar que vostès no tenen el monopoli en les

qüestions socials, no tenen el monopoli en aquestes qüestions,

i pel que veig els ha sabut molt de greu que la iniciativa en

aquest parlament, almenys en aquest primer període de

sessions, en aquestes qüestions hagi estat del Partit Popular. Els

ha sabut greu que la iniciativa del Partit Popular en aquestes

qüestions hagi estat incisiva, els ha sabut greu...

(Remor de veus)

... sí, sí, sí, perquè vostès, què han fet en aquests cinc mesos?

No han fet res, no han fet res en aquestes qüestions.

Sr. Melià, els nombres són els nombres i les dades són les

dades, del 2007 al 2011 el preu de la llum va augmentar un

200%, del 2011 al 2015 un 5%. Vàrem incrementar un 103%

el Pla de prestacions bàsiques, la renda d’inserció social, la

targeta bàsica, el fons de pobresa infantil, les ajudes a les

entitats socials. Tot açò es va incrementar amb el Partit

Popular, i açò és la realitat. I per tant, érem molt conscients que

hi havia unes necessitats, perquè ara el Sr. Abril ens deia que

no n’érem conscients, que tot anava molt bé, però no, no, no,

precisament perquè no tot anava bé vàrem incrementar aquestes

partides un 103%. I va incrementar, i ho deia abans, l’índex de

pobresa un 288% mentre governava el segon pacte de progrés.

Són dades de l’informe Funcas.

Clar, li sap greu al Sr. Melià que digui açò del segon pacte

de progrés perquè ell també donava suport en aquell moment

a aquell pacte de progrés, de trist, de trist record. És curiós que

amb les polítiques neoliberals tant dolentes del Partit Popular

la taxa de població amb risc de pobresa a Balears va passar, a

l’any 2013 d’un 19,8% a un 17,9% en el 2014, es va reduir un

1,9%, són dades reals. Mentre amb vostès augmentava la

pobresa aquí a Balears, l’anterior legislatura, disminuïa la

pobresa. Dades reals.

Sr. Morrás, si ustedes son tan sensibles con la cuestión de

la pobreza energética vótennos las enmiendas, sean valientes,

porque ustedes, usted y su equipo, son unos cobardes, y hoy

han retirado la enmienda de los 40 millones para educación,

unos auténticos cobardes.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Ustedes, ustedes vinieron aquí como aquel lobo feroz y se

han convertido en un perrito faldero. Ustedes hoy son un

perrito faldero del Gobierno.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Si tuvieran un mínimo de decencia, si tuvieran un mínimo

de decencia votarían nuestras enmiendas, y si tuvieran valentía

y realmente quisieran cambiar las cosas mantendrían la

enmienda de los 40 millones.

(Remor de veus)

Realmente han sido la gran decepción, han sido la gran

decepción de este primer período de sesiones.

Senyors diputats, senyores diputades, nosaltres a les

esmenes que han presentat els grups que donen suport al

Govern, a les quatre propostes de Gent per Formentera les

donarem suport, totes quatre. I donarem suport també a la

primera del grup que dóna suport al Govern, la primera i la

cinquena. I a la resta hi votarem en contra. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sra. Presidenta, demanaríem un recés d’uns minuts per

poder parlar els grups que donen suport a les esmenes

conjuntes.

LA SRA. PRESIDENTA.

Un moment, Sra. Obrador. Sr. Camps, supòs que ha volgut

dir que no accepta les esmenes, no que votaria en contra.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No accepta les altres, és que ha dit que hi votaria en contra,

és a dir, no les accepta. Molt bé.

Idò, fem un recés de cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem. Sr. Camps, per concretar, vostè ha acceptat

l’esmena RGE núm. 10261 i les esmenes 10266 i 10270, és

correcte?

Votam separat, votam conjunt amb les esmenes?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, presidenta, si el Sr. Camps em permet, hem arribat a un

acord de transacció en relació amb les esmenes de la Sra. Tur,

seria el punt número 5 -no sé si la lletrada ho té davant-, allà on

diu “crear un fons autonòmic per al rescat energètic de la

ciutadania dotat amb un import -posa mínim de 200.000 euros-,

a la conselleria dotat amb un import suficient en el primer

trimestre 2016", podria ser manco, podria ser més.
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I en el punt número 8 seria canviar la redacció de la manera

següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a crear i dotar mesures per a la rehabilitació

energètica d’habitatges tot prioritzant famílies en situació de

vulnerabilitat.”

I si és així, podríem procedir a la votació en bloc de tot, de

la moció amb aquestes esmenes incorporades.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Acceptaríem nosaltres aquesta transacció sense cap tipus de

problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò passam a la votació...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Presidenta, disculpi, donat que es tracta d’una proposta

de transacció a les esmenes que he presentat en nom de Gent

per Formentera, entenc que m’hauria de demanar si estic

d’acord a acceptar-les. Però bé, no passa res, com a mínim

m’aixec per dir-li que sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, podria llegir sencer el punt 8, per favor?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a crear i dotar mesures per a la rehabilitació

energètica d’habitatges tot prioritzant les famílies en situació de

vulnerabilitat”... Perdó, “en el termini més breu possible”, “en

el termini més breu possible”, al final, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, passam a la votació de la moció, amb les esmenes

transaccionades. Comença la votació. Votam.

Vots a favor, 44; abstencions, 10.

Queda aprovada la moció i les esmenes transaccionades.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4362/15,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

dret universal a rebre atenció sanitària. 

Debatem en primer lloc la Proposició no de llei RGE núm.

4362/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a dret universal a rebre atenció sanitària.

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs del Grup Parlamentari

Socialista per defensar-la

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. L’article 43 de la Constitució Espanyola

reconeix el dret a la protecció de la salut; la Llei general de

sanitat de l’any 1986 estableix que són titulars del dret a la

protecció de la salut i a l’atenció sanitària tots els espanyols i

els ciutadans estrangers que tenguin establerta la seva

residència en el territori nacional; la nostra pròpia llei de salut

de les Illes Balears de l’any 2003 planteja el dret a la protecció

de la salut, fixa els seus principis a l’article 3, parla

d’universalització, equitat, superació de desigualtats territorials

i socials i d’afavorir els colAlectius més desprotegits i en el seu

article segon diu que són titulars dels drets que reconeix la llei

els ciutadans residents i els no residents, amb independència de

la seva situació legal o administrativa. I també el nostre Estatut

d’Autonomia, en el seu article 25.1, disposa que es garanteix el

dret a la prevenció i a la protecció de la salut mitjançant un

sistema sanitari públic de caràcter universal.

Així podem dir que tenim un ample ventall normatiu,

Constitució Espanyola, Llei general de sanitat, Llei de salut

pública, el nostre Estatut d’Autonomia i la nostra Llei de salut

que ens diuen, en conclusió totes, que són titulars dels dret a la

protecció de la salut i a l’atenció sanitària tots els espanyols i

ciutadans estrangers que tenguin establerta la seva residència al

territori nacional.

Per contra, com tothom sap, el Govern d’Espanya del Partit

Popular va realitzar un canvi de model sanitari d’una manera

unilateral rompent un consens bàsic que existia des dels anys

80: el consens de la universalitat de l’atenció sanitària. Així, va

introduir i aprovar dues normes: el Reial Decret Llei 16/2012,

de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema

Nacional de Salut, i el Reial Decret 1192 de l’any 2012 que

regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes

d’assistència sanitària en el nostre país, és a dir, defineix la

condició d’assegurat i beneficiari i especifica diferents supòsits

entre els que no contempla el de les persones estrangeres

residents a Espanya en situació irregular. Així podem dir que

amb aquestes dues normes el Partit Popular va excloure

literalment les persones estrangeres residents a Espanya en

situació irregular.

El Partit Popular va decidir fa tres anys prioritzar reduir

despeses en sanitat, en canvi no va prioritzar l’atenció sanitària,

i a l’àmbit sanitari les decisions econòmiques condicionen els

resultats en salut.

El títol d’aquest reial decret llei parla de sostenibilitat quan

Espanya és el país europeu que menys despesa sanitària té i la

nostra comunitat autònoma és de les que té un pitjor

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504362
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finançament en temes de finançament sanitari per habitant. I

aquí també hem de recordar l’informe de l’OMS on s’afirma

que és més econòmic i eficient un sistema nacional de salut que

no exclogui ningú.

Avui més que mai també hem de recordar que el Partit

Popular va introduir altres qüestions, com per exemple el fet

que des de l’any 2012, per primera vegada, els pensionistes

d’Espanya paguen una part dels medicaments que necessiten,

i això ja ha tengut conseqüències en el sentit que un de cada

cinc d’ells no retira tots els seus medicaments, qüestió

l’econòmica que condiciona especialment aquelles persones

que tenen una malaltia crònica, una malaltia rara o que

pertanyen a colAlectius vulnerables, perquè la continuïtat del

tractament ve condicionada entre altres coses per la capacitat

de renda.

Hem de recordar aquí que Càritas va reconèixer que havia

triplicat les ajudes econòmiques per poder fer front a despeses

farmacològiques d’aquestes persones. També avui hem de

recordar què han pagat els nostres pensionistes l’any 14, 11,3

milions d’euros l’any 14 en copagaments, amb uns excedents

de 2,9 milions. I, més o manco, les persones, 55.000 persones

amb rendes inferiors a 18.000 euros, paguen una mitjana de

130 euros/any. 

Això és el que deia la Conselleria de Salut del Partit

Popular, eficiència, bona gestió i estalvi. Mentides.

I també el Partit Popular va decidir eliminar recursos i

activitat assistencial: llistes d’espera demolidores;

intervencions quirúrgiques, es va passar de 51 a 114 dies i en

consultes externes de 30 a 102. És això sostenibilitat?

Evidentment, no. Com tampoc no ho és treure 1.351

professionals sanitaris. Per tant, parlam d’exclusió sanitària, de

copagament farmacèutic a pensionistes, de demolidores llistes

d’espera i de professionals sanitaris del sistema de salut. Són

algunes de les grans fites del Partit Popular en sanitat de la

passada legislatura.

Aquest Decret 16/2012 realment significa un canvi de

model, d’aquell model universal, públic, gratuït i equitatiu, i ha

suposat una agressió a la sanitat pública. Passam d’un sistema

de drets a un sistema d’assegurament, per tant, l’atenció

sanitària és una contraprestació pel cotitzat, no un dret

universal. Per tant, això té repercussions en cohesió social, en

salut pública, en rompre equitat o en introduir barreres a

l’accés, per tant, augmenta les desigualtats. Tres anys de canvi

de model sanitari, tres anys de posar vides humanes en risc. I

això ho va dir la Defensora del Poble, del Partit Popular, que

recomanava i va recomanar específicament a la Conselleria de

Salut de les Illes Balears que assegurés l’accés efectiu a la salut

a tots els ciutadans. Evidentment, el Partit Popular no hi va fer

cas.

També el Tribunal Constitucional i el Consell d’Estat varen

dir que no suposava un estalvi rellevant en termes de reducció

del dèficit i que el seu impacte en termes de salut era important.

Treure del Sistema Nacional de Salut persones suposa, entre

d’altres coses, posar en risc la salut pública no de les persones

sinó de tota la comunitat. 

Així, el conseller de Salut ens va reconèixer que havien

retirat 20.000 targetes sanitàries, persones que varen deixar

sense una assistència sanitària normalitzada, que se’ls exigia un

compromís de pagament i que multitud d’entitats no

governamentals, Metges del Món, Amnistia Internacional,

varen denunciar directament i personalment el Sr. Bauzá i el Sr.

Sansaloni. Aquesta norma va tenir el rebuig unànime de

professionals sanitaris, d’organitzacions colAlegials, d’ONG,

organitzacions sindicals i partits polítics. 

Tampoc el Partit Popular no ha volgut en cap moment

avaluar l’impacte en salut d’aquesta norma. Aquí, a la nostra

comunitat autònoma, tots recordam el cas del jove senegalès

Alpha Pam a qui el Partit Popular va deixar sense atenció

sanitària normalitzada, sense targeta sanitària, i la conclusió és

que, per una malaltia no diagnosticada i de fàcil tractament, es

va morir tot sol. 

Com tots vostès saben, el Grup Parlamentari Socialista

rebutja aquest Reial Decret 16/2012, ja vàrem demanar posar

fi a les pràctiques de facturació, que es garantís de manera

efectiva als menors i a les dones embarassades l’atenció

sanitària i que es posassin en marxa mesures per garantir

l’accés al servei de salut d’aquestes persones que hem definit.

El Partit Popular s’hi va negar i així tenim un conjunt de

comunitats autònomes amb situacions molt diferents, la nostra

comunitat autònoma, amb el nou govern, va reconèixer aquesta

no-necessitat i va introduir unes instruccions que modifiquen

aquesta situació. La Conselleria de Salut i el Partit Popular

aquí, en seu parlamentària, sempre es va oposar fins i tot que es

fessin aquestes instruccions.

Per tant, nosaltres tornam aquí a dur, com a Grup

Parlamentari Socialista, encara que s’hagi posat en marxa a

l’inici d’aquesta legislatura, que el Parlament de les Illes

Balears insti el Govern a garantir l’atenció d’aquestes persones

en situació irregular sense recursos i que resideixen a la nostra

comunitat autònoma i que s’estableixin unes instruccions que

reconeguin aquest dret. El Parlament, també, que insti el

Govern d’Espanya a recuperar per llei la universalització del

dret a l’assistència sanitària pública, desvinculant la sanitat de

la Seguretat Social, i ampliant l’àmbit (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’anar acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... és a dir, la derogació del Reial Decret 16/2012.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar les

esmenes RGE núm. 10283/15 i 10284/15. Té la paraula el Sr.

Vicent Serra.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010283
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2015010284
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.

Thomàs, miri, la legislació a la qual ha fet referència va tenir el

suport de bona part dels grups parlamentaris a nivell estatal i ha

estat una feina de tots i és destacable que únicament faci

referència a normatives impulsades pel Partit Socialista i que

s’hagi oblidat, per exemple, de l’Informe Abril, impulsat també

pel socialisme, d’un vigent Felipe González, i que avui fa

campanya amb l’actual líder socialista Pedro Sánchez, i que va

ser qui va introduir el copagament a Espanya, perquè aquest

informe va ser la base de la Llei 15/1997, sobre habilitació de

noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, que

vostè casualment no ha esmentat. 

Vull recordar-li que amb el Partit Popular en el Govern

espanyol també es varen impulsar normatives, per exemple, la

important Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de

Salut del 2003, amb el suport de tot l’arc parlamentari d’aquell

moment i, per tant, el resultat de la millor sanitat europea, i tal

vegada del món, és gràcies a l’esforç de tots i no únicament del

Partit Socialista, com ha volgut donar a entendre aquí, per

variar.

Això em fa arribar a una conclusió, ha presentat vostè una

proposició no de llei electoralista, cinc dies abans d’unes

eleccions generals, amb la intenció no de debatre seriosament,

sinó per fer demagògia; ens trobam en un espai de temps

imperfecte per debatre un tema important, de profund impacte

social i que precisa d’un altre espai menys condicionat

políticament per poder treure conclusions serioses, perquè les

seves conclusions, és a dir, les seves propostes, Sr. Thomàs,

són molt vinculades als dies en què ens trobam, és a dir,

preelectorals, i és a dir, com he dit, propostes absolutament

demagògiques.

També em fa arribar a aquesta conclusió que acabi parlant

del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures

urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de

Salut, fixi-s’hi bé, Sr. Thomàs, sostenibilitat, sostenibilitat, i

acabi parlant únicament al darrer d’un sol dels aspectes dels

quals parla aquest reial decret, de les prestacions a persones

immigrants en situació irregular. Cap referència a altres

mesures també descrites en aquesta normativa, mesures de

sostenibilitat que es varen haver de prendre per intentar reflotar

un sistema sanitari nacional en fallida gràcies a la seva gestió,

gràcies a la seva gestió socialista. 

Per tant, el plantejament de les mesures, de totes, que s’hi

varen estipular eren i són de sostenibilitat, perquè el Partit

Popular, que ningú no ho dubti, està a favor des del principi de

l’assistència sanitària universal. El Partit Popular està a favor

de l’assistència sanitària universal, el que passa és que n’hi ha

alguns que conten coses, comencen a contar coses i n’hi ha

alguns que s’ho acaben de creure, perquè no es llegeixen la

història de les prestacions sanitàries a Espanya.

I sí, el 2003 el Partit Popular, amb el suport de tota la

cambra, va ser qui va impulsar, universalitzar l’assistència

sanitària amb la Llei 16/2003, de 28 de maig, l’article 3 de la

qual diu així: “Son titulares de los derechos de la protección de

la salud y atención sanitaria -dos punts-: a) todos los españoles

y los extranjeros en el territorio nacional en los términos

previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000", llei

d’estrangeria que fixava únicament com a requisit perquè els

estrangers poguessin tenir assistència sanitària estar al padró.

Això va ser impulsat pel Partit Popular. 

Per tant, retirem del pensament qualsevol altra connotació

que no sigui la de la sostenibilitat com a base del Reial Decret

Llei 16/2012, perquè qui intenti introduir-ne cap altra mentirà

per fer demagògia electoralista i, a més, evidenciarà la seva

falta de lectura.

La realitat és que el Partit Popular va heretar un deute

sanitari del Partit Socialista de 16.000 milions d’euros amb una

crisi econòmica que el Partit Socialista no va saber o no va

voler veure, i per això es varen haver de prendre mesures, miri,

sí, unes més encertades que unes altres, però la finalitat era

sortir del forat on ens havia portat el Partit Socialista, amb una

gestió molt poc rigorosa, qualificatiu que empr per no elevar el

to de la intervenció si no fa falta.

Per exemple, el Partit Socialista no va traslladar al nostre

ordenament jurídic l’article 7 de la Directiva Europea 2004/38,

per la qual qualsevol europeu podia optar per la nostra

excelAlent sanitat pública, però és que el Govern espanyol no

podia facturar aquest servei a l’estat de procedència i això

varen ser milions d’euros que vàrem pagar nosaltres a qui ben

bé podia pagar-ho. Se’n recorden del turisme sanitari, se’n

recorden del turisme sanitari? Doncs era això, era això, un error

de gestió del sistema socialista, del Partit Socialista al Govern.

I això es va revertir amb el Reial Decret 16/2012, de 20 d’abril,

això ho va fer el Partit Popular, sí.

El Partit Socialista va mantenir pensionistes amb rendes

iguals o superiors a 100.000 euros -100.000 euros- sense pagar

res pels medicaments dins un sistema en crisi, ara paguen un

màxim de 61 euros al mes amb el Reial Decret 16/2012. I tot

això ha fet que persones sense recursos passassin de pagar un

40% de les medecines amb governs socialistes a res amb el

Partit Popular i que aturats que perdessin el subsidi d’ocupació

passassin de pagar un 40% amb governs socialistes a res amb

el Partit Popular, com ja vaig dir en el ple passat, colAlectius els

quals, per cert, varen tenir poca repercussió pública, de la seva

situació, en governs socialistes.

I tot això és el que volen anulAlar, volen anulAlar tot el reial

decret? Miri, hem de reconèixer que és un decret fet en un altre

context econòmic, amb unes mesures que varen ser efectives i

unes altres, com he dit, no, però aquestes han estat en profunda

reversió a mesura que la situació econòmica ha millorat gràcies

a la gestió del Partit Popular. L’exemple són les variacions que

s’han anat introduint a través del Consell Interterritorial en la

línia de recuperar prestacions respecte de l’estipulat

inicialment, ara no hi ha altre copagament que no sigui el

farmacèutic, i la prestació sanitària a persones immigrants en

situació irregular i sense recursos s’està ampliant també des del

Govern central.

Per tant, i perquè quedi clara la postura del Partit Popular

respecte de la prestació sanitària a persones immigrants en

situació irregular, li podríem votar a favor de les dues

propostes, però sempre que acceptassin l’esmena que nosaltres
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hem presentat, una part d’aquesta esmena és introduir -fixi’s

bé-, introduir el mateix text que va afegir el president Zapatero

a una llei que vostè sí que ha anomenat, la Llei 33/2011, de 4

d’octubre, general de salut pública, la darrera mesura sanitària

del govern socialista també a dies d’eleccions, no sé què els

passa a vostès els dies abans de les eleccions, les eleccions que

va perdre el 2011 i que deixava la porta oberta per regular en

sis mesos, és a dir, després de les eleccions de 2011, la

protecció dels colAlectius que poguessin necessitar assistència

sanitària; però -i aquí ve l’afegit socialista- “la protecció dels

colAlectius que poguessin necessitar assistència sanitària en

funció de la situació financera del sector públic.” Això és el

que va deixar escrit el seu líder socialista, que avui també fa

campanya per al seu candidat actual socialista Pedro Sánchez,

el president Zapatero, i això és el que volem que consti per

llevar la demagògia que tenen les seves propostes.

Miri, se li ha de posar un principi d’estabilitat financera, ja

s’ha parlat aquí de la reforma de l’article 35 que també va ser

impulsada pel Partit Socialista i per altra part, crec que hem

d’emmarcar les propostes dins el context en què ens trobam i

no es pot defugir la normativa europea per la qual cosa

consideram que és important i necessari que es faci constar.

Bé, estar clar que potser que no acceptin aquestes esmenes,

que no admetin un afegit socialista que els proposa el Partit

Popular, que potser perquè realment són... al seu grup són

d’una incoherència política d’alt nivell, i així els va, perquè

miri, el que volem que quedi clar és que estam per una sanitat

per a tots, una sanitat universal, encara que podem parlar

d’aquest concepte altisonant, i és la sanitat a la qual anam, però

gràcies a la recuperació econòmica afavorida pel Partit Popular.

I perquè també sabem, malgrat l’elevada càrrega demagògica

d’aquestes propostes, que ningú no les complirà sense saber si

es poden assumir, i per això, en cas que rebutgin aquestes

esmenes ens abstendrem al primer punt, perquè és gestió

d’aquesta comunitat autònoma i a més pot xocar amb la

normativa estatal i europea, i al segon punt, perquè no es pot

fer gestió d’un tema bàsic que és un pilar de benestar basant-se

en propostes sense cap estudi de sostenibilitat, que el mateix

Zapatero va remarcar i que de complir-se tal i com està escrit

ens duria una altra vegada a la fallida econòmica del Sistema

Nacional de Salut i a un possible confrontament amb la

normativa sanitària europea.

Senyors del PSOE, Sr. Thomàs, baixin a terra, han estat

vostès els que han impulsat no només la modificació de l’article

35 en què es basava el principi d’estabilitat financera del

sistema sanitari, han estat vostès també els que han introduït el

copagament i les privatitzacions a Espanya i han estat vostès els

que han introduït afegits financers a la Llei d’universalització

de l’assistència sanitària, i ara ens vénen amb propostes

universals sense estudis econòmics o financers i sense tenir en

compte el context en què ens trobam. I això, si no accepten les

esmenes que nosaltres els presentam, és demagògia.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears per fixar posicions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO.

Gracias, Sra. Presidenta, señoras diputadas, señores

diputados, resto de personas de la Cámara, buen día a todos.

Bueno, por supuesto que apoyamos esta PNL y el contenido, ya

que consideramos que el derecho a la atención sanitaria

universal no sólo es una medida básica en nuestra ética

programática, sino que además proponemos el blindaje de estos

derechos inherentes a todo ciudadano. No puede depender su

defensa de etapas de bonanza económica, eso es lo que se

defiende desde Podem.

Consideramos el derecho de la atención sanitaria una

medida indispensable en la prevención ya que, al eliminar el

derecho universal a la atención sanitaria, se genera una

situación en la cual las personas excluidas se encuentran con

una barrera real para acceder a la protección de la salud y a la

asistencia sanitaria, ello no sólo perjudica a cada uno de los

individuos excluidos, sino que perjudica también al conjunto de

la sociedad;  lo reconocen y lo denuncian todas las sociedades

científicas y profesionales, lo señala el propio Tribunal

Constitucional.

Creemos que pretender que la sanidad sea universal y

gratuita dejando fuera de esta universalidad el recurso a la

medicación crea un vacío, una fisura en nuestro sistema de

protección que conlleva a una emergencia social.

Como ya planteamos en el último pleno al Govern seguimos

preocupados por el tema del copago farmacéutico, es cierto que

la Sra. Armengol respondió a la cuestión señalando que es

responsabilidad de los consells insulares hacer frente a esta

precariedad, pero no por ello cejamos en nuestro empeño, no

es una medida electoralista porque parece que casi era mejor

cerrar el Parlamento, todo es electoralista lo que se trae a esta

cámara y a esta tribuna. 

Hemos hablado previamente con la consellera de Sanidad,

con la consellera de Servicios Sociales, con la Presidencia del

Govern para intentar que estos..., para que el copago

farmacéutico también se entendiese dentro del derecho a la

atención sanitaria universal, es uno de los acuerdos pel canvi,

una de las medidas que hemos consensuado, por tanto, para que

este gobierno tuviera la investidura y seguiremos

defendiéndola.

Entendemos que el acceso a los medicamentos no puede

quedar en manos de los servicios sociales de los consells y de

los ayuntamientos cuando imponemos un pago a pensionistas

o a pacientes crónicos y a pacientes de enfermedades raras en

fármacos, en prótesis, en transporte sanitario no urgente,

etcétera... se traduce en una barrera real de acceso a la sanidad

para muchos de ellos, una barrera económica que en la mayoría

de los casos castiga a los colectivos más débiles de nuestra

sociedad y puede que algunos miembros de esta comisión...

puede parecer grandilocuente que lo tildemos de pobreza
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farmacológica de emergencia social, pero una emergencia

social no entiende de ritmos políticos.

La eliminación del copago famacéutico debería aplicarse a

los pensionistas, a las personas afectadas por dolencias

crónicas, patologías como el asma, personas que han sufrido

infarto, tratamientos oncológicos, etcétera.

Si esto lo sumamos a la alta vulnerabilidad de colectivos

cada vez más amplios como los parados de larga duración o la

salvaje devaluación salarial que sufrimos, en teoría por

impulsar el crecimiento económico, podemos prever

situaciones en que se tenga que abandonar el  tratamiento por

falta de recursos y no podemos permitir que los ciudadanos se

vean en la situación de abandonar un tratamiento médico por

no poder sufragarlo.

No podemos excluir a nadie de nuestro sistema sanitario y

dificultar el acceso a la medicación para nosotros es

equivalente a restringir su acceso al derecho universal a la

atención sanitaria. Todo el contenido de la PNL de leyes al que

se hizo alusión en esta tribuna del Partido Popular y del PSOE,

pues, nos parece el juego de “y tú más”. 

El derecho sanitario es un derecho universal inherente a

todos los ciudadanos, a toda persona y apoyaremos esta

enmienda, pero no cejamos en que se contemple como parte de

este derecho sanitario también el copago farmacéutico,

presentaremos una PNL para defenderlo en este caso. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Bon dia a tothom. Nosaltres no donarem suport a aquesta

proposició no de llei. 

De la intervenció del Sr. Serra, que explicava que el Partit

Popular està a favor de la sanitat pública universal, permetin

que manifesti el meu dubte i la meva sorpresa, especialment

després del que ha passat a les Illes Balears en aquests últims

quatre anys. Només dues puntualitzacions. Vostès parlen molt

de turisme sanitari; jo els demanaria que no mesclin turisme

sanitari amb els problemes i la situació de les persones

immigrants sense recursos. Vegem, les persones sense recursos

no fan turisme, per començar, no fan turisme; per tant no facin

aquesta demagògia; i, segon, les persones no abandonen el seu

país per motius sanitaris. Per tant vostès estan mesclant ous

amb caragols i els agrairia que no ho facin, perquè estam

parlant precisament d’un dret humà, el dret a la salut.

Mirin, quan jo explic els drets humans a la universitat i

parlam del pacte internacional de drets econòmics, socials i

culturals, article 12, dic als alumnes que aquests drets

econòmics, socials i culturals permeten una sèrie de

limitacions, no són drets absoluts, malauradament, com els

drets civils i polítics. Quins requisits s’estableixen perquè es

puguin limitar aquests drets? Bé, aquests drets es poden limitar

amb mesures provisionals, mesures que han de ser necessàries,

proporcionals, mesures que no han de ser discriminatòries,

mesures que no afectin de forma desproporcionada els grups

més vulnerables, i mesures que sempre contenguin un mínim

bàsic, que sigui clar, i sobretot un contingut del qual es pugui

fer un seguiment per part de les autoritats competents. La idea

en aquest punt dels drets humans és que en temps de crisi s’ha

de vetllar perquè els membres més vulnerables de la societat no

pateixin més encara la crisi, és a dir, en temps de crisi és quan

és més necessari que mai protegir els grups més vulnerables.

Això no ha estat així; hi ha hagut una crisi econòmica, és vera,

però també en aquest país i en aquestes illes hi ha hagut una

crisi de drets humans. Un element d’aquesta crisi de drets

humans és precisament el Reial Decret Llei 16/2012; per què?,

perquè viola el dret a la salut i perquè no compleix cap

d’aquests requisits, aquests requisits que dèiem, que siguin

provisionals, necessaris, provisionals... 

Tot això no només els ho he dit jo, els ho dic jo aquí, no

només els ho ha dit el meu grup la legislatura passada; els ho ha

dit l’Organització Mundial de la Salut; òrgans de Nacions

Unides com el Comitè de drets econòmics, socials i culturals;

el Consell d’Europa; ONG com Amnistia Internacional i

Metges del Món; el Consell General de l’Advocacia, i també,

senyors diputats del Grup Popular, també els ho ha dit el

Tribunal Constitucional. Vostès recorden la sentència del

Tribunal Constitucional sobre la suspensió de les mesures

aprovades pel Govern basc?; es tracta d’una sentència de 2012

on el Tribunal Constitucional els diu ben clarament que l’article

43 de la Constitució, on es regula el dret a la salut, és un

principi rector de la política social i econòmica, i els diu

clarament que el dret a la salut preval sobre els beneficis

econòmics que es puguin derivar de l’estalvi que pugui suposar

la discriminació establerta per aquest reial decret llei. Els diu

també que limitar l’accés a la sanitat per a determinats

colAlectius afecta la salut no només d’aquests colAlectius sinó de

tota la societat, perquè es tracta d’un problema de salut pública.

Els està dient que s’estan violant els drets humans, els està

dient això el Tribunal Constitucional, abans que es polititzàs,

com vostès ja saben. 

I a més els diu el Tribunal Constitucional que el Govern

espanyol no ha demostrat en cap moment l’estalvi que puguin

suposar les mesures d’aquest reial decret llei de 2012. Aquest

és un argument que vostès han utilitzat per justificar aquest

reial decret, però aquest estalvi és un engany. Quin ha estat

l’estalvi?, qualcú ens ho pot dir aquí?, l’estalvi a nivell de

l’Estat o a nivell de la comunitat autònoma? No, no ens ho

poden dir, perquè senzillament no n’hi ha hagut, d’estalvi,

senzillament es passa la despesa d’atenció primerenca a la

despesa que hi ha hagut a urgències, i a més és una despesa que

augmenta, perquè és sabut que la derivació a urgències no

només suposa un colAlapse per a tothom, per als immigrants i

també per als nacionals, sinó que a més es carrega tot el sistema

sanitari, que es basa en la prevenció i a més és molt més car.

L’atenció primerenca -és sabut, està demostrat científicament,

només basta que mirin els informes de l’OMS- és el sistema

més eficient i, a més, més eficaç, més eficient perquè genera

menys despeses i més eficaç perquè implica un millor impacte

a la salut.
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Una altra falsedat que hi ha en aquest reial decret llei és que

els immigrants no sostenen el sistema. Deixin de dir mentides.

Els immigrants que resideixen a Espanya ja estan pagant per la

sanitat amb els impostos indirectes. Fa anys, des dels anys

vuitanta, que la sanitat pública no està vinculada a la Tresoreria

General de la Seguretat Social, des del 88, sinó que es finança

via pressuposts generals de l’Estat. Per tant els immigrants,

amb els impostos indirectes que estan pagant, que a més són els

menys equitatius, també hi contribueixen. En definitiva, aquest

reial decret llei o s’ha de derogar, o bé s’ha de modificar per

incloure tothom, perquè tothom té dret a la salut. 

A més aquest reial decret llei parteix d’una altra mentida,

que és la interpretació que va fer el Govern del Partit Popular

de l’informe del Tribunal de Comptes que s’esmenta al

preàmbul. En aquesta preàmbul s’indica que el fonament

d’haver d’adoptar aquestes mesures restrictives és aquest

informes del Tribunal de Comptes; segons el Govern hi havia

una extraordinària i urgent necessitat de reformar el Sistema

Nacional de Salut. Bé, idò no, el Tribunal de Comptes només

parlava dels ciutadans estrangers comunitaris, parla de mala

gestió del Sistema Nacional de Salut però no parla dels

immigrants en general, sinó només dels europeus; es mescla la

targeta sanitària europea amb el dret a la salut.

Més problemes, en aquest cas jurídics, del reial decret llei.

És una norma poc clara a nivell estatal, la qual cosa ha generat

confusió; hi ha hagut una aplicació desigual entre comunitats

autònomes, i dins la mateixa comunitat autònoma l’aplicació

diferia segons l’hospital o el centre, la qual cosa genera

inseguretat jurídica, vostès que defensen tant la seguretat

jurídica. Genera desigualtat, una desigualtat ideològica: una

persona estrangera tendrà més o menys drets segons si viu a

una comunitat autònoma governada pel PP o no. És una norma

que no contempla totes les malalties, malalties de salut pública,

malalties de salut mental, malalties cròniques, la seva atenció

dependrà de cada comunitat autònoma, per tant una aplicació

arbitrària. Un reial decret llei que, a més, té un impacte brutal

en les dones víctimes de violència de gènere i víctimes de

tràfic, perquè se’ls remet a les urgències, quan justament la

principal via de detecció de la violència és l’atenció

primerenca.

Més problemes que té aquest reial decret llei, un problema

bàsic, que és més de caire deontològic, que és que els metges,

vostès saben que han d’atendre el pacient sense discriminació

i donant prioritat a la salut, i això aquí no s’ha fet. Com s’ha

pogut salvar? Senzillament s’ha delegat aquesta desatenció al

personal administratiu dels centres de salut i dels hospitals i

aleshores els metges no han hagut d’incomplir el seu codi

deontològic. Aquesta és una de les perversitats d’aquesta

norma, que ha passat a les Illes Balears, ho voldria recordar.

El Govern del Partit Popular va incomplir la llei. Quina

llei? En primer lloc, el principi d’irretroactivitat, vostès van

retirar les targetes sanitàries abans d’entrar en vigor aquesta

norma; van començar a aplicar abans d’entrar en vigor la norma

amb factures, amb emetent factures a embarassades, a menors,

a urgències, a malalts de càncer. Han incomplert també el

mateix reial decret llei, perquè no s’ha atès a menors i a

embarassades i s’ha facturat a urgències, mirin, factures, factura

a una embarassada, de maig del 2012; una factura de juny del

2012 a un malalt de càncer; factura a un menor, de febrer del

2013. No em tornin dir vostès que passen pena que el seu fill

no el poden atendre els horabaixes en el centre de salut, pensin

en les mares que no les han pogudes atendre ni d’horabaixa, ni

de dia, ni tan sols a urgències.

Els criteris generals que varen adoptar vostès van ser

confusos...

(Alguns aplaudiments)

..., amb una aplicació desigual. Es va crear un laberint del

qual va ser molt difícil sortir-ne, l’efecte dissuasiu d’aquesta

norma és evident, no sabrem mai quantes persones no han

pogut acudir al metge, han deixat d’acudir-hi, quantes persones

han empitjorat, quants d’euros s’han estalviat, quants de maleïts

euros s’han estalviat en aquesta comunitat autònoma? No ho

sabem. Aquesta reial decret llei atempta contra els drets de la

salut, els ho ha dit tothom, esper que una majoria els ho digui

aquest diumenge i s’acabi aquest malson que ha estat durant

massa temps.

Jo voldria acabar, ja que el Sr. Marí potser té números

d’anar a Madrid, entregant-los l’Informe d’Amnistia

Internacional sobre el que ha passat aquí, el tenen vostès

segurament a qualque calaix, però m’agradaria, ja que anirà a

Madrid, se suposa, que s’ho enduguin cap allà, eh, i si tenen

oportunitat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Capellà ha d’anar acabant.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

... ho entreguin a qui sigui competent en aquesta matèria.

Gràcies, com que no hi és, ah, bé, sí, justament. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Darrerament, coincidint amb el seu aniversari, hem parlat de la

Constitució Espanyola, de fet són molts qui l’han lloada i s’hi

han aferrat com a símbol de la garantia dels nostres drets. Entre

aquests drets es troba el de la protecció a la salut, és a dir, el

dret a rebre atenció sanitària enfront de la malaltia. No obstant

això, el Govern d’Espanya, l’any 2012 va decidir, sense arribar

a cap acord amb la societat civil, prendre un seguit de mesures

que, sempre segons el Govern de Rajoy, havia de garantir la

sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la seva

qualitat, així com la seguretat de les seves prestacions. És a dir,

des del Govern central, que el Decret Llei 16/2012, de 20

d’abril, posaria fi a una suposada manca de sostenibilitat del
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sistema sanitari, que l’Estat s’estalviaria 7.000 milions d’euros

i que s’acabaria amb el turisme sanitari.

Però el que realment ha passat, el que hem pogut comprovar

ara que han passat tres anys, és que s’ha deixat desprotegit un

sector de la nostra societat i que la suposada recaptació no ha

donat els fruits que s’esperava. El Pacte internacional de drets

econòmics, socials i culturals i la Convenció internacional

sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial,

ambdós organismes internacionals reconeguts han cridat

l’atenció a Espanya per la regressió que suposa aquest reial

decret en relació amb els drets de les persones immigrants i

també han assenyalat que suposa un incompliment de les

obligacions de l’Estat en matèria de drets humans.

D’altra banda, el Comitè de drets econòmics i socials de

l’ONU, el 2012 va recomanar una revisió del decret perquè

entenia que no acompleix la legislació europea dels drets

humans. I aquí la Defensora del Poble va recomanar al Govern

que s’habilités l’atenció de les persones amb patiments greus,

per evitar la responsabilitat d’Espanya per l’incompliment de

les obligacions internacionals. Però sembla que el Govern

estatal s’ha tapat els ulls i les orelles davant aquests

advertiments perquè no ha plantejat cap modificació.

Mentrestant, els serveis sanitaris han disminuït en qualitat a tot

l’Estat.

Pel que fa a les Balears, un informe de la Federació

d’associacions per a la defensa de la sanitat pública del 2014

situa els nostres serveis sanitaris entre els quatre pitjors de tot

l’Estat, només superats per la Comunitat Valenciana, Canàries

i Múrcia, un fet que relaciona directament amb les contínues

retallades en matèria de sanitat i amb el Decret Llei 16/2012.

Quan es va aprovar aquest decret tots sabíem que eren

moments difícils i que s’havia de pensar un model equilibrat

per garantir un sistema públic de salut de qualitat, però des d’El

Pi pensam que va ser un gest molt desafortunat per part del

Govern pensar que la fórmula passava per vincular l’exclusió

dels immigrants de la nostra sanitat pública a una suposada

reducció del dèficit. Em sembla que és un poc hipòcrita

excloure del sistema sanitari les persones en situació irregular

en un moment, en uns anys en què hem vist partir companys,

fills i amics de la nostra terra per cercar una oportunitat laboral

aquí negada. Els sistemes basats en l’exclusió i en la

construcció de barreres estan destinats al fracàs, al mateix

temps que són injusts i poc democràtics.

Els fets ho demostren, avui, en el primer punt, la presidenta,

a la pregunta del Grup Parlamentari Popular ja ha dit: “hem

tornat la universalitat de la sanitat amb la targeta sanitària als

immigrants”, va ser al BOIB de 18 de juliol que va sortir

publicada la Instrucció del director general del Servei de Salut,

per la qual s’establien, amb caràcter d’urgència, els tràmit que

s’han de dur a terme amb l’objectiu de garantir el dret a l’accés,

a l’assistència sanitària de les persones estrangeres sense

recursos econòmics suficients en l’àmbit de les Illes Balears.

Així i tot, hem de recalcar que aquí, a les Illes, encara s’ha de

fer molta feina en el tema del copagament, com en els

medicaments, el copagament en els aparcaments.

Per tot això, donarem suport a aquesta iniciativa, volem que

es garanteixin el dret de les persones immigrants i sense

recursos que resideixen a les Illes Balears a tenir cobertura

sanitària i volem, per suposat, recuperar la universalització del

dret a l’assistència sanitària pública perquè ningú no quedi

exclòs d’un dret que sembla tan bàsic a una societat demòcrata

la qual pretén ser justa i avançada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Ja que parlam

d’atenció sanitària, voldria començar aquesta intervenció

recordant alguns aspectes bàsics dels drets humans, són tots

interdependents, tots els drets poden tenir caràcter universal,

tots els drets tenen alguna forma o via d’exigibilitat, existeixen

normes jurídiques presents a tots els tractats de drets humans i

vinculants per a tots els estats signataris dels pactes, aquests

són: el principi de no discriminació, aquest principi prescriu

l’absència de discriminació i la garantia d’un tracte igual en el

gaudi de tots els drets; principi de progrés adequat, consisteix

que cada estat adopti mesures encaminades a la realització dels

drets, dedicant recursos i esforços a la prioritat dels drets amb

terminis de temps determinats; principi de participació, aquest

principi prescriu que es permeti a les persones que participin en

l’adopció de decisions que afectin el seu benestar; principi

d’accés a recursos efectius, prescriu als estats regular i

organitzar un sistema de recursos als quals puguin accedir les

persones per a la protecció dels seus drets.

Correspon als estats, i concretament als governs, acomplir

les obligacions adquirides en ratificar els tractats

internacionals. Aquestes obligacions són les de respectar, de

protegir, de garantir i de promoure, relatives a l’adopció de

legislació i mesures immediates que garanteixin l’exercici

d’aquests drets i la remoció d’obstacles, especialment la

discriminació en el seu gaudi, tant per part dels poders públics

com dels poders privats.

L’article 13.1 de la Constitució Espanyola estableix que els

estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que

garanteix el present títol en els termes que estableixen els

tractats i la llei. Aquesta remissió a les normes nacionals i

internacionals no és una limitació del reconeixement dels drets

atenent a la nacionalitat, sinó una delimitació legislativa

addicional que no ha de vulnerar, en cap cas, el contingut

essencial del dret citat. Ens trobaríem, per tant, en presència

d’un dret la titularitat del qual és compartit entre ciutadans

nacionals i estrangers, encara que el seu exercici ve concretat

per l’establert en els tractats i les lleis.

El reconeixement d’aquesta situació d’igualtat entre

nacionals i estrangers que l’article 43 de la Constitució

Espanyola fa troba una justificació constitucional amb la
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vinculació que aquest precepte ostenta en el precepte

constitucional de la dignitat de la persona, article 10.1, requisit

indispensable per al reconeixement del dret a la vida i a la

integritat física i moral, article 15. Tant les normes de protecció

dels drets humans en l’àmbit internacional i comunitari,

Declaració Universal de Drets Humans, article 25, com la

jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans això

ho han posat de manifest, es tractaria d’una projecció del dret

a la vida sobre el dret a la protecció de la salut i les

consegüents prestacions sanitàries per part dels poders de

l’estat, la qual cosa redunda i confirma la configuració

universal d’un dret al qual han de tenir accés tots els ciutadans,

independentment de la seva nacionalitat o situació

administrativa. En cas contrari, la vulneració del principi

d’igualtat, consagrat a l’article 14, i la conculcació del mandat

constitucional el legislador, de remoure tots els obstacles que

fan impracticable l’exercici dels drets, article 43, entre d’altres,

reconegut a l’article 9.2, seria palmari.

Quan parlam de salut els termes en els quals ens hem de

fixar no són els estrictament econòmics, és a dir, el que en un

principi pot semblar que suposa un estalvi, a la llarga és més

car. El clar exemple és el Reial Decret Llei 16/2012, treure les

targetes sanitàries a totes aquelles persones en situació

irregular, per molt que es garantia l’atenció a urgències, equival

a deixar molta gent en una situació d’abandonament i que a la

llarga pot suposar un greu problema. Han emprat la crisi

econòmica com a excusa per al retrocés en drets.

L’Agència Europea de Drets Fonamentals ha fet públic un

estudi en el qual assegura que els estats membres de la Unió

Europea gasten menys en l’atenció sanitària dels immigrants si

es tracten abans, enlloc d’esperar el fet que necessitin un

tractament en urgències. És a dir, l’atenció primària resulta més

barata per a un país que si s’atén a través de les urgències. No

obstant això, l’argumentari més utilitzat per l’executiu de

Rajoy, per defensar la norma que va excloure de la sanitat

pública aquestes persones, va ser precisament un suposat

estalvi.

La norma d’exclusió sanitària ha estat justificada com a una

mesura d’estalvi econòmic que mai no es va acompanyar amb

nombres, de fet el Govern no ha aprovat un impacte beneficiós

a les arques de l’Estat, com va quedar reflectit en els informes

de la Defensora del Poble i també a una Interlocutòria del

Tribunal Constitucional que va restaurar la validesa de la Llei

navarresa d’assistència sanitària, recorreguda pel Govern, que

garanteix l’atenció a immigrants en situació irregular. Aquest

nou estudi torna demostrar que la justificació econòmica no

estava fonamentada. Aquesta mateixa agència ha realitzat una

anàlisi econòmica sobre el cost que suposaria l’accés a

l’atenció primària comparant-ho amb el que implica un

tractament d’emergència, basant-se en dos dels problemes més

comuns de salut a la Unió Europea: la hipertensió i l’atenció a

dones embarassades; la recerca va examinar la situació a

Alemanya, Grècia, Suècia, tenint en compte l’extensió

geogràfica, els diferents models de finançament sanitari i el fet

que els tres països tenen importants comunitats d’immigrants en

situació irregular. Aquesta agència adverteix que és necessària,

per acomplir les obligacions de drets fonamentals dels estats

membres de la Unió Europa, una assistència sanitària

adequada; assegura que l’assistència sanitària als immigrants en

situació irregular a la Unió Europea no ha de limitar-se només

a l’atenció en urgències, sinó que també ha d’incloure altres

formes d’assistència sanitària essencial, com la possibilitat

d’assistir al metge i rebre els medicaments necessaris, el dret a

la salut és un dret social bàsic, protegit a la Declaració

Internacional i Europea dels Drets Humans, recorda.

Al final és una qüestió de prioritats, els pressuposts generals

de l’Estat del 2015 destinaven al Ministeri de Defensa 5.786

milions d’euros, a aquestes alçades de l’any la xifra ha pujat

fins als 7.726 milions d’euros, per a açò sí que hi ha doblers.

Espanya gasta més que la mitjana europea en seguretat, ordre

públic i assumptes econòmics, per sota sanitat i educació, ho

torn a dir, qüestió de prioritats. És evident que necessitam

blindar aquests drets els quals han d’estar per sobre de

qualsevol consideració.

Amb tot el dit, queda clar que el posicionament de MÉS per

Menorca és a favor de les propostes que es presenten en

aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ciudadanos defiende para España

un sistema sanitario público y universal, solidario, equitativo

para todos los ciudadanos, sin diferencias sociales o

geográficas y sostenible económicamente, que garantice el

acceso a una asistencia de calidad, segura y eficiente a todas las

personas, con independencia del lugar de residencia. Queremos

un sistema de salud financiado por impuestos exclusivamente

y sin introducir copagos que sean una barrera al acceso a los

servicios sanitarios públicos por razones económicas.

Ciudadanos defiende una tarjeta sanitaria gratuita y

universal para todos los ciudadanos españoles y los residentes

legales en España.

Para las personas que son inmigrantes en situación irregular,

en espera de retorno o regularización, Ciudadanos defiende que

han de ser atendidas por nuestro sistema de salud, a través de

una asistencia sanitaria acorde al marco legal común europeo,

basado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión

Europea y que sea la máxima que la sostenibilidad de nuestro

sistema pueda asumir. En el caso de España, Ciudadanos

propone que esta asistencia básica a cargo de los fondos

públicos, para personas que se encuentran en situación irregular

en nuestro país, cubra urgencias, enfermedades infecciosas y

enfermedades crónicas graves y cobertura universal a través de

atención primaria para los menores de edad, las embarazadas

durante el embarazo, en el parto y en el postparto.

Desde Ciudadanos creemos en un sistema de salud

sostenible, pero a su vez solidario, y en la necesidad de
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políticas comunes de todos los estados miembros de la Unión

Europea en cuanto a la inmigración. Así, es importante que se

refuercen en todos los países los mecanismos de asistencia

jurídica para diferenciar los asilados políticos y los refugiados

de guerra de la inmigración por motivos económicos. Estos

mecanismos ya están acordados, ahora falta llevar a la práctica

la normativa del sistema europeo común de asilo, el SECA, y

asegurar el correcto y uniforme funcionamiento de este sistema

común en todos los estados miembros. El que una persona sea

reconocida como asilada o refugiada no debe depender de la

casualidad.

Es importante también trabajar y cooperar con los países de

origen de la inmigración ilegal, realizando políticas globales

sostenibles y justas que mejoren el desarrollo, la educación y

el bienestar de la población de los países más pobres, y

denunciar y repudir a los mandatarios con regímenes que violan

los derechos humanos.

Así pues, y por lo expuesto, Ciudadanos no apoyará esta

proposición no de ley. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el Sr. Vicenç? Té la paraula el Sr.

Vicenç Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies als grups parlamentaris

que donen suport a aquesta iniciativa. Sr. Serra, l’Informe Abril

de l’any 91, per començar, no era ni una iniciativa legislativa,

la Llei de cohesió sí que contemplava l’atenció sanitària als

immigrants. El que va passar és que el Reial Decret 16/2012 la

va llevar, és a dir, no s’oblidi del text original, també digui la

modificació que vostès varen fer l’any 12.

Electoralista? Cap ni una, aquesta proposició no de llei,

semblant, es va presentar l’anterior legislatura i vostès ja es

varen retratar, varen votar en contra dels dos punts, i està

registrada de principis de juliol d’enguany.

Jo li he de dir que no podem acceptar les esmenes del PP,

perquè, entre altres coses, són falses. Vostè ha parlat de turisme

sanitari i això és mentida. El turisme sanitari era un problema

de facturació que encara persisteix i que afecta els ciutadans

comunitaris i no té res a veure amb els altres colAlectius de

persones de què parlam, que vénen aquí, no per temes de salut,

vénen a cercar feina i un futur per a les seves vides. I aquí els

únics que han tret el dret d’atenció sanitària amb caràcter

universal té noms i llinatges, Partit Popular, no n’hi ha d’altre,

i el que han fet és desprotegir un colAlectiu de persones que es

posen en risc ells mateixos i vostès posen en risc tota la

comunitat.

Vostès d’estalvi res, l’únic que han fet és que un colAlectiu

de persones no tenguessin atenció sanitària normalitzada. I

vostè és sanitari, Sr. Serra, i quan el diagnòstic d’un malalt es

fa durant una autòpsia, vol dir que moltes coses han fallat. I

aquí què va fallar? Com que no hi havia atenció sanitària

normalitzada, retirada del dret d’atenció sanitària sense targeta,

sense assignació de metge de família o infermera, sense accés

a proves diagnòstiques o a tractament, va passar el que va

passar. I poden estar contents que és un eufemisme, una

radiografia i el tractament de la tuberculosi no val ni 200 euros!

Ni 200 euros! O sigui que Sr. Serra el que varen fer és treure el

dret.

I vostès parlen de dos conceptes: sostenibilitat i normativa

sanitària europea. És sostenibilitat augmentar les desigualtats

en salut? Jo li contestaré: no. És sostenibilitat el pagament

farmacèutic dels pensionistes? No. És sostenibilitat la retirada

de targeta sanitària als immigrants? No. És sostenibilitat unes

llistes d’espera demolidores que varen produir vostès? No. És

sostenibilitat la desgravació d’assegurances sanitàries privades

que vostès varen posar en marxa? No. És sostenibilitat treure

1.351 professionals sanitaris? No. Això no és sostenibilitat,

vostès varen retirar el dret d’atenció sanitària amb caràcter

universal.

Normativa sanitària europea. Ja li he dit, en el nostre país

tenim un ample ventall de dret a assistència sanitària,

Constitució, Llei de sanitat, Llei de salut pública, Llei de salut

de les Illes Balears i el nostre Estatut d’Autonomia. I nosaltres

tenim obligació estatutària que diu: “garantir el dret a la

prevenció i a la protecció de la salut mitjançant un sistema

sanitari públic de caràcter universal”. I per això volem atenció

sanitària amb caràcter universal, per motius humanitaris, per

motius de salut pública, per motius econòmics i també, com

s’ha dit, per motius d’ètica professional.

Simplement dir, Sra. Ballester, parli amb el Sr. Navarro, el

seu candidat al Congrés de Diputats, abans era del PP, estava

de gerent a Inca, i ell sap molt bé de quina manera incorrecta va

aplicar fins i tot la Llei 16/2012...

(Alguns aplaudiments)

..., no donar atenció sanitària, facturar als malalts, no és el

correcte!

Per tant, aquesta iniciativa del Grup Parlamentari Socialista

només vol fer una qüestió realitat, el que diu la nostra

normativa, que són titulars del dret a la protecció de la salut i

a l’atenció sanitària tots els ciutadans espanyols i els ciutadans

estrangers que tenguin establerta la seva residència en el nostre

territori.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, procedim a la votació. Votam.

Vots a favor 34; vots en contra 1; abstencions 18.

Queda aprovada la proposició no de llei.
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 5398/15,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals.

Finalment debatrem la proposició no de llei RGE núm.

5398/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a reducció de l’IVA per a béns i activitats culturals.

Té la paraula la Sra. Elena Baquero del Grup Parlamentari

Socialista, per defensar-la.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bones tardes a tothom. Abans d’entrar en l’argumentari,

m’agradaria que constés que... i amb l’acord de tots els grups,

he canviat, he modificat els dos punts d’acord. En el primer...

(Remor de veus)

Què passa? M’heu donat el vistiplau, eh!

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a reconsiderar la pujada de l’IVA per als béns i

activitats culturals i establir el seu tipus en el súper reduït.”

D’acord?

I el número 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern d’Espanya a proposar i defensar, en el si de les

institucions de la Unió Europea, l’establiment d’un IVA per a

la cultura, harmonitzat en tot el territori.” Traiem xifres.

Tothom està d’acord?

(Remor de veus)

Sí.

(Remor de veus i rialles de la intervinent)

I ens estalviem... No, no, no que és molt important aquesta

proposició.

Bé, comencem. El propòsit del Govern del Partit Popular en

pujar l’IVA general al 21% i incloure-hi els béns culturals, mai

no havia estat dins la cultura d’aquest IVA general, era la major

recaptació i millora de la situació econòmica del país, suposem.

La realitat ha estat i aquest matí ha estat palesa i explicada

moltes més ocasions, la realitat ha estat que, si bé és veritat

segons les dades de l’Agència Tributària, la recaptació per IVA

ha augmentat en un 12,5%, també és veritat que en primer lloc

no sabem quina part d’aquest 12,5% correspon a l’IVA

cultural.

En segon lloc s’ha fet a costa d’una gran recessió del mercat

cultural i a sobre no s’ha arribat a les expectatives recaptadores

del ministre Montoro. La realitat també és que Espanya té un

deute de 320 milions d’euros més que fa quatre anys, que la

pobresa augmenta, que creix l’espai entre rics i pobres, és a dir,

creix la desigualtat, que es treballa per menys diners, que hi ha

menys protecció als aturats, que l’atur després de quatre anys

és avui similar al de llavors, però menys gent treballant. I que

parlem tot el matí aquí, portem parlant de pobresa energètica i

de pobresa infantil i de manca de drets.

Evidentment l’augment de l’IVA cultural no ha fet millorar

la situació econòmica de ningú, suposo que està clar, i

especialment no l’ha fet millorar la dels professionals i

empreses dels sectors. Quan a l’any 2012 el Govern del PP puja

13 punts l’IVA, 13!, no ni 1 ni 2, 13 punts! És brutal la pujada,

mirem què passa als nostres països veïns: Portugal 13%, França

5,5%, Itàlia 10%, Alemanya 7%, Holanda 6%, Grècia 6,5%,

Finlàndia 10% -supòs que les dades les deuen tenir- Irlanda 9%

i Noruega 0% d’IVA a la cultura. Som els campions de

l’impost de l’IVA cultural a Europa. No els donaré

l’enhorabona, m’entenen!

El tipus reduït de l’IVA permet reduir el cost d’adquisició

d’un bé o un servei amb la consegüent dinamització de la

demanda. La majoria de productes s’han mantingut en el mateix

grup de tributació durant aquests anys, menys l’IVA cultural

que durant els anys del PP l’han ficat dins l’IVA general. En no

ser un producte de primera necessitat són més sensibles als

canvis de preu i sempre en moments de crisi es redueix el seu

consum per sobre de l’increment del seu cost, i és un factor

psicològic: si no tenc diners per menjar menys aniré al cine,

aniré al teatre, és normal.

Mirant l’evolució dels preus, el cinema ha pujat, més o

menys, 1 euro, el teatre uns 5 euros, un concert ens costa més

de 8 euros més, una obra d’art també puja el 21% i els artistes

ens facturen a un 21% l’IVA. Sabem que la minva dels

ingressos en taquilles ha estat de 112 milions menys del 2012

al 2013. Tot el que han aconseguit recaptar en IVA ho han

perdut aquí.

El sector escènic ens dóna a conèixer un dictamen sobre

l’impacte de l’IVA que ens diu que el descens en espectadors

a finals de 2012, és a dir, en només aquells quatre mesos, ja era

del 30% i en recaptació neta el 22%. Ja em diran de què ha

servit recaptar més d’IVA si per altra part ho perdem per aquí.

Per altra banda, els beneficis fiscals a la cultura s’han reduït

en un terç i la despesa pública a la cultura s’ha reduït a la

meitat. En els pressuposts d’aquesta comunitat autònoma es

veu, sí, si veuen l’evolució de 2011 a 2014 es veu clarament. 

Els ajuntaments, que són uns dels grans programadors i

consumidors del béns culturals, han contractat aquests anys

molts menys esdeveniments i els artistes han hagut d’adaptar-se

a la nova situació reduint el nombre de membres dels seus

grups i reduint fins a la misèria i la vergonya els preus dels

productes que ens ofereixen. Això significa més atur i menys

qualitat. L’IVA no serveix de res. Es poden imaginar, a més,

l’impacte que ha tengut a la nostra comunitat autònoma aquesta

pujada d’IVA amb els costos d’insularitat. Fins aquí números

i raons econòmiques, no m’agrada gens barrejar cultura i

economia, però bé, què hi farem!, ho hem de fer.

Ara parlarem de drets. No els llegiré els articles de la

Constitució i de la Declaració dels Drets Humans on

s’expliquen els nostres drets en cultura, però sí que els diré que

la Constitució que ens empara com la Declaració dels Drets

Humans estipulen que els ciutadans tenim dret a accedir a la

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505398
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cultura i beneficiar-nos-en. Ningú no hauria de ser alienat d’ella

per raons econòmiques. És per aquesta raó que l’IVA que

s’aplica als productes culturals era el reduït, no per cap altra, és

perquè tenim dret a gaudir de la cultura. 

Com l’Estat està limitat en la seva capacitat de fer cultura

accessible a tota la ciutadania entén que el mercat contribueix

a aquesta acció i d’aquesta manera facilita que els productes

culturals siguin accessibles a tota la ciutadania, per això l’IVA

reduït, fins i tot s’aplica l’IVA reduït, súper reduït, perdonin,

del 4%, als llibres i diaris, doncs es considera, o fins ara s’havia

considerat, essencial que la ciutadania pugui accedir-hi, doncs

contribueixen a generar ciutadans informats, crítics i conscients

del món que ens envolta.

Pujar l’IVA cultural a la categoria d’IVA general, 21%, no

només implica un exercici de discriminació i una deixadesa de

les funcions de l’Estat, sinó que, com hem explicat abans, ha

suposat un perjudici tant a les indústries culturals com a la

ciutadania, que ha vist com s’encaria de sobte, 13 punts, el seu

consum cultural. 

Un efecte no desitjat, a part d’aquesta mesura, és com

s’accedeix a la cultura per altres vessants que escapen a

l’economia, pensem en tota la pirateria que hi ha ara i que

perjudiquen greument els creadors. Una altra d’aquestes

conseqüències és que en no omplir-se els teatres, els espais de

concerts i de danses no s’amortitza la inversió pública i

igualment posa en desavantatge competitiu els nostres creadors,

doncs ja hem vist quin és l’IVA de la resta de països de la Unió

Europea. Els nostres productes són més cars, es venen menys.

En el cas que l’Estat espanyol volgués impulsar el talent,

crear una ciutadania intelAligent i crítica, desenvolupar les seves

indústries culturals o complir la seva obligació de facilitar

l’accés a la cultura, és obvi per a tothom, crec, que gravar amb

un 21% aquest sector obstaculitza aquests objectius. En

definitiva, recaptant molt poc més són molts els que surten

perdent.

Per acabar, la cultura és imprescindible i fonamental per al

desenvolupament humà de qualsevol societat i és a l’arrel de la

cadena de valor d’una economia competitiva, tornem-hi amb

l’economia. Aquest sector és un dels que pot empènyer un

canvi en el model productiu del que tant parlam aquí, ens

omplim la boca amb el model productiu, i pot ajudar al nostre

país a sortir de la crisi.

La cultura, i això ja és una reflexió personal, ens salva de la

nostra misèria, de les nostres inseguretats radicalment humanes

i ens transforma a nosaltres i al món que ens envolta. Si no

haguéssim de quantificar tot aquest és el major valor de la

cultura i al que li és intrínsec, tota la resta ve sol.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Per a fixació de posicions, pel

Grup Parlamentari Popular el Sr. Miquel Vidal, per un temps

de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Baquero, li votarem que sí, però dir que sí a baixar imposts

sempre hi hem estat d’acord, però...

(Remor de veus)

... m’aniria a asseure ara dient que sí perquè crec que amb això

n’hi hauria prou, però he d’explicar que no entenc la postura,

i ara li explicaré per què no l’entenc.

Fixi’s, dia 2 de setembre..., dia 23 d’abril del 2013

presenten aquesta mateixa moció, reducció de l’IVA cultural

fins al 4%, aquí on diu:, “el Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a negociar davant el Govern de

l’Estat la rebaixa de l’IVA cultural fins a un 4%.” Ara vostès,

en data dia 2 de setembre del 2015, presenten la mateixa, quasi,

l’exposició de motius idèntica, canvia el títol, reducció de

l’IVA per a béns i activitats culturals, i llavors la moció, en lloc

de posar “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears...”, no, “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern d’Espanya...”. Això què ho fa perquè no té coratge

que la Sra. Armengol sàpiga escriure una carta i remetre-la a

Espanya? Dues mocions iguals en dos anys que ja li hem dit

que estam a favor, que sí. Per què ara el Parlament -

m’agradaria em contestàs després a aquesta pregunta- per què

ara el Parlament, nosaltres, instam el Govern d’Espanya i fa dos

anys instàvem el Govern de les Illes Balears, fent exactament

la mateixa moció, idèntica?

Li votarem que sí, però una pregunta, segona pregunta, li

votarem que sí, com li he dit, però m’agradaria que aclarís per

què aquí demana l’aplicació de l’IVA reduït del 4% i en el

programa electoral seu, del seu partit, del PSOE, d’ara, de

diumenge, diu textualment: “Rebajar el tipo del IVA a las

actividades culturales -dos punts-: es imprescindible el

inmediato establecimiento del IVA cultural al tipo reducido y

será una de nuestras primeras medidas de gobierno, esto

supone rebajar el IVA cultural del 21 al 10%”. Per què ens

demana aquí la reducció d’un 4% i a Madrid ens demana passar

d’un 21 a un 10?

(Remor de veus)

Si li he de llegir..., és el primer que volen fer, si li he de

llegir altres programes d’altres partits n’hi ha que van per bon

camí i n’hi ha que van més tort, però aquí on hem rigut més...

(Remor de veus, rialles i rialles de l’intervinent)

... aquí on hem rigut més és quan miram el Diari de

Sessions del Parlament i llegim la intervenció que varen fer

vostès, però era concretament la Sra. Marí i Mayans, quan

defensava la proposició no de llei de l’any 2013, quasi s’han

repetit, quan ella deia: “països tan solidàriament amb els béns
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com França o Alemanya paguen un IVA d’un 7%, França

redueix al 5%, que Xipre depèn, que Luxemburg un 3%, que

Grècia un 13%, ha estat la mateixa intervenció, d’acord.

Tendrà el Partit Popular -i acab, en tres minuts hauré

acabat-, tendrà el Partit Popular al seu costat, i li hem dit deu

vegades, quan parla d’abaixar imposts, de no posar-ne de nous

i de simplement garantir un poc de més benestar als ciutadans

de les Illes Balears.

I no entenc, i no entenc, i ara és seriosament, no entenc com

en aquest Parlament només arribats posau imposts del tipus

ecotaxa, que no voleu entendre que afecta més gent que els

hotelers, quan es constitueix aquest Parlament i en menys de

dos mesos pujau imposts, de pujar IRPF, quan també en menys

de dos mesos posau imposts, que és pujar l’impost de

transmissions, i llavors predicau amb l’exemple demanant a una

altra administració, i no a través d’aquest govern, que abaixin

imposts, jo us deman un poc de coherència, nosaltres posarem

el sentit comú que puguem. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, per un temps de deu minuts, el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. És vera que no li falta raó

quan critiquen des del Partit Popular aquest tipus d’iniciatives

que ja s’han repetit durant un temps, esper..., esper...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que aprofitem millor el temps, però sí que vostès no

tenen tampoc la capacitat aquesta de crítica perquè fan

exactament el mateix,...

(Remor de veus)

... i en aquest cas concret de l’IVA cultural el que han fet és

un atac brutal a la cultura durant tota la passada legislatura,

amb aquesta i altres mesures en les que no només han retirat el

suport a la cultura, sinó que, a més, han intentat pràcticament

eliminar-la amb un cop brutal amb aquesta pujada de l’IVA

cultural.

I és que és cert que tothom parla de la importància de la

cultura, però després, no obstant això fa la sensació que es

tracta sempre de paraules buides que es pronuncien aquí, en els

parlaments, sense pensar en la complexitat del teixit que la

conforme i en l’estat d’abandó que normalment es troba de

manera estructural.

Es diu que no hi ha major actiu per a un país que la seva

cultura, però les forces polítiques, les institucions no semblen

fer-se càrrec de les implicacions que té aquest enunciat. Com

és possible que la retòrica política tradicional consideri tan

important i alhora ometi que la cultura disposa de les

condicions adequades per desenvolupar-se com a sector

productiu. Per què la nostra cultura no té un espai estable i

solvent en el panorama internacional? Esper que des de la

Conselleria de Cultura, d’una vegada per totes, es doni l’impuls

del qual ja la Sra. Consellera i jo hem parlat de vegades, i

esperem que es pugui aconseguir, però sí que hem de criticar,

i ho hem fet, que el pressupost, que lògicament no és el que a

vostè li agradaria, no és suficient tampoc per a la cultura i

evidentment se li torna donar una importància mínima, dins

aquest pressupost no es considera la cultura com a un producte

cultural i esperem que hi hagi mesures que vagin més enllà de

les paraules.

Sabem que a la majoria dels països del nostre entorn i

d’altres àmbits geogràfics rellevants la cultura no és adorn que

s’afegeix als assoliments socials i econòmics, sinó que

constitueix un eix fonamental on es dirimeix el model del país

al qual s’aspira. Per contra, aquí les enormes capacitats dels

nostres creadors, així com de les nostres xarxes de producció

i difusió cultural, xoquen permanentment amb l’obstacle que o

no poden desenvolupar-se ni accedir als circuïts rellevants o

han de fer-ho, malgrat la gestió política.

I ho tornarem repetir, Espanya és el país europeu amb

l’IVA cultural més alt i és lògic que des del Partit Socialista

s’hagi insistit en aquesta idea. Ara, hauríem de ser un poc més

coherents i probablement tenim raó en què ara, des d’aquest

govern, es podran aplicar mesures que puguin limitar l’impacte

d’aquest IVA cultural el qual esperam poder reduir des del

Govern de l’Estat.

Som l’única regió que equipara, i això és molt greu, en una

mateixa línia els productes culturals amb els de luxe, a

diferència de Noruega, on els productes culturals tenen un IVA

del 0%; Suïssa, 2,5%, no són precisament, precisament països

comunistes; Bèlgica, 6%; Holanda, 6%; Grècia, 6,5%;

Alemanya, 7%; França, 5,5%, i a més amb un súper reduït d’un

2,1% per a les 140 primeres representacions, -això són idees

imaginatives que des de França solen fer i que protegeixen el

sector cultural d’una manera ferma-; Finlàndia, 10%; Irlanda,

9%; Itàlia, 10% i Portugal 13%. Espanya té el 21, el 21.

La principal reivindicació de molts integrants del sector és

per què si França, Holanda i Portugal van prendre la decisió de

rebaixar l’IVA, quan van veure les conseqüències negatives,

Espanya no ha posat sobre la taula aquesta opció, almenys del

21 al 10%, que ja és alt si es considera que el Govern de

François Hollande el va baixar a França del 7 al 5,5%?

En fi, i per fer una reflexió, si tots els sectors productius han

sofert un cop mortal durant la crisi, les polítiques del Partit

Popular han atacat, per una qüestió que nosaltres consideram

ideològic, el sector cultural, no només l’han menyspreat

retirant-li tot tipus de suport, sinó que, a més, han aplicat

mesures com aquesta pujada de l’IVA cultural per castigar

aquest sector i entenem que per respondre amb fermesa a crims

que pretenia escometre el Partit Popular.

Però el problema dels governs amb la gestió de la cultura ja

existia abans d’aquestes mesures, perquè, lluny de servir

d’ajuda, la política tradicional ha funcionat durant dècades com

a un tap que impedia qualsevol millora o innovació, ja que la

prioritat era preocupar-se més per mantenir la imatge pública
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de les institucions que treballar al servei de la gent. En el nostre

país la cultura ha tengut una alta dependència institucional la

qual, en època de retallades, la deixada en condicions de

precarietat alarmants. A més, les polítiques a curt termini,

basades en una especulació efímera i estèril, només han servit

per omplir el nos país de contenidors buits, ajudar a la

consolidació d’elits i xarxes clientelars i construir una cultura

a esquenes de la gent que la crea i la gaudeix.

Davant aquesta situació, des de Podem apostam per

prendre’s la cultura de debò com a un dret, un bé comú i un

sector productiu. Per això és necessari abordar, des d’un

enfocament estratègic, polítiques públiques capaces d’articular

un teixit que serveixi a la societat i als diferents agents i

expressions que el conformen. Qualsevol canvi cultural té una

dimensió política, transforma la manera d’entendre el nostre

passat, quin paper volem exercir en el present i cap on volem

anar com a societat. Donar importància a aquesta relació també

significa comprendre que l’art i la cultura comparteixen amb la

política la capacitat d’ampliar els horitzons del possible, de

permetre’ns construir en comunitat un present propi, des d’on

imaginar un futur que no puguin arrabassar-nos.

Ja ningú no dubte que la propera legislatura serà diferent,

s’obre un temps polític nou en el qual es plantejaran moltes

qüestions que semblaven intocables i també en l’àmbit cultural.

No ens cansam de repetir-ho, sense prendre’s la cultura de debò

no hi haurà canvi polític. I també ho dic per vostè, Sra.

Consellera, i sé que estam d’acord i lluitarem junts per això.

Sense canvi polític la cultura podria perdre una legislatura

d’embranzida i colAlaboració amb unes administracions que ni

poden ni haurien d’abastar el camp enorme de la cultura i

podrien ajudar a construir un futur millor per a tots i totes.

En aquest marc són necessàries un conjunt de mesures de

reforma de la fiscalitat de la cultura, encaminada a dinamitzar

i estimular la producció, la creació, la distribució i l’accés. I

evidentment que s’ha de reduir el tipus d’IVA als serveis i

productes culturals, actualment subjectes aquest que és una

bogeria del 21%. El sentit en què s’hauria de fer aquesta

reforma seria eliminar els efectes del Reial Decret 20/2012 que

va tenir sobre el sector cultural i que va provocar un augment

del tipus de l’IVA del 162% i va restar competitivitat al sector

respecte dels estats del nostre entorn, atès que el tipus mitjà a

Europa és del 7%.

Hauríem d’harmonitzar la norma espanyola amb la

comunitària, per suposat, requisit imprescindible per a la

modernització fiscal també del país i no contemplat per les

actuals administracions públiques. A més, i pel que fa

exclusivament al tipus d’IVA, hem d’apostar perquè les

institucions europees, i d’acord amb la pràctica d’altres estats

del nostre entorn, com Itàlia, puguin modificar les rigideses

pròpies de la diferenciació entre producte i servei, a l’efecte

d’unificar els tipus d’IVA de les activitats culturals,

independentment de si aquestes són o no digitals, que això no

hi estava inclòs, però crec que seria important també incidir en

què tota aquesta part digital de la cultura també hauria de tenir

un IVA reduït.

I per tot això donarem suport a aquests dos punts d’aquesta

proposició no de llei, però els he de recordar que el sector

cultural necessita un nou enfocament, una consideració també

com a indústria i menys mesures de beneficència.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, bon dia a tothom. Em sap greu contestar, sé

que Elena us contestarà, però Sr. Andreu Vidal, jo crec que

l’IVA el vàreu pujar vosaltres...

(Remor de veus)

... -Miquel, perdó-, crec que l’IVA el vàreu pujar vosaltres,

no és vera? Us ompliu la boca que no pujau imposts i jo crec

que en sabeu de pujar imposts.

Nosaltres el que fem és pujar els imposts a les rendes més

altes, per evitar i retornar les retallades que aplicau vosaltres,

amb omplir-se la boca d’abaixar imposts. Per favor, ja n’hi ha

prou de demagògia també!

(Alguns aplaudiments)

Passat això, parlarem de cultura que és del que venim a

parlar ara, també, perdó, no, ara faré un altre resset, també en

sabeu de copiar esmenes, però no ens copiau les vostres, copiau

les dels altres, que són les bones idees.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

La cultura -Sra. Prohens, sou 20 diputats, hauríeu de fer un

poc de feina.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

La cultura és l’eix vertebrador -i és tot, perquè ja m’he

menjat un minut i mig-, la cultura és l’eix vertebrador d’una

societat diversa i integradora, la cultura acompanya, cohesiona,

referencia, però sobretot democratitza, és per això que l’Estat

ha d’assumir promoure la riquesa d’aquesta diversitat i aquest

gran potencial creador i humanitzador. No hi ha més que un

mitjà per fer ciutadans, que és la cultura. “Resulta que la tasca

bàsica és fer cultura, cultura i cultura”, aquestes conegudes

paraules les va pronunciar Emili Darder, batle republicà de

Palma. D’acord amb la concepció del batle Darder, reconeixem

la cultura com la base de la ciutadania i la llibertat, com un

estímul a la participació ciutadana i també com una indústria

fonamental per millorar les oportunitats dels nostres creadors

i les nostres empreses culturals, i per aconseguir la

desestacionalització turística, per diversificar l’economia i per

tant per crear nous llocs de feina estables i de qualitat.
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En moments de crisi econòmica, el que li cal a la indústria

cultural és donar-li suport, perquè és un dels sectors de

l’economia productiva que aporten un valor afegit. El nostre

sector cultural va quedar enfonsat després de l’increment de

l’IVA del 8 al 21%, respon a un augment d’un 162%, com ha

explicat també el nostre company Jarabo, aplicat pel Govern

espanyol. Però també va haver de patir les nulAles polítiques de

suport a les indústries culturals tant del Govern espanyol com

de l’anterior Govern Bauzá.

Si prenem com a referència alguns estats d’Europa quant a

l’IVA cultural, veiem com les empreses i els consumidors de

l’Estat espanyol pateixen un greuge comparatiu, no repassaré

les xifres que ja s’han donat dues vegades, però s’ha de tenir en

compte que això el que fa és deixar en desigualtat

d’oportunitats les empreses culturals, les quals també són

empreses. Les dades oficials extretes de les estadístiques de

consum cultural publicades pel Ministeri d’Educació, Cultura

i Esports apunten una gran davallada del consum cultural des

del 2012, provocada per l’increment de l’IVA. Per exemple, en

despesa mitjana per persona, que era de 341 euros, el 2013

baixa fins als 266; la despesa total de la llar va passar de

15..860 milions a 12.262 milions; el comerç exterior ha baixat

en gairebé 30 milions; s’han destruït més de 50.000 llocs de

feina a tot l’Estat i ha provocat el tancament de 5.000 empreses

del sector.

D’altra banda, segons les associacions empresarials dels

sectors de música i de les arts escèniques, la conseqüència de

l’increment de l’IVA cultural no ha estat un augment de la

recaptació fiscal, sinó ben el contrari, un descens en la

recaptació de 5,7 milions d’euros, sumant les dades d’aquests

dos sectors. Segons les dades, l’IVA del 21% fixat a la cultura

ha provocat una contenció en el consum de productes culturals

i en l’assistència a espectacles culturals per part de la

ciutadania i tampoc no ha reportat la recaptació planificada. Ha

repercutit negativament en la producció, distribució i

exportació de béns i activitats culturals i ha contribuït a la

destrucció d’ocupació i a l’empobriment cultural de les Illes

Balears i de la resta de l’Estat.

L’augment de L’IVA general al 21% ha afectat projectes

culturals emergents, com per exemple els llibres electrònics, les

entrades d’espectacles, cinemes, teatres, concerts, museus,

exposicions, i la facturació d’altres serveis culturals, la qual

cosa ha reduït la disponibilitat de recursos dels ciutadans i de

les ciutadanes els quals han limitat encara més el seu pressupost

per a cultura.

També cal fer un afegitó aquí, que aquestes empreses

culturals el que han fet és desenvolupar molt la imaginació i la

creativitat per sortir-se’n, exemples com el micro teatre,

etcètera, que no s’han rendit a desaparèixer, sinó que el que han

fet és recrear-se.

És urgent reconèixer la rendibilitat social i educativa del

sector de la cultura, reclamar per a les Illes Balears i l’Estat

l’excepció cultural que protegeixi la diversitat, potenciï la

creació i estimuli la participació de la ciutadania en la vida

cultural. I encara més, reclamar una rebaixa de l’IVA cultura és

una manera de fomentar una indústria fonamental per

aconseguir la desestacionalització turística a través del conegut

turisme cultural, que també ha deixat de moure doblers, en

concret 3.300 milions entre els turistes de l’Estat espanyol.

Si pel que apostam és per estimular i promoure l’economia

del sector de la cultura, a les nostres Illes ens cal compensar els

costos de la insularitat a les companyies teatrals i de dansa, als

grups de música, als promotors d’exposicions i mostres

artístiques i, en general, a tots els sectors culturals, esportius i

de lleure. Establir una fiscalitat específica per a les produccions

culturals illenques. Donar suport als creadors i a les empreses;

augmentar els recursos per a inversions en infraestructures

culturals pròpies i promoure iniciatives dels agents i moviments

culturals juvenils.

No m’he pogut estar de llegir també el nostre programa

electoral, ja que avui ha estat com a un dia electoralista, a més

extens.

Com a un element important d’aquesta aposta per les

indústries culturals i creatives, MÉS per Mallorca reivindicam

l’establiment d’un IVA unificat i súper reduït per al sector de

la cultura, que garanteixi la diversitat, estimuli la participació

i permeti que la indústria cultural desenvolupi tot el seu

potencial i contribueixi a la recuperació econòmica a curt i a

mitjan termini.

Per tot això, donarem suport a la iniciativa presentada pel

Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Han

passat ja tres anys des que es va incrementar l’IVA per a béns

i activitats culturals a tot l’Estat. En principi, des del Govern es

va vendre la idea que es tractava d’una mesura inevitable a

causa de la greu crisi econòmica que patíem, que havia de

servir per recaptar beneficis. Però aquesta esperada recaptació

ha estat un fracàs absolut, el que es volia vendre com a una

taula de salvació ha estat un sacrifici dolorós tant pels que fan

cultura com pels que la consumim.

Les dades són indiscutibles, només per citar-ne algunes:

durant el 2011, la música en directa va generar més de 124

milions d’euros de benefici, mentre que el 2012, l’any de la

pujada de l’IVA cultural, es varen recaptar poc més de 90

milions, és a dir, es va produir un descens de 34 milions

d’euros de benefici. D’altra banda, entre arts escèniques,

cinema i música es calcula que el 2013 es va perdre el 17,87%

dels espectadors. Una altra dada desoladora és que el 2014 més

de cent empreses dedicades a la promoció de la música popular

varen deixar de fer feina arreu de l’Estat o es varen obligades

a reduir el nombre de treballadors, així com més del 70% de les

companyies teatrals varen desaparèixer.
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Davant tot això, davant aquesta destrucció del teixit

cultural, davant la pèrdua de llocs de feina, davant aquest

desprestigi de la cultura i dels seus professionals, en definitiva

davant la destrucció de tot un sector no només econòmic, sinó

també social, hem d’aguantar comentaris superbs com el del

ministre d’Educació, Cultura i Esport d’ara fa just dos mesos:

“el IVA cultural no existe”, va afirmar el Sr. Méndez de Vigo.

Això de què no existeix que ho demanin als actors, als artistes,

als promotors, als editors, als productors, en definitiva, a tots

els que fan feina dins aquest món i també als espectadors els

quals ja no poden anar tantes vegades com voldrien al cinema,

al teatre, a un concert. 

Tenim l’IVA cultural més elevat d’Europa i des d’El Pi

pensam que això és un atemptat contra nosaltres mateixos com

a societat. La cultura és l’element a potenciar en una societat

madura que aposta per la qualitat de vida i el foment de la

creativitat, l’esperit crític i les interrelacions entre els pobles.

El sector cultural ha estat un dels més castigats durant la

crisi econòmica, cap altre sector no ha patit una pujada directa

del 13% de l’IVA. Han tancat empreses, cooperatives i entitats

que han hagut de deixar al carrer sense feina molts dels seus

treballadors que, a més, han vist frustrats molts dels seus

projectes creatius.

Des d’El Pi pensam que s’ha de posar punt i final a aquest

disbarat. Estam a favor, com no podia ser d’altra manera, que

des del Govern s’insti el Govern central a baixar de forma

immediata l’IVA per a béns i activitats culturals, i a la Unió

Europea a negociar amb tots els països que la conformen per

aconseguir un IVA homogeni a tot el territori. Però també

animam el Govern de les Illes Balears a promoure iniciatives

i a dotar els nostres organismes perquè puguin garantir

l’estabilitat necessària a tot l’àmbit cultural, els professionals

i els consumidors de cultura, és a dir, tota la societat de les Illes

Balears en sortirà beneficiada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. S’ha de reconèixer que

sempre és fàcil o còmode o agradable manifestar-se a favor de

la baixada d’un impost. No obstant això, ens planteja un debat

interessant vostè, que és demanar-nos si realment calen

incentius fiscals a la cultura o, preguntat d’una altra manera, si

és lògic desincentivar fiscalment la cultura.

Jo realment... vostè ha expressat una idea, Sr. Vidal, que a

vostè li sembla molt coherent i molt sòlida i que té aparença de

veracitat, però que adoni’s, si hi pensa una mica, que és

totalment falsa, la coherència no rau a dir baixo tots els

impostos o pujo tots els impostos, això més aviat és una idea

absurda perquè, quin govern estarà a favor de baixar tots els

impostos? Sense impostos no hi ha administració, no hi ha

societat com aquell qui diu. El lògic, precisament, el que vostè

diu que és incoherent és el que és més coherent, que és davallar

alguns imposts i pujar-ne uns altres, en funció de la naturalesa

de cada impost, perquè cada impost grava una cosa diferent.

Per exemple, les estades turístiques graven una manifestació de

riquesa, que és gent que té doblers de sobres i que se’n pot anar

a fer turisme. I, en canvi, la cultura és un sector totalment

deprimit. Respecte de quin impacte té això a les Illes, doncs

evidentment és un impost, el d’estades turístiques, que no grava

els residents, que ja estan prou castigats amb la resta d’imposts.

Per tant, gravar al que té i desgravar al que no té no és cap

incoherència, és una política fiscal d’un govern que té una

política clara i açò és que jo he defensat des d’aquí i celebr que

el Govern ho apliqui.

Per tant, com els deia, la pregunta clau no és dir imposts sí,

imposts no, perquè açò... som a un nivell d’infantilisme, la

pregunta clau és: és lògic, té sentit incentivar la cultura?

Aquí ja s’ha parlat, i per tant no ho repetiré, dels diversos

tipus d’IVA que hi ha i que realment tenim un problema que és

que l’IVA, per a alguna part de la cultura, perquè l’IVA del

llibre recordem que és súper reduït, però l’IVA per als que

podríem dir espectacles culturals va passar a l’any 2012, va fer

una pujada brutal del 8 al 21%, a qualsevol sector que veu

incrementat els seus preus, de cop i volta amb aquesta pujada

li suposa un daltabaix.

L’única manera de fer que l’IVA no tingui un efecte

regressiu és que hi hagi tipus reduïts o súper reduïts per

afavorir aquells àmbits d’activitats que em sembla que

mereixen una protecció perquè, com és evident i saben tots

vostès, no es pot graduar com l’IRPF en què hi ha uns tipus

diferencials en funció d’uns ingressos.

I aquí, jo pens -i ara intentaré justificar-ho- que realment és

lògic aquest incentiu fiscal. D’una banda és veritat -i crec que

també ho hem de dir per no fer demagògia- que la cultura tal

vegada no l’hem de classificar com a un bé de primera

necessitat, no ho podem comparar, és a dir, realment la gent pot

sobreviure sense cultura, però sí que és veritat que els preus

d’aquest sector presenten una major elasticitat, és a dir, la

variació del preu afecta greument la demanda i això és el que

ha passat, és a dir, no passa com en l’alimentació o el transport

que encara que pugin els preus la gent els continua necessitant

i els continua comprant, aquí realment passa açò: puja el preu

i açò afecta brutalment la demanda.

D’això, en podem fer dues lectures: una és dir bé, com que

el preu és elàstic, podem continuar pujant l’IVA, no és una

primera necessitat, qui vulgui pagar-se aquest luxe, que tampoc

és que el fet que no sigui una necessitat ens permeti dir-ne que

és un luxe, però bé, seria una lectura; però jo em quedo amb

l’altra lectura, que és que si no incentivem fiscalment la cultura

reincidim en un dels pitjors vicis de la tradició política d’aquest

país que és la tradició política castellana del casticisme que es

redueix en la típica frase “que inventen ellos” que és la causa

de l’endarreriment històric que hi ha en aquest país en cultura

i educació, és a dir, Espanya té un endarreriment històric en tots

els seus indicadors des de... antigament es feia servir molt el de

la lectura de diaris, assistència a espectacles, lectura de llibres,
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edició de llibres, consum de pelAlícules, un endarreriment

històric descomunal respecte als països més propers dels nostre

àmbit europeu occidental.

Per tant, sí, és veritat, fins a cert punt podem dir que la

cultura és prescindible, però hauríem d’aspirar que deixés de

ser-ho i la manera és afavorir-ne el consum. L’incentiu fiscal el

que permet és dinamitzar la demanda; jo, quan es va produir la

pujada del tipus del 8 al 21% es va dir que es potenciaria el

cinema, la producció de cinema, etcètera, amb subvencions,

considero que és molt més perversa la subvenció perquè la

subvenció el que fa és intervenir en la lògica de l’oferta i la

demanda i per tant, també acaba podent afectar la qualitat del

producte; en canvi, l’incentiu fiscal no exonera el creador de fer

un producte de qualitat que tengui una demanda i que sigui

comprat. Per tant, és un tipus d’ajuda, podríem dir que les dues

costen igual a l’Estat, però una afavoreix la qualitat del

producte cultural i en canvi l’altra és exonerar el creador de fer

un producte de primera qualitat. Jo per açò sempre, ja ho sap la

consellera, sempre li dic: alerta amb les subvencions, que

siguin sempre a l’excelAlència.

Bé, no parlaré dels tipus que hi ha en els altres països

europeus perquè ja ho han fet els portaveus que m’han precedit.

Sí que he de dir que en alguns casos hem posat al mateix sac

l’IVA que aplicat al llibre, s’ha parlat de tipus molt baixos que

realment a molts de països només s’apliquen al llibre,

generalment als espectacles més aviat se’ls aplica l’IVA reduït

i no el súper reduït. Bé, també s’ha fer referència... i que per

tant, d’alguna manera és el moll de l’os del que estic defensant

aquí, que és que els efectes desastrosos..., és a dir quan he fet

la pregunta inicial, per què hem d’incentivar el consum

cultural? Doncs perquè la pujada de l’IVA ha tingut un efecte

desastrós, no hi ha dades oficials sobre quant s’ha incrementat

l’ingrés d’IVA per productes culturals, però tot sembla indicar

que realment el benefici fiscal que se n’ha tret no justifica les

conseqüències desastroses que ha tingut per al sector: ha

disminuït el consum, ha disminuït l’ocupació del sector, que ja

està conformat per empreses no especialment..., no

especialment generadores de benefici, i ha disminuït l’activitat

econòmica i per tant el potencial fiscal del sector, és a dir, al

treure els mitjans de subsistència al sector tenim unes empreses

que donen menys rendiments i que per tant també tributen

menys pels altres impostos.

Les dades que tenim són de la Unió d’associacions

empresarials de la indústria cultural, per tant del sector, tampoc

no podem dir que siguin unes dades exemptes d’interès de part,

però ens diuen que només el primer any d’aplicació d’aquesta

pujada va disminuir un 30% el públic dels espectacles i va

disminuir un 22% la recaptació neta.

En definitiva, amb aquest panorama és lògic dir que

donarem suport a aquesta proposició no de llei, primer per la

contribució al consum cultural, que és el que ens ha de

permetre sortir d’aquest endarreriment històric que tenim al

nostre país i totes les conseqüències que té, però també per

l’efecte econòmic positiu que creiem que tindria per a aquest

sector que hi hagués aquesta reducció de l’IVA. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Entre los muchos despropósitos

cometidos por este gobierno que aun nos gobierna, y me refiero

en este caso al gobierno del Estado, está el de su política fiscal,

y de esa política fiscal quizá la medida más inconveniente ha

sido la subida del IVA para determinados bienes culturales, en

particular para las entradas de cine y teatro, que pasaron del 8%

en que se encontraban antes de septiembre de 2012 al 21% en

el que todavía se halla en estos momentos. Llevamos, pues, tres

años de cultura gravada al máximo. 

Es verdad que no toda la cultura és espectáculo y que buena

parte de ella está sujeta a los tipos llamados reducidos; así, por

ejemplo, las entradas a museos o galerías de arte están gravadas

al 10%, y los libros al 4%, pero ello no compensa el maltrato

fiscal a los productos vinculados al mundo del espectáculo,

porque el cine, el teatro y la música también son cultura, y

como el libro además de cultura son industria, lo que significa

que detrás de cada uno de estos sectores culturales hay

empresas, empresas culturales y empresas de servicios

dependientes de las primeras; y detrás de las empresas hay

miles de puestos de trabajo. Para todas ellas la subida del IVA

de hace tres años, unida a los efectos más generales de la crisis

económica, supuso un verdadero quebranto, dado que las

empresas se vieron obligadas a ajustar plantillas, cuando no a

cerrar, para intentar salir del apuro.

De ahí que Ciudadanos sea partidario de devolver los

espectáculos culturales al IVA reducido, del que jamás

deberían haber salido, pero no al 10% en que está ahora el tipo,

ni al 8 en el que estaba antes, sino a un tipo reducido de nueva

creación, al 7. Y es que Ciudadanos, cuando gobierne, va a

limitar a dos los tipos: uno general situado al 18%, y uno

reducido que establecerá al 7%. 

Aún así..., en cuanto a la proposición de esta PNL, he

hablado con la Sra. Elena Baquero porque en un principio

había un IVA de un 5% a reducir, quedaba el libro al 4%, pero

le he comentado que tres IVA reducidos era imposible, no

estaba admitido por la Comunidad Europea, y hemos

comentado que nosotros sí que estábamos de acuerdo en

reducir el IVA, nos creíamos que era un error, el 5%, nos

creíamos que era el 10%, porque sí que estamos de acuerdo con

el programa del Partido Socialista nosotros de bajar el IVA al

10%, nos creíamos que era un error pero parece que el PSIB no

hace cuentas de los que dice el Partido Socialista. Entonces en

principio nos abstendremos porque no creemos que

espectáculos deban tener un IVA super reducido al 4%,

destinado a los productos de primera necesidad; sí que creemos

que tiene que tener un IVA reducido. He hablado con (...) que

si in voce nos aceptaban la bajada cultural a un tipo reducido,

sea cual sea, nos venía bien, porque no sabemos quién va a

gobernar todavía, pero al insistir en el super reducido pues aquí

nos abstendremos. Pero sí que votaremos a favor del punto 2.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, moltes gràcies a tothom per donar suport a aquesta

proposta, a la Sra. Ballester també. Bé, suposo que qui ens

donaran les gràcies són els artistes del sector, i sobretot ens

donaran les gràcies si ho fem efectiu i si la Conselleria de

Cultura d’aquest govern posa mesures per compensar això.

El Sr. Gijón feia un comentari, comparava la cultura amb el

turisme; també la pot comparar amb un Ferrari. A nivell

impositiu..., sí, sí que tengo oído, a nivell impositiu és una

manca de cultura. Ara no farem aquí filosofia de la cultura

perquè són les 4 de la tarda i tenim gana, però pensi-ho, pensi-

ho, i si vol un dia anem a fer un cafè i tenim una xerrada sobre

filosofia de la cultura.

Quant a la nostra PNL, que un dia diem una cosa i un dia

una altra, aquesta la vam presentar el 4 de setembre; ha sortit

ara, és el que hi ha; el 4 de setembre no teníem fet el programa

electoral..., i del 2015 i les vegades que faci falta!, Sra.

Prohens, les vegades que faci falta, fins que no ho aconseguim!

Molt bé, segueixo. 

(Remor de veus)

Bé, com deia, quan vaig presentar aquesta moció el

programa nostre no estava fet, s’estava fent, s’estava parlant,

ara s’ha decidit que..., el Sr. Sánchez l’altre dia ho deia, i molts

de nosaltres, que el primer que es farà quan entri a govern el

PSOE és baixar l’IVA al 10%, i durant la legislatura..., i durant

la legislatura arribarem a l’IVA súper reduït, esperem, i

consensuat amb la resta de països de la Unió Europea.

Si estan tan d’acord a baixar impostos és el que els deia la

Sra. Busquets, és que és alAlucinant. Per què el van pujar?, i per

què no l’han baixat aquests quatre anys? Si van votar a favor la

moció que vam presentar per què no van baixar l’impost

aquest?

(Més remor de veus)

Quatre anys al 21% d’IVA! I, bé, i molts d’altres, clar. No

sé què els ha passat, no ho podem entendre.

I aquestes iniciatives, com he dit abans, les presentarem les

vegades que faci falta. Avui continuam tenint un IVA del 21%,

i si la setmana que ve tenim un IVA del 21%, o l’any que ve,

continuarem presentant iniciatives d’aquestes.

I pel que fa al Sr. Jarabo, potser li fa una mica de ràbia que

l’hagi presentat jo, del PSOE; la volia presentar vostè, la

iniciativa? Ja anava essent hora, anava essent hora que el meu

grup parlamentari presentés alguna iniciativa.

(Aldarull)

En algun moment ens havia de tocar, no? Bé, jo vull donar-

los les gràcies a tots perquè votin a favor de la nostra iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat procedirem a la votació.

Procedirem a la votació separada. Votam el primer punt.

Votam.

Vots a favor, 51; abstencions, 1. Queda aprovat el primer

punt.

Procedim a la votació del segon punt.

Es pot aprovar per assentiment el segon punt? 

(Remor de veus)

Sí? El segon punt queda aprovat per assentiment.

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