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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom, començam. El primer punt de l’ordre del

dia correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple.

I.13) Pregunta RGE núm. 5594/16, presentada per

l'Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a inversió en R+I+D.

I.14) Pregunta RGE núm. 5933/16, presentada per

l'Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a papers de

Panamà.

I.15) Pregunta RGE núm. 5604/16, presentada per

l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a canvis en les polítiques del

Govern.

Els inform que les preguntes adreçades a la presidenta del

Govern, RGE núm. 5594/16, relativa a inversió amb R+I+D,

presentada pel Sr. Diputat Josep Melià i Ques del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS;

la RGE núm. 5933/16, presentada en substitució de la RGE

núm. 5608/16, relativa a papers de Panamà, presentada pel Sr.

Diputat Alberto Jarabo i Vicente del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, i la RGE núm. 5604/16, relativa a canvis en les

polítiques del Govern, presentada per la Sra. Diputada

Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular, són

ajornades, atesa l’absència de la presidenta, comunicada

mitjançant l'escrit RGE núm. 6069/16.

I.1) Pregunta RGE núm. 5602/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. Maria Tania M arí i Marí, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a trasllat de malalts a

Eivissa.

Primera pregunta, RGE núm. 5602/16, relativa a trasllat de

malalts a Eivissa, que formula la diputada Sra. Maria Tania

Marí i Marí del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la

diputada Sra. Maria Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, el passat divendres

1 d’abril al centre de salut de Sant Antoni de Portmany el

personal de recepció es va negar a solAlicitar una ambulància

per a una jove embarassada de cinc mesos que havia trencat

aigües. Carmen Santos, directora d’Atenció Primària de Salut

d’Eivissa i Formentera, afirma en declaracions als mitjans de

comunicació que la doctora de guàrdia va expressar que

l’embarassada hauria d’acudir als serveis d’urgències de Can

Misses perquè Sant Antoni està mancat dels mitjans per tractar

aquestes patologies. Carmen Santos afirma també que la

zeladora va comunicar a la malalta que podia acudir a Can

Misses pel propi peu, havent trencat aigües, o esperar ser atesa

per la doctora i que ella valoraria si era necessari demanar

l’ambulància. Davant la negativa del trasllat necessari i urgent

un usuari del centre va portar la jove a Can Misses i finalment

des de l’hospital en tractar-se d’una ruptura prematura de

membrana la jove va ser immediatament trasllada en helicòpter

a Son Espases.

Aquesta història ens ha de fer plantejar si a vegades el sentit

comú no hauria d’estar per sobre de tots els protocols. 

Per tot això, Sra. Consellera, quines mesures pensa prendre

davant la negació del trasllat d’un malalt d’urgències des del

Centre de Salut de Sant Antoni a Can Misses?

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. Sra. Diputada,

miri el text parla d’una negativa de trasllat, el primer que li vull

aclarir és que aquí no s’ha negat cap trasllat, al servei de salut

que jo sàpiga mai no s’ha negat un trasllat d’un pacient i com

a mínim des que jo som consellera i tampoc no em sona que

abans..., no?

Vostè efectivament fa referència a uns fets que varen tenir

lloc al Centre de Salut de Sant Antoni, però si m’ho permet li

explicaré la versió contrastada amb la resta de professionals.

Aquesta dona embarassada de 25 setmanes va anar al centre

de salut i va trobar la zeladora en primera instància al

mostrador d’admissió, li va explicar que perdia líquid, que

estava embarassada i que perdia líquid; la zeladora va anar a

avisar a la doctora que estava ocupada atenent a un altre

pacient en aquells moments i la doctora li va dir que segur que

hauria de ser traslladada, hauria d’anar a l’hospital de Can

Misses per fer una valoració i que tenia dues opcions, una anar-

se’n a Can Misses o bé esperar a ser visitada. 

La pacient va decidir que ja que havia d’anar a Can

Misses... va decidir anar a Can Misses, però allà hi havia una

persona que no era ni un familiar ni un conegut, no ho sé si era

conegut o no, però es va oferir una tercera persona a dur

aquesta persona a l’hospital de Can Misses on efectivament es

va atendre la pacient i es va decidir, com que no hi ha UCI

neonatal, que fos traslladada a l’Hospital Son Espases i va ser

traslladada en helicòpter.

Com veu cap negativa de trasllat i el que és molt important

és també situar el context de les situacions. A l’Àrea de Salut

d’Eivissa i Formentera al mes de març es varen atendre

175.000 consultes, perquè se’n faci una idea, amb professionals

crec que irreprotxables i amb moltíssima d’experiència. Per

tant, negatives, cap, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sra. Consellera, li agrairia diligència en aquest assumpte ja

que parlam de la salut de les persones, sí, de les persones, que

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605594
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605933
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605604
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606069
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605602
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tant presumeixen defensar, de la persona a la qual han denegat

un servei urgent d’ambulància, de la persona amb la qual han

comès una ilAlegalitat, de la persona a la qual han omès el deure

d’auxili, de la persona que no ha rebut les millores en atenció

primària que tant alaben i de la persona que no només no ha

recuperat cap dret dels que diuen que han retornat, sinó que ha

vist el seu dret a ser atesa d’urgència retallat. 

I ara, per favor, fent nou mesos que governen no hem digui

que això també és culpa del Partit Popular, siguin responsables

i assumeixin els seus errors.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies. Fa vostè molt bé de preparar-se les

preguntes, però haurien d’anar en consonància amb la meva

resposta perquè de moment...

(Remor de veus)

...ni he culpat al Partit Popular... -de moment- de res, ho puc

fer, eh?, ho puc fer perquè vostès sí que varen deixar desateses

mils de persones...

(Petit aldarull)

...amb un reial decret que... efectivament, sense targeta

sanitària. Per tant, podríem parlar de retallades i de rompre

aquest estat del benestar i aquest estat de dret. Nosaltres vàrem

investigar els fets, no hem negat cap trasllat ni el negarem mai

a un pacient ni a la seva família, Sra. Diputada.

I.2) Pregunta RGE núm. 5599/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei

d'habitatge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 5599/16, relativa a

avantprojecte de llei d’habitatge, que formula la Sra. Diputada

Margaret Mercadal i Camps del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, el passat 11

de novembre tots els grups parlamentaris ens vàrem reunir amb

la Plataforma d’afectats per la hipoteca. En aquella reunió la

plataforma ens va expressar una sèrie de qüestions que

consideraven que s’havien d’incloure a la futura llei

d’habitatge, entre d’altres que el document de partida havia de

ser la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, que va aprovar el

Parlament de Catalunya i modificar-ne alguns articles en els

quals no estaven d’acord i que també la llei balear havia

d’exigir tenir una negociació prèvia abans d’arribar a

l’execució hipotecària.

La plataforma va demanar que s’aprovés la llei el més aviat

possible, és a dir, ens va dir que s’havia d’aprovar a principis

d’aquest any i per part dels grups parlamentaris que formen part

del Govern els varen contestar que aquesta llei estaria aprovada

abans que acabés aquest període legislatiu.

La plataforma es va negar rotundament i va demanar que

fos consensuada amb tots els grups parlamentaris per poder ser

aprovada el més aviat possible perquè els avalaven sentències

judicials tant nacionals com europees.

Per tant, Sr. Conseller, en quin estat de tramitació es troba

l’avantprojecte de llei d’habitatge?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Mercadal, en aquests

moments hi ha ja un avantprojecte de llei que està redactat, que

a la vegada que s’ha fet aquesta redacció d’aquest projecte de

llei per part de la conselleria hi ha un grup de feina específic

que penja de la mesa de l’habitatge que hi està treballant,

d’aquest grup específic hi forma part la Plataforma d’afectats

per l’hipoteca, Amnistia Internacional, els promotors, la FELIB

i els tècnics de la conselleria, i és un grup que fa aportacions a

aquest document, que s’analitzen de manera conjunta amb

l’objectiu de voler consensuar una llei que doni resposta a les

expectatives que s’havien creat.

Com volem que sigui aquesta llei? Volem que sigui una llei

valenta, innovadora i que doni resposta real, tal com va

manifestar vostè també a la plataforma, als problemes de la

gent.

En el context actual en què vivim és necessari fer passes

valentes que donin una resposta i que permetin fixar un marc

legal que garanteixi l’efectivitat de les necessàries polítiques

d’intervenció pública al mercat de l’habitatge.

A partir d’aquí, idò, aquesta llei el que farà serà abordar la

problemàtica dels habitatges buits i s’establirà per primera

vegada com l’administració pot intervenir davant de bancs,

davant de societats immobiliàries que tenen habitatges buits i

que és necessari que els posin a disposició de l’administració

pública per facilitar el lloguer. Es fixaran les condicions dels

habitatges de protecció oficial i els requisits per poder-hi

accedir, es perseguirà el frau en els contractes de lloguer o es

crearà l’observatori de l’habitatge. Està molt avançat, però més

que frissar el que cercam sobretot és el consens.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605599
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Conseller, la plataforma ha

denunciat en un comunicat que no inclou pràcticament cap de

les propostes que es varen presentar a la reunió de tots els

grups, com cap de les propostes fetes a la Mesa d’habitatge. A

més, acusen el Govern de no haver fet els deures i que fa olor

de ranci, literalment, i on només s’han afegit alguns articles

com una mera declaració de bones intencions. 

A més, li volia explicar, Sr. Conseller, que a mitjans d’abril

la llei encara, com vostè molt bé ha dit, està encara discutint-se

en la Mesa d’habitatge, per tant, encara no ha passat, no ha anat

ni al Consell de Govern ni s’ha començat el procés

administratiu de tramitació parlamentària. Li volia donar un

apunt, l’actual presidenta quan a la passada legislatura era

diputada va fer una pregunta, dia 17 d’abril de 2013, on

demanava a aquest parlament mesures urgents pels

desnonaments a través d’un decret llei, tal com havia aprovat

Andalusia.  Per què abans demanava tanta pressa i ara no?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No és fàcil, Sra. Mercadal,

i molt més després d’haver arribat i haver-nos trobat un

vertader solar en matèria de l’IBAVI. Ens vàrem trobar les

oficines d’Eivissa i de Menorca tancades i no es tenia ningú

com a conseqüència de la falta de sensibilitat per part seva. Ens

varen trobar que s’havien perdut 2 milions d’euros que anaven

destinats als ciutadans en matèria de política d’habitatge, fruit

de la seva inacció. Ens varen trobar que durant els tres darrers

anys no s’havia convocat ni una sola vegada la Mesa de

l’habitatge. No varen trobar cap tipus d’interès per plantejar per

part seva una llei d’habitatge, és més, en el darrer any de 2011

l’anterior govern del Sr. Antich va aprovar un projecte de llei

que vostès varen deixar dins un calaix durant quatre anys sense

cap intenció de voler tramitar. Ens vàrem trobar 300 habitatges

buits, seus, de l’IBAVI, amb tota la precarietat que hi havia,

amb les dificultats de la gent, impossibilitat de poder accedir a

un habitatge, i vostès tenien 300 habitatges buits amb els

desnonaments que es produïen cada dia. I durant quatre anys no

varen impulsar ni un sol projecte d’habitatge públic. 

A tot açò ho estam reconstruint tot, ho estam remuntant i ho

feim cercant l’acord de tothom. Amb la plataforma no he tengut

encara temps de poder-m’hi asseure, però no es preocupi que

hi haurà reunions i esper que les seves reivindicacions vostès

també les facin seves...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

... perquè en el seu grup (...) no els hem vist per a res.

Moltes...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 5601/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a compliment del compromís de

transparència del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 5601/16, relativa a

compliment del compromís de transparència del Govern, que

formula el diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr. Antonio

Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores

diputados, muy buenos días a todos. Sr. Conseller de Territorio,

Energía y Movilidad, esta pregunta cuando se registró iba

dirigida a usted en su calidad de conseller de Presidencia y

portavoz del Gobierno y el interés se centraba en las

veinticinco mentiras que usted pronunció en una rueda de

prensa en la que desapareció la Sra. Camps. Ahora, después de

los acontecimientos acaecidos y dentro del escaso margen que

hemos visto que le permiten a la Sra. Presidenta para remodelar

su gobierno, pues hemos visto que mentir es un activo que se

premia. La Sra. Presidenta ha dicho que a usted se le premia

por sus conocimientos en la materia.

Yo soy más partidario de su opinión cuando dijo que a

usted se le sacaba del centro de juego para ubicarle en un

extremo. Y en lo que sin duda también estarán de acuerdo

todos los ciudadanos es en sus modestas declaraciones

públicas, justo después de la toma de posesión, cuando dijo que

conocía a la perfección la materia que ahora le encargaban. No

cabe ninguna duda que el caso Cesgarden es la manifestación

pública más evidente de estos conocimientos, aunque nos

cueste a todos los ciudadanos en torno a 30 millones de euros.

La pregunta, por tanto, Sr. Conseller, es la siguiente, ¿cómo

piensa gestionar la ayuda del Govern que usted prometió al

Consell de Menorca para hacer frente a los 30 millones de

euros del caso Cesgarden? ¿considera razonable que los

ciudadanos de Mallorca, de Ibiza y de Formentera tengan que...

(Remor de veus)

... hacer frente a este gasto por este caso...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, la pregunta no es lo que está usted diciendo en

estos momentos. Debe ajustarse a la pregunta, por favor.

(Remor de veus)

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

La pregunta, bueno, es un tema de transparencia y en este

caso...

(Petit aldarull)

... y en este caso debido a los acontecimientos por eso me he

dirigido al conseller porque además es una materia que conoce

perfectamente.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Gómez, a pesar

que vostè no s’hi ha adreçat avui ara aquí, la pregunta anava

adreçada al conseller de Presidència i portaveu i, per tant, esper

que comprengui que seré jo qui respongui i esper també satisfer

les seves expectatives.

Per altra banda, la seva pregunta diu exactament si aquest

govern compleix amb el compromís de transparència, i li he de

dir que sí, que el Govern compleix amb el compromisos de

transparència, que tenim un full de ruta marcat que l’anam

executant, que per primera vegada en la història tenim una

conselleria de Transparència i perquè creim en la transparència

ahir mateix la consellera de Transparència, Cultura i Esports va

fer una roda de premsa on va explicar que per primera vegada

un govern en aquestes illes fa públiques totes i cada una de les

despeses de totes i cada una de les conselleries i de tots els alts

càrrecs.

Crec que aquesta és una passa de gegant que avui ha donat

moltes portades en els mitjans de comunicació per la seva

novetat i que esperam que això suposi la normalitat d’ara

endavant.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. No me sabe mal que

conteste usted, Sra. Consellera, de todas formas el Reglamento

usted sabe que las preguntas se dirigen al Gobierno y puede

contestar cualquier miembro del Gobierno, lo que está claro es

que no me ha contestado y nos va a obligar que la volvamos a

formular la próxima semana. Desde luego, Sra. Consellera, esto

no es transparencia, este es su concepto de transparencia, pero

desde luego no es la transparencia de la cual pues ustedes

alardean día sí y otro también pues en los distintos medios de

comunicación.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sr. Gómez. Només em perdonaran una petita

rectificació, la pregunta va adreçada concretament al portaveu

d’aquest govern, i el portaveu d’aquest govern, disculpi’m, jo

sé que no és el que a vostè més li deu agradar, però en aquests

moments som jo, un altre dia serà un altre, però avui som jo. 

Vull dir-li, Sr. Gómez, que és clar que transparència no va

ser una prioritat en el Govern de Bauzá i, per tant, entenc que

avui vostès intentin desviar l’atenció d’allò que realment

preguntaven i d’allò que realment interessa a la gent. Què

interessa a la gent? Que avui el Govern ha donat una passa de

gegant en tot el que fa referència a la transparència. 

Miri, Sr. Gómez, li puc dir que transparència no és només

publicar a la pàgina web, com ja ha fet aquest govern des

d’ahir, totes les despeses que abans hem mencionat, la

transparència va molt més enllà, la transparència és una forma

de governar, és una ètica en la vida pública que ens hauríem

d’injectar tots els que tenim l’honor d’estar en un càrrec i en

lloc de responsabilitat, tant en aquest cas jo mateixa com a

portaveu del Govern, però també vostè mateix com a diputat.

Miri, manca de transparència és una cosa, manca de

transparència ho és una amnistia fiscal aprovada pel Govern

Rajoy i manca de transparència és el que surt i els que surten en

els papers de Panamà.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 5603/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a evolució del nombre de

persones beneficiàries en prestació de dependència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 5603/16, relativa a evolució del

nombre de persones beneficiàries en prestació de dependència,

que formula la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra.

Sandra Fernández.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. La semana pasada

preguntábamos al Govern por la valoración que hacía del

aumento de la lista de espera del sistema de dependencia en

casi 600 personas. Como es habitual y en la linea de este

gobierno, echaban balones fuera, seguían responsabilizando al

Partido Popular, a pesar de llevar ya nueve meses gobernando

y no nos contestaba. 

Esperemos hoy tener más suerte y preguntamos al Govern

por cómo valora la evolución del número de personas

beneficiarias con prestación de dependencia durante este

legislatura y gustaría que no solamente hiciesen una valoración

de las personas que reciben prestación económica, es decir no

las de dependencia sino del todo el sistema, porque le recuerdo

a la Sra. Consellera que la prestación económica representa

solamente un 70% del sistema de dependencia. Si nos puede

contestar cómo valora el número de beneficiarios del sistema

de dependencia actualmente.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Vostè sap molt millor que jo que el

sistema de dependència, per fer la seva valoració, es registra

passa per passa, des de la solAlicitud fins que se dóna la

prestació. I a vostè ara l’interessen les columnes del mig i fa

sumes i restes i equacions de primer i de segon grau per les

columnes del mig perquè li surten.

Però passem al problema. Quan es comença des d’un punt

de vista del ciutadà a tenir dret a la dependència? Quan es fa la

solAlicitud. Les solAlicituds abans es registraven, s’introduïen en

el sistema de dependència als tres mesos, ara es fa a la setmana.

A partir d’aquí, s’han fet més valoracions? Es fan més

valoracions que fa nou mesos, es fan més PIA que fa nou

mesos. Això bloqueja el sistema, vegem el resultat final del

problema. Es donen més prestacions econòmiques? Sí, Sra.

Fernández, es donen més prestacions econòmiques. Vostès ens

ho varen deixar en 11.623, i nosaltres ja en tenim 12.045. Per

primera vegada hem superat aquesta xifra de 12.045.

Feim més valoracions, feim més PIA i donam més

prestacions. Per tant, la pregunta que vostè em fa, evolucionam

favorablement i volem continuar evolucionant favorablement.

Això si el Sr. Montoro, ministre en funcions, ens deixa i no

continua fiscalitzant els pressuposts d’aquesta comunitat

autònoma, aprovats en aquesta cambra, que és on resideix la

sobirania d’aquest poble.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sra. Consellera, la que hace las

sumas y las restas según le conviene es usted, porque la

realidad es que a día de hoy, como ya dijimos la semana

pasada, hay 585 personas más que están esperando recibir una

prestación. Y desde que ustedes gobiernan, solamente han

introducido a 129 personas más beneficiarias de dependencia.

Explíquenme como la izquierda que lo hace todo tan bien, en

nueve meses solamente ha incorporado a 129 personas, que

para que hagan una idea significa 14 personas solamente cada

mes, cuando les dejamos el presupuesto más alto de la historia

en dependencia y todos los atrasos pagados, es decir, con el

dinero que tenían solamente tenían que incorporar a nuevos

beneficiarios, y ustedes solamente han incorporado 14 personas

cada mes y sin embargo la lista de espera aumenta en 585

personas. Es decir, aumenta 65 personas cada mes.

Ustedes me podrán decir que hacen más valoraciones, que

resuelven antes, pero la realidad es que, será un sistema muy

ágil, pero explíqueme para ser tan ágil el sistema, cómo puede

ser que solamente introduzcan a 129 beneficiarios y haya casi

600 personas más esperando una prestación.

Sra. Consellera, usted y su gobierno responsabilícense de

las funciones que tienen ahora que están gobernando, llevan

nueve meses y la realidad es que hay un 33% de personas del

sistema de dependencia que están en lista de espera. ¿Usted

valora esto favorablemente? Pues desde luego hay muchísima

diferencia entre ustedes y nosotros, porque con un 32% de

personas pendientes de recibir una prestación, no puede ser que

la consellera en el pleno diga que están evolucionando

favorablemente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sra. Fernández, quan una persona té dret a ser considerada

persona amb dependència? Escolti’m, escolti’m i li explicaré

per què ho consideram favorablement, quan té la valoració de

dependència. Abans és un ciutadà que no se sap si és persona

amb dependència o persona sense dependència. 

La seva estratègia Sra. Fernández era no introduir les

solAlicituds al registre de dependència...

(Remor de veus)

Sra. Fernández, la seva estratègia era postergar les

solAlicituds, tardaven més de tres mesos a registrar les
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solAlicituds en el sistema de dependència. Nosaltres hem passat

de 13.274 PIA a 17.536 PIA. Tenim més gent reconeguda,

tenim més gent reconeguda, Sra. Fernández, i això és

fonamental, perquè per exemple aquests senyors si ara es

moren, els seus hereus tenen dret a reclamar ajuda econòmica,

cosa que amb vostès no tenien dret perquè no feien el procés de

valoració adequadament.

A més a més, Sra. Fernández, no hem bloquejat el sistema.

Vostès, el seu rècord va ser el juny de 2004 amb 11.689.

Nosaltres en nou mesos hem superat aquest rècord...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 5605/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatges a

les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 5605/16, relativa a

habitatges a les Illes Balears, que formula el diputat Sr.

Salvador Aguilera i Carrillo del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula el diputat Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui portem un problema

en aquest parlament, al qual hauríem de donar-li solució i que

ara com ara afecta moltíssimes famílies en aquest arxipèlag i

que s’està convertint en una veritable qüestió d’estat en el cas

d’Eivissa i Formentera, és l’habitatge, avui hi haurà tres

preguntes.

Volem recordar que la Constitució Espanyola, a l’article 47

diu molt clarament que “Tots els espanyols tenen dret a gaudir

d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran

les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per

fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord

amb l’interès general per impedir l’especulació”.

Aquest cap de setmana hi ha hagut una manifestació a

Eivissa, organitzada per la plataforma Eivissa Afectats amb els

Lloguers. A la temporada passada ja hi va haver problemes per

trobar habitatge per a la gent que ve a fer la temporada. Des de

fa mesos els residents tampoc no troben habitatges a preus

raonables, famílies que han d’abandonar el seu habitatge,

perquè els seus propietaris volen pujar-los a un preu que no

poden pagar. Ens trobem amb situacions surrealistes com 500

euros per viure a una balconada, 400 euros per un matalàs sota

una terrassa tapada amb un plàstic, etc. Això és indigne! O

cobrar 500 euros per un llit en una habitació compartida, és

escandalós! No pot ser que els treballadors visquin en

condicions indignes, és una obligació dels poders públics, com

diu la nostra Constitució de garantir l’accés a l’habitatge.

Què podem fer? Sabem que no podem consumir més

territori encara i que les necessitats dels residents han de ser el

primer objectiu d’aquest govern. És evident que necessitem una

intervenció pública clara al mercat de l’habitatge a les Illes

Pitiüses, posant el lloguer social al centre d’aquesta solució. A

més a més, l’últim informe de GADESO parlava de la

impossibilitat dels nostres joves per emancipar-se, pràcticament

tres quartes parts dels joves han de viure amb els seus pares.

Què dir sobre la possibilitat de comprar un habitatge? Missió

impossible. Amb aquesta situació, n’hi ha alguns que en volen

treure beneficis, els constructors i promotors volen lucrar-se

amb una necessitat bàsica de la gent. 

Per això li formulam, Sr. Conseller, la següent pregunta,

està d’acord el Govern de les Illes Balears amb les declaracions

del president de PROIMBA, en la qual ha alertat que existeix

una gran escassetat d’habitatges a Balears i ha assegurat que

l’administració ha de treballar en això perquè els habitatges

siguin suficients per cobrir la demanda?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.

Aguilera, venim i vostè ho descrivia perfectament d’una crisi

duríssima, més de set anys on en aquests moments, tot i que el

PIB està en números positius, no som capaços de saber ni tan

sols si realment ja l’hem superada, les turbulències globals ens

demanen molta prudència.

Què ha succeït en aquesta crisi internacional? Que a cada

regió, a cada estat s’ha gestionat i s’ha afrontat tal vegada

diferent, almanco amb algunes peculiaritats. Què va succeir a

Espanya? Jo crec que dues de significatives. Una d’elles,

mentre hi entràvem, esclatava una gran bombolla immobiliària

i a la vegada la capacitat d’afrontar aquesta crisi econòmica,

estava lligada a criteris de severa austeritat a la ciutadania i a

les administracions públiques, amb el que açò suposava de

patiment de cara als ciutadans. 

A partir d’aquí jo crec que tots vam treure una conclusió

molt clara i és que la política d’habitatge, el dret constitucional

a l’accés d’un habitatge digne no es pot resoldre a partir dels

paràmetres estrictament econòmics, d’aquells de l’oferta i la

demanda, sinó que per resoldre’ls hi ha d’haver, hem de ser

capaços d’afrontar-los des de paràmetres i des de plantejaments

bàsicament socials, i jo sí que li dic que a Balears, més que

nous habitatges, el que fa falta és sobretot la capacitat d’obrir

habitatges existents que en aquests moments no estan a l’abast

de la gent que viu i que fa feina a Balears, i totes les mesures

que s’aportin des de la conselleria aniran pensades, i sobretot

dirigides, a aquesta gent.

Les darreres xifres, les de l’INE de 2011, fixi’s vostè, les

darreres són de 2011, diuen que a Balears hi ha 71.255

habitatges buits. Açò són molts, moltíssims d’habitatges buits.
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Si tenim en compte, a més a més, que és més difícil que mai

l’accés al crèdit, quant al que representa a una hipoteca, està

clar que la solució o un dels camins hauria de ser la via del

lloguer, i a partir d’aquí hem de fer plantejaments molt concrets

que facilitin l’accés a aquests habitatges buits per a aquella gent

que no hi pot arribar amb lloguers que siguin accessibles. I

disposam d’eines que estiguin al nostre abast? Sí, en tenim

algunes: tenim la Llei d’habitatge, i per tant un espai

parlamentari de decisió legislativa que ens ha de permetre

abordar aquesta qüestió i cercar solucions per facilitar l’accés

a aquella gent que no hi pot arribar; tenim també un pla de

lloguer i tenim també un pla de lloguer social que ha de

promoure ajudes i volem que permeti arribar fins al 40% de les

ajudes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

...per tal que hi puguin arribar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ens agrada

escoltar la seva política, o almenys que tingui clar des del

Govern quina és la solució. Tenim molt clar que no hem de

construir més, que la bombolla immobiliària ja va provocar

unes conseqüències i que tenim un territori limitat, uns recursos

limitats i que aquesta no és la solució.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 5976/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a la facultat de medicina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 5976/16, presentada en

substitució de la RGE núm. 5607/16, relativa a la facultat de

medicina, que formula el diputat Sr. Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat

Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, resta

del públic assistent, pareix que els nombres estan ballant. No sé

si l’aposta del Govern era per una facultat volàtil, perquè cada

dia que passa el cost és un i un altre dia és un altre; no sé si la

facultat de medicina ja ha sortit a borsa.

Ara es comença a concretar la finançació, però els nombres

són molt abstractes, encara. Això passa perquè no hi ha un

estudi de viabilitat, i passa quan s’improvisa i quan es fan les

coses ràpidament, i d’això en tenim molta experiència en

aquesta comunitat autònoma. Alguns grups del mateix govern

pensen que seria bo esperar un bo, potser l’any que ve, i altres

grups pensam que seria necessari crear una comissió o estudiar

la necessitat real d’aquesta facultat de medicina. Els nombres

que es comencen a escoltar no tenen res a veure amb els

nombres que donava la consellera Patricia Gómez, quan deia

que serien 600.000 euros per curs. Ara el Govern diu que el

primer any costarà 400.000 euros, que el proper seran uns 1,3

milions; però el ball de xifres no acaba aquí: el rector Llorenç

Huguet diu que el cost total de la facultat de medicina serà de

14,7 milions tots els anys de la carrera. 

Clar, ara ens diuen que 219.000 euros sortiran d’Educació,

quan teníem el compromís del Govern que si s’aconseguia

estalviar, com va dir que s’estava estalviant el Sr. Marc Pons,

s’invertiria en educació. Tenim nins i nines que estudien a

barracons, però vostès es volen gastar 219.000 euros

d’Educació en una facultat de medicina low cost per la qualitat

dels seus estudis, però high cost per a les butxaques de la

ciutadania.

Per això vull fer la següent pregunta: quin serà el cost real,

ara sí, de la facultat de medicina? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Saura, com sap, aquest

divendres passat en el Consell de Govern es va aprovar el

conveni de colAlaboració entre el Govern de les Illes i la

Universitat per a la implantació d’aquests estudis de grau de

medicina. El conveni és una passa més, fonamental, per

aconseguir la implantació d’aquests estudis el proper curs, que

esperem que sigui, una volta que es tenguin totes les

autoritzacions, aquest curs 2016-2017; fixar les línies de

colAlaboració, i a més s’instrumentalitza aquesta aportació que

fa el Govern a l’UIB per implantar els cursos de medicina.

Miri, li he de dir sincerament que no hi ha tal ball de xifres.

El que s’ha aprovat en el conveni les xifres són claríssimes,

però ho intentaré aclarir i deman disculpes si potser després del

Consell de Govern no vaig explicar jo bé les xifres. Quan s’ha

parlat sempre que el primer curs costaria al voltant de 600.000

euros és que és així; el curs per a l’any 2016..., per a enguany,

si comença el primer curs, serà de 588.000 euros. Una part

d’aquesta quantitat està finançada per fons FEDER, i per tant

l’aportació que farà el Govern és de 403.000 euros; d’aquí a

vegades la confusió quan s’ha sentit la xifra de 600.000 per una

banda i de 400.000 per una altra, per arrodonir nombres, però

les xifres són les que li dic, 588.000 euros, any 2016. I el

Govern n’haurà d’aportar 403 perquè la diferència, la resta ve

subvencionada o ve gràcies a l’aportació del fons FEDER.

Si vol que li desglossi per conceptes concrets, el

finançament necessari per a la implantació i el manteniment,

incloent el professorat, serà de 218.000 euros l’any 2016,
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mentre que la inversió en equipament que s’ha de fer

necessàriament és de 370.000 euros.

Esper haver resolt els seus dubtes, i també vull aclarir-li que

quan s’ha parlat, per part, en aquest cas, del rector, de 16

milions d’euros el que s’estava fent era sumar tots els anys, és

a dir, dins els sis anys quan estaria ja implantada la facultat, els

sis anys, el que costarien aquests 14 milions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm el dubte de si es

començarà o no l’any que ve. No sé si ara se’ns està dient la

veritat. El que va passar és que primer vàrem aprovar uns

pressupostos que no contemplaven aquesta facultat, després es

volen variar i després es volen llevar dels doblers d’Educació.

Jo em deman si no es recorden de quan pactàvem els

pressupostos i deien que no hi havia res més per a Educació,

que només podien esperar que ens arribàs qualque cosa de

l’Estat. Per això pensam i continuam pensant que les prioritats

són unes altres molt diferents de les que té el Govern en aquest

cas.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Saura, el seu temps...

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 5597/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a parc natural d'Es Trenc.

Setena pregunta, RGE 5597/16, relativa a parc natural d’Es

Trenc, que formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i

Martí, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS. Té la paraula la diputada Sra. Maria

Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, molt bon

dia. La setmana passada ja li vàrem reconèixer, a la presidenta

del Govern, que sabem que fer un pla d’ordenació de recursos

naturals no és gens fàcil, sobretot perquè més enllà del

principal, que és la protecció i la conservació del territori,

també s’ha d’aconseguir el consens i la participació de tots els

afectats, ja siguin ajuntaments o veïnats. El nostre portaveu,

Jaume Font, va demanar a la presidenta si existia la voluntat

d’arribar a acords amb els ajuntaments afectats i amb les

propietats privades pel que fa a la protecció d’Es Trenc. La

presidenta per descomptat va contestar que sí, i a partir d’aquell

moment, i no abans, pareix que es varen posar les piles. 

Dimecres passat El Pi de Campos i el diputat Josep Melià

sí anaren a escoltar els veïnats i els propietaris afectats per la

declaració del parc natural. Sap què els contestaren, o els

digueren?, queixes de manca d’informació per part del Govern,

i per les presses per la tramitació del projecte de llei, que ja està

en procés d’alAlegacions. Conec aquesta sensació, la de tot un

municipi que no veu millores en la protecció del seu territori,

i que veu com tot són traves i oposicions. Han tengut molt de

temps per protegir Es Trenc, han tengut deu anys, com per ara

venir amb presses i fer dues o tres reunions en una setmana que

no s’han fet durant aquests deu anys, sobretot que no s’han fet

abans de presentar aquest avantprojecte de llei.

Per això, Sr. Conseller, exactament quantes reunions amb

els afectats han tengut els representants del Govern abans

d’iniciar l’expedient de declaració de parc natural Es Trenc i a

quin tipus d’acords s’ha arribat? Quantes n’hi haurà?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia, presidenta. Sra. Diputada, m’agradaria que

canviàssim el llenguatge, afectats?, no, no hi ha afectats, hi ha

persones que tenen interessos dins un àmbit que hem de

protegir, hi ha persones que viuen dins un àmbit que hem de

protegir, hi ha persones que tenen negocis dins un àmbit que

hem de protegir; afectats té una connotació negativa; és gent

que té un interès dins un àmbit que volem protegir.

Aquest conseller s’ha reunit formalment, ha fet abans de

l’aprovació d’aquest avantprojecte onze reunions en diferents

entitats, propietaris, comerços, ajuntament, consell i anam fent

reunions. 

Evidentment, des del moment en què vàrem entrar al

Govern i vàrem anunciar que feríem la Llei d’Es Trenc moltes

de propietaris, molta gent que té empreses d’aparcament en

aquell àmbit es varen posar en contacte amb nosaltres i hi hem

mantingut reunions formals i reunions informals, onze reunions

prèvies a l’avantprojecte, però de la meva experiència de gestió

a Campos sempre se’m va dir que abans de reunir-me havíem

de tenir un paper, un esborrany per discutir-ho i això és el que

tenim ara, un avantprojecte de llei, un esborrany per discutir i

per parlar-ne amb la gent.

La gent de Campos està cansada de sentir projectes, sentir

curolles, però no tenir un paper per discutir en ferm, onze

reunions prèvies, ara mateix estam tenint setze reunions

programades, cada dia es van sumant més reunions de petit

format directament amb la directora general o de gran format

com la que tenc avui horabaixa a Campos organitzada per

l’ajuntament i hem d’anar de la mà de l’ajuntament,

l’ajuntament ens ha duit l’agenda, ens ha reunit amb els

agroturismes, amb una quarantena de persones, hem anat a Ses

Salines, una altra quarantena de persones, avui a Campos crec

que també seran moltes persones a les cinc de l’horabaixa i
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anam fent aquestes reunions de contactes, en aquest moment

d’exposició pública, en aquest moment, on la gent pot opinar

damunt un esborrany cert.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt abans que s’iniciàs aquesta

procés, i parlo ni més ni manco que de l’any 2003, Es Trenc

s’ha vist afectat i deteriorat per la manca de protecció i sabem

també la necessitat existent de protegir el nostre entorn natural,

un entorn que segurament és una de les coses més valuoses

d’aquesta terra. Ara bé, tornam al mateix perquè prediquen,

però no fan. No valen les reunions de consens quan les

decisions estan mig preses, a veure si és veritat com vostè diu

ara que podran fer canvis. No s’oblidi dels treballadors i dels

petits propietaris que hi ha dels negocis d’aquella zona. Tengui

en compte els perjudicis que aquesta declaració els pot

comportar i consensuï una sortida satisfactòria, un pla que no

els deixi desemparats ni els faci tenir pèrdues.

Miri si se’n refien d’aquest govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

... que els afectats ja no se’n fien.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Li record, Sra. Sureda, que ara mateix estam tramitant una

llei, vostè és conscient de tots els processos de tramitació que

s’han fet en l’àmbit d’Es Trenc, el Sr. Font va fer, quan

militava al Partit Popular va fer un PORN, va aconseguir

consens amb diversos propietaris, el Sr. Grimalt també va

intentar un PORN amb dues pròrrogues, el conseller Vicens,

per tant, en els acords pel canvi també està prevista la

declaració d’Es Trenc. Per tant, crec que hi ha un consens en

aquesta cambra, és a dir, encara que el Partit Popular a vegades

se’n vulgui desmarcar va impulsar la creació del parc d’Es

Trenc en un moment donat. 

Per tant, creim que tothom està conscienciat de la figura de

protecció, que hem de protegir Es Trenc, que Es Trenc s’ha

degradat i que ho hem de fer des del consens.

Per això, hem ampliat el termini d’alAlegacions en quinze

dies a petició del batlle de Campos, no és una iniciativa pròpia,

ho he de reconèixer, la petició. Per tant, anam fent feina reunió

rere reunió perquè aquest projecte de llei surti amb el màxim

consens possible i després ens quedarà una bona feina també de

participació en el PORN on aterrarem dels principis els fets

concrets. Per tant, queda molt de temps per tramitar, queda

molt de temps per discutir i esper que entre tots, amb tots els

partits polítics facem el consens necessari per protegir Es

Trenc, perquè ja feim -com vostè diu- molt tard.

I.8) Pregunta RGE núm. 5598/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a paquet de retallades a

l'escola concertada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 5598/16, relativa a paquet de

retallades a l’escola concertada que formula el Sr. Diputat

Antoni Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors

diputats, des del primer dia aquest govern s’ha caracteritzat per

exhibir una certa animadversió contra els colAlegis concertats,

varen eliminar els concerts d’ESO als colAlegis del Parc Bit,

varen denegar el concert de batxillerat a la Salle de Maó, açò

en les primeres setmanes de govern, ara sí que és cert que hem

d’agrair al conseller que a partir d’aquest pròxim curs els

alumnes dels colAlegis concertats puguin tenir beques de

menjador, però també hem sabut que volen eliminar i volen

remodelar determinats programes de reforç com és el cas del

Programa de millora de l’aprenentatge i rendiment, el PMAR,

amb el que suposa açò de reducció de jornada de feina de

treballadors, la pèrdua de qualitat d’aquests programes i la

possible suspensió de línies educatives.

La impressió que em fa és que el Govern vol anar ofegant

l’escola concertada, i tot i que les paraules seves solen ser

favorables a l’escola concertada, el cert és que a la pràctica

actua com si fos una boa constrictor, és a dir, que a poc a poc

va ofegant la seva víctima, lentament, de forma pausada està

ofegant l’escola concertada, però no ho dic jo, ho deia l’altre

dia el sindicat USO, s’estan posant en greu perill la continuïtat

d’alguns centres concertats.

Per tant, Sr. Conseller, què pretén amb aquestes retallades

que afecten només l’escola concertada?

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. Sr. Camps, gràcies per aquesta

informació que no coneixia, ni sabia que estàvem ofegant

l’escola concertada ni realment estic convençut que vostè no

s’ha llegit cap paper, cap document ni el pressupost d’aquesta

comunitat autònoma per a l’any 2016. No només això, sinó que

vostè menteix profundament, la Salle de Maó no es va donar
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simplement perquè hi havia 13 alumnes matriculats, 13, 13

alumnes i el tema del Parc Bit és un altre debat que ja hem

tengut i segurament continuarem tenint.

Per tant, Sr. Camps, el que li deman, per favor, és que

investigui, que s’informi, que realment no faci demagògia fàcil,

que aquest govern no fa contra l’escola concertada; que la

nostra prioritat és l’escola pública?, sí, perquè és la garantia

d’universalitat i equitat, però nosaltres no estam en contra de

l’escola concertada. Vostès amb les polítiques que han fet estan

en contra de l’escola pública, de l’escola concertada i de

l’educació.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sr. Conseller, escolti, no ho dic jo, li ho repetesc: el

sindicat USO la setmana passada feia aquestes mateixes

declaracions, vostès estan posant seriosament en risc possibles

tancaments d’escoles concertades, ho diu el sindicat USO.

Sr. Conseller, vostè creu en la llibertat educativa?, vostè

creu en la lliure elecció de centre?, vostè creu en aquestes

coses? 

En l’escola concertada avui està escolaritzat el 40% de

l’alumnat d’aquestes illes i només té el 20% del pressupost

d’educació. Aquesta és la realitat. Els està constant la meitat i

els pares que duen els seus alumnes, els seus fills a l’escola

concertada paguen els mateixos impostos que els que duen els

seus fills a l’escola pública i han de tenir els mateixos drets i

han de tenir les mateixes obligacions, però també els mateixos

drets. 

Li vaig dir, Sr. Conseller, que vostè havia de ser un dic de

contenció davant alguns membres o gent que dóna suport al

Govern i ser un dic de contenció per a l’escola concertada,

aquest dic s’està sobrepassant. Sr. Conseller, governi per a tots,

no governa per a segons qui. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

 Gràcies, Sra. Presidenta. A mi m’agrada fer les coses amb

serietat i quan el sent, a vostè, és quan realment pens que això

no és la política adequada, a vostè li he (...) que  investigui, que

analitzi, aquí no hi ha res en contra de l’escola concertada i a

més li deman una cosa: on era vostè quan hi havia retallades a

l’escola pública?, quan varen baixar els pressupostos?, quan

varen baixar els ajuts a les famílies que vostè tan defensa?...

(Alguns aplaudiments)

..què ha estat fent vostè quan realment hi havia... els ajuts de

menjador varen passar a 500.000 euros?, i nosaltres per al curs

2016-2017, 1.400.000, per favor, Sr. Camps, faci preguntes, les

que vulgui, critiqui el que vulgui, però faci-ho amb serietat,

amb rigor. Aquí no sobra ningú, tal vegada a nivell

parlamentari crec que seria necessari és fer preguntes amb

informació, amb contrastació. 

El que diu USO -el que diu USO-, diu una cosa davant i

darrere ahir a un director general li va dir el contrari, el que

passa és que nosaltres no volem fer política en funció de titulars

de premsa, nosaltres no fem ni estocades, ni retallades, sinó que

simplement fem política educativa que és el que a vostè

realment li sap greu. Nosaltres, a poc a poc, anam millorant la

situació de l’educació.

Torn repetir, evidentment no estam ofegant ningú, sinó que

realment estam intentant donar respostes a qüestions a les quals

vostès no en varen ser capaços o per exemple el conveni que

des de l’any 2008 no s’havia donat a l’escola concertada, als

treballadors, qui és que l’ha posat en marxa?, nosaltres; vostès

varen ser incapaços en la passada legislatura de donar resposta

a això.

Qui és que ofega l’escola pública?, qui és que... escola

concertada?, nosaltres no, vostès, sí.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 5600/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a aplicació de l'IVA a

l'impost sobre estades turístiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 5600/16, relativa a aplicació

de l’IVA a l’impost sobre estades turístiques, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari

Popular, és ajornada atesa la solAlicitud del Govern, presentada

mitjançant l’escrit RGE núm. 5979/16.

I.10) Pregunta RGE núm. 5606/16, presentada per

l'Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a seu de l'ib-

salut de Cecili Metel.

Desena pregunta, RGE núm. 5606/16, relativa a seu de l’ib-

salut de Cecili Metel, que formula la diputada Sra. Marta

Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té

la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTÍZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats, diputades,

treballadors i treballadores de la Cambra. La denominació

oficial d’aquest edifici era Conselleria de Sanitat, més

antigament edifici de Sanitat i Higiene, està al carrer Cecili

Metel i ocupa amb els seus jardins tota la illeta davant de

l’edifici d’hisenda. Aquest edifici crida l’atenció especialment
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pel seu jardí exterior que envolta l’edifici gairebé

completament. L’edifici va ser construït en la segona meitat

dels anys trenta i s’atribueix a Josep Alomar. 

Des de Podem ens interessa recuperar els edificis i donar-

los un ús públic. L’aprofitament dels espais ja existents enfront

de l’obsessió de construccions megalòmanes sense cap previsió

de despesa ha deixat de ser una opció de les polítiques

urbanístiques. 

És per això que ens agradaria saber, què pensa fer la

Conselleria de Salut amb l’antiga seu del carrer Cecili Metel de

Palma? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, en primer lloc, efectivament,

és propietat de la Conselleria de Salut l’edifici i el que ja hem

fet és, en primer lloc, revisar el contracte,  contracte de

manteniment, de seguretat i de jardineria. Sí que ens

preocupava que aquest jardí estàs visiblement com un edifici en

ús, que no tengués aspecte de... perquè l’edifici està apuntalat,

efectivament, per dins. El contracte de seguretat també inclou

seguretat diària, inclosos diumenges i festius, i també

lògicament hi ha un contracte de neteja. Pel que fa als sistemes

d’intrusió i de detecció de robatoris també compta amb una

central connectada amb el Servei de Seguretat del Govern de

les Illes Balears. Vàrem revisar primer tota aquesta situació. 

En segon lloc, el que vàrem fer és solAlicitar un informe a la

Direcció General d’Arquitectura i Habitatge per valorar l’estat

de l’edifici i l’informe conclou que la rehabilitació d’aquest

edifici és d’aproximadament 5,5 milions d’euros, només la part

externa, sense els envans interns. Això el que hem fet. 

Quant als usos, hi ha moltes possibilitats d’usos perquè

tengui un ús sanitari, però, bé, vendran definits en el Pla

d’infraestructures que estam acabant i en aquest pla

d’infraestructures estan prioritzades tots els edificis i totes les

reformes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, després de la resposta no sé si animar-la a fer aquesta

gran obra, però, clar, estarà d’acord amb mi que les necessitats

són moltes, des d’una residència, centre de dia per ancians,

centre de dia per a nins i nines amb problemes de salut tant

psíquics com físics, centres sociosanitaris i, bé, després de

sentir la resposta la solució, clar, no és fàcil. Idò, li don tot el

suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Aquesta és la realitat de la

gestió diària, que tot té un cost bastant elevat. A mi sí que

m’agradaria fer un incís oportú i que crec que necessari, vostès

i nosaltres hem estat contínuament reclamant la retornada de

drets per als ciutadans, i això és imprescindible, però no hem

parlant tant de l’estat dels edificis, dels recursos, que és molt

important que estiguin en els millors usos per poder oferir una

atenció de qualitat, i d’això és cert que no n’hem parlat tant.

Miri, l’anterior legislatura, parlam de 2011-2015, s’ha

retallat un 50% el capítol 6, el capítol d’inversions, aquest

capítol que permet mantenir els hospitals. S’han deixat de fer

moltíssimes obres, a Eivissa s’ha desinvertit, com hem

comentat en altres ocasions, per 12 milions d’euros quan es

podria haver fet un centre sociosanitari i un centre de salut que

estaven prevists. El manteniment dels centres de salut és escàs

i el més flagrant de tot és l’Hospital de Manacor. 

Per tant, les necessitats són moltes, tenim moltíssima feina

per endavant i el que feim és planificar en funció de les

necessitats d’accessibilitat de la població, de disponibilitat de

solars, sempre dotats en el pressupost que tenim que, ja li dic,

és bastant, s’ha minvat bastant...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 5595/16, presentada per

l'Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament autonòmic

d'òrgans de transparència.

Onzena pregunta, RGE núm. 5595/16, relativa a

desenvolupament autonòmic d’òrgans de transparència, 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. Molt bon dia a tothom. Bé, la pregunta

té el següent significat. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de

transparència i bon govern, preveu la possibilitat que les

comunitats autònomes creïn òrgans amb funcions similars a

aquelles que la llei atribueix al Consell de Transparència i Bon

Govern i que té àmbit d’acció estatal. En el seu defecte la

mateix a llei preveu la possibilitat de signar convenis per cedir,

tot i que sigui temporalment, aquestes mateixes funcions per

part de la comunitat autònoma a l’Estat i a l’òrgan que es

dedica a fer aquesta feina.  

La realitat, però, és que han passat dos anys des de l’entrada

en vigor de la Llei de transparència i bon govern i a les Illes

Balears continuam sense saber quin òrgan finalment assumirà

aquestes funcions i consideram que és molt important.
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Per tant, Sra. Costa, ens pot dir quin serà finalment l’òrgan

que crearà el seu govern a l’hora de vetllar pel compliment de

la pràctica de transparència, la publicitat activa i la garantia del

dret a l’accés a la informació en el si de les institucions

autonòmiques?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Tur. Efectivament,

vostè ja ha recordat els antecedents, que la Llei de

transparència estatal, aprovada l’any 2013, preveia que

s’havien de resoldre les reclamacions que fa qualsevol

administració davant de qualsevol... perdó, qualsevol ciutadà

davant de qualsevol administració quan no se li atenen els seus

drets d’accés a la informació pública. 

Una cosa molt important és que la llei de 2013 donava una

vacatio legis de quasi dos anys, fins el desembre de l’any

passat, perquè es creàs aquest òrgan. Què passa? Que durant

aquests dos anys i en la passada legislatura no es va fer res,

però bé, no vull mirar enrere, ara miram endavant, i la mateixa

llei preveu dues possibilitats, una, adherir-nos a través d’un

conveni amb l’Estat en el Consell de Transparència i Bon

Govern que resoldria aquests temes o bé que la comunitat creï

aquest òrgan autonòmic específic. Per què no optam per la

primera, és a dir, per aquest conveni amb Madrid o amb

l’Estat? Perquè creim que flac favor els faríem als ciutadans de

les Illes Balears atès que, això també és important, en el cas

que se’ls denegués la seva petició i volguessin donar un

contenciós haurien d’anar a un jutjat contenciós a Madrid, i

això creiem que és allunyar les solucions dels ciutadans a les

nostres illes.

Per tant, s’opta perquè ho resolguem des de la nostra

comunitat. De tots és conegut també que vàrem tenir una

intenció inicial que es resolgués a través del Consell Consultiu,

però atès que el Consell Consultiu no va mostrar la seva posició

favorable també vàrem desistir d’aquesta possibilitat. 

Tenint en compte també la conjuntura pressupostària i

econòmica de fer un òrgan específic, un òrgan amb estructura

pròpia, en conclusió, i contestant concretament a la seva

pregunta, des del Govern s’ha decidit constituir en el si de

l’Advocacia de la comunitat autònoma la comissió per a la

resolució de les reclamacions en matèria d’accés a la

informació pública. Es tracta d’un òrgan colAlegiat que resoldrà

les reclamacions que interposin els ciutadans i les ciutadanes.

Aquesta forma de resolució és provisional i transitòria fins que

es resolgui de forma definitiva l’organisme que ho resoldrà,

però -com dic- ara era urgent, com vostè molt bé sap, perquè

totes les administracions estan esperant poder posar el peu de

recurs que tenen els ciutadans a l’hora de reclamar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Costa. Evidentment coincidesc amb vostè que

és important que les funcions atribuïdes a aquest òrgan es facin

des de les Illes Balears perquè, evidentment, aproparà els

serveis als ciutadans, que al cap i a la fi és del que es tracta. 

En canvi, sí que em preocupa que una vegada haver tengut

un no per part del Consell Consultiu, perquè es provava

d’atribuir-li funcions que no li eren pròpies inicialment, el pla

B sigui l’Advocacia de la comunitat autònoma, i m’explicaré.

Em preocupa perquè en el cas del Consell de Transparència i

Bon Govern de l’Estat els integrants d’aquest consell són el seu

president, un diputat, un senador, un representant del Tribunal

de Comptes, un representant del defensor del Poble, un

representant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, un

representant de la Secretaria d’Estat de les Administracions

Públiques i un representant de l’Autoritat independent de

Responsabilitat Fiscal. 

Clar, entenc que tot i que sigui una solució temporal, i que

potser pel fet de ser temporal pot ser positiva, però em

preocupa que al cap i a la fi el que acabem tenint sigui un òrgan

absolutament diferent del que preveu la mateixa llei de

transparència, perquè entenc que la composició de membres

que hi ha a l’òrgan estatal i la que es plantejaria des de

l’Advocacia de la comunitat autònoma són absolutament

diferents. Per tant jo els convid a seguir-hi fent feina, els convid

a treballar-hi activament, sé que ho estan fent, però crec que és

important que 2016 finalitzi amb un òrgan en funcionament,

que pugui resoldre les reclamacions dels ciutadans de les Illes

Balears, però no només resoldre reclamacions sinó també

vetllar pel compliment de la Llei de transparència en totes les

institucions d’aquesta comunitat.

I ja acab dient que gràcies per la resposta que m’ha donat,

però m’hagués agradat molt també escoltar la Sra. Mateu, ja

que avui, diguéssim, és el seu debut en aquest plenari...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. TUR I RIBAS:

...i també li don la benvinguda. Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5596/16, presentada per

l'Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a habitatges de lloguer a

Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 5596/16, relativa a habitatges de

lloguer a Eivissa, que formula la diputada Sra. Olga Ballester

i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada

Sra. Olga Ballester.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605596


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 33 / 12 d'abril de 2016 1859

 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el problema de la

falta de vivienda de alquiler en la isla de Ibiza ha adquirido un

cariz muy grave, y la sensación que tienen los afectados, y así

lo han expresado, es que es un problema que se está yendo de

las manos ante la inactividad del Govern. Es un problema que

nos afecta a todos, tanto residentes como a aquellos ciudadanos

que vienen temporalmente a trabajar, ya sean profesores,

médicos, funcionarios, trabajadores del sector turístico.

Encontrar un piso para alquilar es un imposible en cualquier

época del año porque no hay, pero es especialmente dramático

en temporada turística, porque las viviendas que aparecen se

alquilan a precios escandalosamente caros e inassumibles para

las familias trabajadoras.

Otros problemas que se unen a la falta de vivienda es la

proliferación de la estafa, así como que en muchas ocasiones

los inmuebles no cumplen las condiciones mínimas necesarias.

Los casos vividos y relatados son muchos y dramáticos, unas

condiciones precarias de vivienda con un coste de hotel de lujo;

familias que tienen que vivir repartidas entre varios pisos que

se realquilan por habitaciones, alquiler por parte de dos

personas de una misma habitación compartiendo una sola cama

por tener turnos diferentes, alquiler de un colchón sin derecho

a baño ni cocina, o trabajadores que al no encontrar vivienda

duermen en la calle hasta que se han tenido que ir a pesar de

tener trabajo.

Sr. Conseller, ¿qué medidas ha tomado el Govern ante la

gran dificultad que existe en Ibiza para encontrar una vivienda

de alquiler? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.

Ballester. La veritat és que la seva pregunta ens du a un

plantejament d’inici que crec que no podem obviar, i és el

d’agafar consciència com a societat de la necessitat d’actuar i

no mirar cap a una altra banda abans que la bolla es faci tan

grossa, tot i que ja sabem que açò a alguns evidentment els va

molt bé.

Malauradament a Eivissa  -vostè ho descrivia perfectament-

és on més s’evidencia la problemàtica de l’habitatge, fruit

d’una casuística que ens trobam a totes les Illes, i que no és

altra que la rendible realitat d’aquells que per unes vacances

estan disposats a pagar elevades quantitats econòmiques,

davant una altra realitat que evidentment també existeix: la

d’aquells que han de fer feina per viure, amb sous mitjans o

baixos, i no poden pagar-se un habitatge, perquè tots dos,

turistes i treballadors, ciutadans de Balears, conviuen en els

mateixos indrets però amb disponibilitats econòmiques

diferents. 

Aquesta realitat que ara vivim no és fruit d’un dia, sinó

conseqüència jo diria que d’una inacció en política d’habitatge

a la qual ara evidentment ens toca fer front. Com ho podem fer,

açò?, quines són les nostres eines per abordar evidentment un

problema estructural? La Llei d’habitatge n’és una, i en feia

referència abans, amb l’objectiu de fer aflorar habitatges que en

aquests moments estan buits; hem creat un equip de feina amb

la Conselleria d’Hisenda, la de Turisme i la de Territori; la

creació, evidentment, d’un cos d’inspecció específic per actuar

contra aquesta manca d’habitatge o ilAlegalitats que hi ha; una

política fiscal eficaç que beneficiï qui lloga tot l’any; la

captació també d’habitatges particulars, que en aquests

moments des de l’IBAVI hem estat capaços de tancar-ne ja,

tenir-ne a la nostra disposició 84; la modificació del règim dels

habitatges de l’IBAVI per tal que tots ells siguin de lloguer; o

la reobertura de l’oficina de l’IBAVI a Eivissa són algunes de

les passes que s’estan fent en aquests moments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, muchas son las

medidas que usted me ha comentado, pero la verdad es que

llevamos ya casi un año de gobierno y la verdad es que muy a

pesar de todos el problema sigue exactamente igual, és más,

agravado este verano, según dicen los afectados. Sinceramente

es que no ha habido ni un solo resultado. El banco de viviendas

sigue sin existir, a pesar de que ustedes han puesto la oficina

del IBAVI.

La estafa en el sector continúa, porque nos dicen desde

Ibiza que de nada sirve denunciar porque no se resuelven los

expedientes. Incluso el sábado hubo una concentración

ciudadana pidiendo soluciones. 

Sinceramente creemos que no basta con proponer, sino que

se tiene que ser resolutivo, y no entendemos por qué no salen

resultados a esas medidas. ¿Para cuándo los resultados, Sr.

Conseller? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo he intentat trobar

solucions i me n’he anat al seu programa electoral, he intentat

veure quines eren les seves mesures i malauradament tampoc

no n’he trobades per donar resposta efectiva immediata.

Hem fet passes, i les torn a repetir, d’acord? L’obertura de

l’oficina de l’habitatge d’Eivissa, que estava tancada, impedia

que qualsevol ciutadà pogués saber i tenir informació directa

del que representava quant a ajudes, i açò hi és. El fet que en

aquests moments estiguem davant d’una expectativa de

temporada turística de gran bonança ens dificulta molt el fet de
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fer un plantejament en política d’habitatge, perquè hem de

contraposar els dos models...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

... (...) conviure les dues realitats. Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 1082/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern

en relació amb el sector industrial.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la

InterpelAlació RGE 1082/16, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a política del Govern en relació amb el sector

industrial. Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo, del Grup

Parlamentari Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors

diputats, molt bon dia a tots. Sr. Conseller, muy buenos días.

¿Hay gobiernos más culpables que otros de la pérdida del

tejido industrial en Baleares? Al final de esta legislatura, y si

nos remontamos al año 1999, hasta el 2019, habrán pasado

veinte años, cinco legislaturas, dos gobiernos del Partido

Popular, tres gobiernos de pactos, el primer pacto, el segundo

pacto y este tercer pacto de esta legislatura; ocho años de

gobiernos del Partido Popular, doce años de gobiernos de

pactos. Bimbo, Spanair, (...), Catisa, Air Berlin, empresas

bisuteras, del calzado...; pérdida, por ejemplo, el año 2010 de

la feria internacional de bisutería en Menorca... No

acabaríamos, ha habido un goteo, desgraciadamente incesante,

de la pérdida de empresas del sector industrial.

Es fácil hacer demagogia y culpabilizar al gobierno que

tiene responsabilidades de intentar que no se cierren empresas

o incluso, como también se hace, culpabilizar a gobiernos

anteriores, porque aquí hemos visto, en esta sede parlamentaria,

las dos cosas. Cuando uno está, culpabilizar al gobierno

anterior, y cuando uno no está, culpabilizar al gobierno de

turno. Yo intentaré no hacer esto, porque creo que lo que

verdaderamente interesa a los ciudadanos y a las empresas no

es esto. ¿Qué es lo que verdaderamente interesa a las empresas

del sector industrial que buscan una salida a su crisis

particular? ¿O qué es lo que verdaderamente interesa a aquellos

empresarios que tienen empresas familiares, que están en una

fase de tercera o cuarta generación, y cómo la transmiten en

una situación complicada? Lo que hoy por tanto creo que

interesa a todos es, y también además por lo que se refiere al

modelo económico, qué podemos hacer desde el Gobierno, qué

se puede hacer desde el Gobierno para que no se siga

perdiendo peso del PIB en cuanto al sector industrial. Y lo digo

así porque quiero ser constructivo, creo que en este sentido

echarnos culpas cuando el tejido productivo del sector

industrial ha ido a la baja desde hace muchos años, no sería ni

lo correcto, ni lo que esperan los ciudadanos.

El comportamiento del sector industrial probablemente ha

sido distinto en cada una de las islas. Y creo que la que mayor

refleja cuál es la realidad probablemente, o porque es más

reciente, es lo que ha sucedido también en Menorca, si bien

creo que está claro que ha sucedido en todas y cada una de las

islas. En los años sesenta o setenta había un equilibrio en

Baleares y Menorca tampoco era la excepción, de un equilibrio

intersectorial, la industria más o menos concentraba el 53% de

lo que era la población activa. A inicios de los años ochenta el

despegue del sector turístico empieza a cambiar el modelo.

Pasamos a un mundo globalizado, globalización, terciariación

de la economía, auge del sector turístico. Todo esto a la vez

implicaba una pérdida de lo que es el sector industrial. A esto

además le tenemos que añadir la situación coyuntural de las

propias crisis de la economía, no de Baleares, sino de España,

incluso de Europa, o como la reciente en la que estamos a nivel

mundial.

Por un lado la globalización, que hay un cambio sustancial

de lo que es la localización geográfica de la producción, países

como los de Asia, con un tema de costes mucho más bajos,

temas de calidad, la terciarización de la economía, el auge del

sector turístico, esto implicó una descapitalización de las

empresas del sector industrial, que muchas veces se dedicaban

los beneficios a inversión en otro sector, el que estaba en auge,

que es el sector turístico. A todo esto le podemos añadir falta

de mano de obra cualificada, falta de inversión en I+R+I o en

I+D+I, vulnerabilidad de las empresas de Baleares por el

tamaño del sector industrial, por el tamaño que tienen, muchas

veces podíamos llamar pequeña empresa, para no decir incluso

microempresa, falta de oferta formativa, incremento de la

competencia de otros sitios, como puede ser y ya lo he dicho,

de Asia. Y un tema creo fundamental, que nunca se ha resuelto

por ningún gobierno, como son los costes de insularidad o

incluso la doble o triple insularidad.

Por tanto, ¿a qué se debe el cierre de empresas como Bimbo

o Coca-Cola? ¿Hay que culpabilizar al Gobierno socialista por

haber hecho dos reformas laborales o al Gobierno del Partido

Popular por haber hecho una reforma laboral? ¿O más bien se

refiere o tiene que ver con lo que usted mismo en alguna

entrevista afirmaba, son decisiones empresariales en las que un

gobierno tiene poco control o son procesos de reajuste interno

en clave mundial, deslocalización, globalización y un

incremento de costes por el tema de insularidad?

Lo cierto es que la evolución -y hay distintos cuadros que

se pueden ver-, la evolución de ocupación por sectores, si nos

miramos algunos informes del año 2001-2010, por no entrar en

estos últimos años de crisis, siempre veremos que hay un punto

de inflexión que es el año 2007. A partir de ahí se inicia una

crisis con unos gobiernos determinados y el sector industrial

pierde tanto por ciento sobre el PIB; o también la contribución

de cada uno de los sectores en lo que es el crecimiento o

decrecimiento de una economía, y siempre veremos que el

sector industrial, el poco peso que ha tenido, con lo cual las

fluctuaciones que pueda tener en momentos de bonanza

económica o de situación de crisis, no es de la misma
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envergadura que pueda tener por ejemplo lo que es la

construcción.

A partir de aquí y situados a 2010, lo que está claro es que

la comunidad autónoma de las Islas Baleares es la comunidad

autónoma de España en que más peso tiene el sector servicios,

81,6%, 80%, según los estudios. Pero veríamos que venimos

del año 1975, en ese mismo estudio, y veríamos que la industria

tenía un peso de un 13,3% y el sector turismo o sector servicios

de un 68%. Por lo tanto, es una situación estructural que ha ido

avanzando con el tiempo. En Baleares la producción industrial

continua a la baja a día de hoy, la variación intermensual de

diciembre 2015 sufre una caída de 10 puntos, cuando en

España ya hay un incremento de 2, casi 3 puntos. Bien es cierto

que la tendencia ha sido ir recuperando, si nos vamos

remontando al 2013-2014, creando puestos de trabajo en este

sector o recuperando puestos de sector, pero lo que tampoco no

deja de ser cierto es que y según el informe de coyuntura

económica que presentaron ustedes no hace mucho, el

indicador de confianza empresarial de Baleares decía que los

gestores del sector industrial sólo veían con respecto al 2015,

el 2016 lo veían favorable un 20% y un 30% de estos gestores

veían la situación complicada o desfavorable, 10 puntos en

negativo, el peor dato de todos los sectores económicos y muy

por debajo de la media.

Si miramos además lo que es la evolución de lo que es el

valor añadido bruto de las Islas Baleares y el peso que tiene

cada uno de los sectores, también vemos cómo ha sufrido

mucho en esta época de crisis, lo que ha sido la construcción,

tiene un repunte importante, es un cuadro sacado de lo que es

el informe de coyuntura económica que ustedes presentaron la

semana pasada o hace dos semanas y vemos como también hay

un repunte del sector industrial, un repunte, sin embargo,

inferior a la construcción y al sector de servicios. Y creo que

eso es más bien una situación estructural que tiene hoy nuestra

economía, que vamos hacía una economía de servicios,

perdiendo otros sectores peso sobre el Producto Interior Bruto.

A diciembre de 2015 el sector industrial y energético tenía

19.634 afiliados en el régimen de la Seguridad Social, en el

régimen general y 5.466 autónomos, un total de 25.100

cotizantes, un ligero incremento incluso respecto al 2014. 

A partir de aquí, yo creo que es un tema estructural, no es

coyuntural del gobierno de turno, aunque en este parlamento se

diera la culpa al gobierno anterior, al gobierno Bauzá, incluso

a veces usted también ha culpabilizado a que durante cuatro

años no se había hecho nada, en los peores momentos de la

crisis que hemos padecido, por lo tanto, yo creo que hay que

ser constructivos, y el Govern, y de ahí que formulamos esta

interpelación, le queremos preguntar ¿cómo recuperamos ese

punto que usted dice que hemos perdido del PIB en el sector

industrial?, ya que hemos bajado de un 8,5 a un 7,4%. Y no tan

sólo ese punto, sino ¿cómo recuperamos o cómo hacemos que

vaya creciendo más el sector industrial? Ley de industria, Plan

de industria, régimen especial, tema de costes de insularidad y

doble insularidad, ¿cómo afrontamos la globalización o qué

piensen hacer en este sentido para la comercialización y la

internacionalización existente en estos momentos? ¿Cómo

ayudamos al sector a innovar? ¿Cómo facilitamos que puedan

venir empresas a instalarse aquí en nuestras islas? ¿Cómo y qué

formación cualificada del sector industrial tiene pensada hacer

el Gobierno? Y sobre el pacto de competitividad, la ocupación

de calidad y el progreso social, ¿qué importancia va a tener

aquí dentro lo que es el sector industrial?

Creo que tener una economía diversificada nos ayuda a ser

menos volátiles, que nuestra economía sea menos volátil

delante de situaciones como la actual crisis económica. Creo

que eso es importante, cualquier puesto de trabajo que se pierde

en el sector industrial, difícilmente se vuelve a conseguir. Y

más en un territorio insular, esto es una realidad. Pero creo que

si ustedes hablan...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo, hauria d’acabar.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Acab tot d’una, Sr. President. Creo que si ustedes hablan de

un nuevo modelo  económico, de un modelo inclusivo, pasa

porque sea de verdad y pasa por apoyar a todos los sectores

productivos y en este caso concreto a lo que es el sector

industrial.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula el representant del

Govern el Sr. Conseller Iago Negueruela, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Tadeo, por su

exposición. Estoy de acuerdo con usted, hoy no se trata de

venir a discutir quién ha sido más o menos responsable de la

situación de la industria en esta comunidad autónoma, sino de

trabajar y sentar líneas de futuro, y además comparto

básicamente las líneas que usted ha establecido, y quiénes han

gobernado y cómo ha ido la situación. No voy a entrar además

hoy -no creo que sea tampoco útil- entrar en un debate de quién

ha sido más responsable o menos, a quién le corresponde medio

punto del VAB o quién es más responsable en estos años de

crisis económica y qué ha sucedido con nuestro sector

industrial.

Por tanto entiendo el espíritu de la interpelación, que vamos

a ver en qué nos podemos poner de acuerdo y cómo podemos

construir para mejorar la situación de nuestra industria y hacer

que empiece, o que por lo menos empiece a mejorar su

aportación a nuestro valor añadido bruto, que sería lo

importante para mejorar nuestro modelo productivo y desde

luego ayudar a diversificar la economía, como hemos señalado

y como usted ha hecho referencia a los informes de coyuntura

ya presentados.
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Porque como hemos comentado, además, en diversas

ocasiones, es necesaria esa diversificación del tejido

económico; es necesaria, además, para la mejora de nuestro

modelo productivo, y es crucial establecer una estrategia de

diversificación de nuestra economía. Para ello, además,

apoyando tanto a sectores complementarios a la actividad

turística que podemos considerar también industriales, como a

sectores emergentes, como impulsando el papel de los sectores

y las industrias tradicionales. 

La situación que nos hemos encontrado y la que ha

sucedido en los últimos años, no entraré en cuántos pero sí

desde luego prácticamente la última década, es una situación

crítica del sector industrial. Hemos tenido, como usted ha

señalado, haría falta una mejora de inversión en I+D+I, la

pérdida de productividad, la deslocalización de producción,

usted ha hecho referencia al trabajo, además, en otros países,

fundamentalmente en Asia; la carencia de formación laboral

especializada, la pequeña dimensión de las empresas

industriales y los costes elevados de transporte y suministro,

que constituyen una batería de variables que nos muestran las

debilidades de nuestra industria, que comparto con usted

porque son las mismas que ha ido señalando a la hora de su

introducción.

Los valores que trabajamos, también haciendo referencia,

no me iré al 99 pero sí desde 2010, el porcentaje de industria,

prácticamente ciñéndonos a la última crisis económica, pues

efectivamente en 2010 el porcentaje de la industria sobre la

economía ha caído del 8,56 al 7,44; el índice de producción

industrial ha caído un 50% en el período 2008–2010, 2010-

2014, donde no se recupera sino que también experimenta una

ligera tendencia a la baja; y en estos periodos donde el número

de empresas industriales inscritas en la Seguridad Social

fundamentalmente hasta 2014 también ha ido descendiendo en

un 5,9%; también en el número de afiliaciones a la Seguridad

Social, también hasta 2014, en 2015 empezamos a ver ligeros

repuntes. Por tanto, efectivamente, comparto ese análisis, esas

cifras que usted ha señalado, y los distintos años a los que ha

hecho referencia son los datos además oficiales y los que

hemos trabajado, y los que hemos estado en distintas

responsabilidades de gobierno pues hemos visto las últimas

legislaturas.

Ahora bien, yo creo que también es importante poner en

valor las fortalezas de nuestro sector industrial, que serán las

bases sobre las que tenemos que trabajar. En primer lugar,

como usted también ha hecho referencia, la tradición

empresarial, efectivamente, usted se ha ido a los años sesenta,

donde efectivamente estaba ese contrapeso, y es cierto que las

Baleares tenían una fortaleza industrial; ahora prácticamente,

con los años, prácticamente no se recuerde, pero efectivamente

hay una tradición empresarial industrial, una elevada

experiencia y un gran conocimiento de los empresarios del

sector, mas, desde luego, con distintos sectores y en las

distintas islas, además de que se ha traducido todo este

conocimiento en generación de numerosos productos de calidad

y en la generación además de un empleo de calidad. Esto y las

oportunidades que generan la nueva economía y la

globalización de los mercados es el escenario en el que

tenemos que trabajar y en el que tenemos que hacer que ese

saber de nuestras industrias sea lo que favorezca las medidas

que debemos adoptar.

Por ello el objetivo del Govern es llevar a cabo políticas

que conduzcan a un aumento del valor añadido producido y por

tanto a aumentar el peso de la industria en la economía balear.

Nuestra intención, una intención que creemos prudente, es

devolver al sector industrial a la situación anterior a la crisis,

donde suponía el 8,5 del VAB total de nuestra economía, y por

tanto ese sería uno de los objetivos que nos deberíamos marcar

como sociedad. Una estrategia industrial, por tanto, que

potencie el cambio de tendencia que se atisba a lo largo de

2015 y detener el proceso de desertización que afecta a nuestra

industria. Ejemplos de este cambio de..., de este ligero cambio

de tendencia en el último año: la producción industrial en 2015

aumentó un 1,6; el número de empresas con cuenta de

cotización a la Seguridad Social crece un 3,7; la afiliación, un

4,1; el saldo entre altas y bajas de empresas es positivo, y según

el DIRCE la tasa de crecimiento de empresas industriales es

positiva por primera vez desde antes de la crisis, si bien sólo

con un 0,1%. 

Para conseguir estos objetivos el Govern está trabajando en

una doble vertiente: en primer lugar, la implementación de una

nueva ley de industria; en segundo lugar, el desarrollo de esa

ley de industria que genere los instrumentos necesarios para

ello, un plan industrial; i el plan industrial, que nosotros

considerábamos importante llevarlo al pacto por la

competitividad, calidad en el empleo y progreso social.

Entendemos que dentro de ese pacto el sector industrial tiene

un espacio propio y además es donde se debe trabajar con los

distintos sectores, con las distintas organizaciones

empresariales y sindicales, pero también con las empresas del

sector, con las organizaciones del sector industrial para mejorar

la situación de la misma. Además así lo debatimos la semana

pasada en la comparecencia, y yo creo que fue un buen

momento para empezar a trabajar en construir a través del

diálogo tanto con las distintas organizaciones que forman parte

del pacto como desde luego extenderlo a todas las fuerzas del

arco parlamentario, donde se fijarán los distintos retos y las

distintas medidas.

También ha puesto de manifiesto, y yo creo que es

importante, el régimen económico de Baleares, que se tiene que

discutir y que es uno de los objetivos de esta legislatura, donde

efectivamente los costes de transporte tienen que tener un

apartado propio dentro de ese REB, que creemos también

necesario extender al conjunto del arco parlamentario.

Daré distintas..., hoy para limitarme al tiempo establecido

intentaré dar líneas que debería recoger la Ley de industria; está

claro que son simplemente líneas porque lo que nos gustará es

poder traerlo y debatirlo aquí con todos ustedes. En primer

lugar se ha de señalar que actualmente las Islas Baleares no

tienen una ley de industria acorde con las distintas leyes que ha

sacado el Estado, y por tanto es necesaria una regulación desde

nuestro ámbito que regule, estimule y potencie el sector

secundario, además que recoja, que se acomode a la nueva

normativa, también a la normativa europea, en la materia, y que

permita ese marco regulador que dé no sólo seguridad jurídica

sino que también propicie la mejora del sector. El Govern y la

conselleria ya estamos trabajando en una fase avanzada de la
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elaboración y redacción de la primera ley de industria de

Baleares, creemos que en pocos meses ya lo podremos traer a

trámite parlamentario, pero lo que sí queremos es empezar a

trabajar, y extendemos las propuestas a todo el arco

parlamentario; nuestra intención será buscar el máximo

consenso con todas las fuerzas de la cámara. Entendemos que

una ley de industria debería salir con prácticamente la

unanimidad de este parlamento.

Los objetivos fundamentales en los que se basará la futura

ley serán la protección del ejercicio de la actividad industrial,

un marco normativo para la planificación estratégica de la

política industrial; fomento de la competitividad basada en el

estímulo, la promoción y la modernización; favorecimiento de

la internacionalización del sector secundario, establecimiento

de un marco de seguridad industrial, promoción y estímulo de

la calidad industrial, y determinación de los regímenes de

responsabilidades que también hay que adecuar a la normativa

actual. Entre las funciones: desarrollar una política adecuada de

promoción y modernización; contribuir al desarrollo de un

modelo económico de crecimiento sostenible y que nos permita

avanzar en competitividad, productividad y equilibrio social en

las líneas establecidas, además, por el pacto por la

competitividad y la calidad en el empleo; y la innovación, la

internacionalización y el crecimiento empresarial, que serán los

motores de esa planificación, que trabajando con los distintos

sectores industriales tendrá un valor intrínseco de las líneas de

trabajo y creación de más ocupación, también, de calidad.

El Plan industrial, una vez establezcamos en la Ley de

industria los distintos ejes, también el plan industrial tendrá un

apartado dentro de esa ley que permita por lo menos establecer

los pilares fundamentales en los que se asentará; serían la

innovación en gestión y tecnología, tanto fortaleciendo la

competitividad de los sectores tradicionales como impulsando

nuevas industrias emergentes; inversión, como usted también

ha señalado, la importancia de la inversión en formación de

capital humano; la flexibilización de la administración; la

potenciación de la cultura empresarial y las actividades

emprendedoras; y el fomento de la internacionalización del

tejido empresarial, efectuando un enfoque sectorial sobre los

sectores prioritarios, estrategias y proyectos concretos de

mejora competitiva de las PIME industriales, teniendo en

cuenta también -como usted ha señalado en su intervención- el

tamaño de las empresas y lo que ello debe suponer en nuestra

economía y cómo debemos afrontar ese reto.

La metodología en la que ya estamos trabajando es en

primer lugar una análisis estratégico de la situación de las

empresas, mapping de clúster, actualización de estadísticas,

elaboración de fichas, un trabajo de campo que ya se está

efectuando con las distintas mesas sectoriales a través de

cámara donde estamos teniendo encuentros directos con

sectores como automoción, náutica, encuentros también con

sectores como el de la madera, minería, asociaciones de

diferentes sectores, calzado, bisutería, audiovisual, nos hemos

desplazado además distintas veces a las distintas islas para

hablar con los sectores industriales de cada una de ellas, visitas

técnicas individualizadas y por tanto, hacer ese trabajo previo

que nos permita, como hemos señalado, tener el plan de

industria para por lo menos al finalizar este año 2016 tenerlo

también aprobado.

Por último, para no... para ir cerrando esta primera

intervención, estamos trabajando en las convocatorias de ayuda

al fomento de la actividad empresarial en sectores estratégicos

y fomento de la contratación en sector industrial que creemos

que debe tener una potenciación individualizada, el apoyo en

la contratación en el sector industrial y también trabajando en

la mejora del capital humano estamos haciendo una línea de

formación profesional para la ocupación dirigida a sectores

estratégicos, tenemos reuniones, las hemos tenido durante estas

últimas semanas, mañana tenemos una nueva más con el sector

náutico con los que estamos también trabajando en adaptar la

formación dual a los distintos sectores industriales que creemos

que también puede ser uno de los grandes avances de esta

legislatura.

Como conclusión, por tanto, creo que..., creemos desde el

Govern que es importante ese objetivo de la reindustrialización,

no marcarse metas que no sean realistas, creo que empezar a

recuperar el valor añadido bruto aunque sea en términos

porcentuales pequeños sería un gran avance y desde luego

hacerlo con el máximo consenso posible, nuestra intención es

en esta materia, desde luego, buscar el máximo consenso con

todo el arco parlamentario, atender a todas las medidas que

ustedes aporten y trabajar conjuntamente porque entendemos

que sí, que es un trabajo necesario de todos los grupos políticos

para la mejora de nuestro sector industrial.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. Correspon la rèplica de

l’autor de la interpelAlació, el Sr. Tadeo, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Creo que es lógico que

compartamos el análisis hecho previamente porque creo que es

la realidad que ha sufrido la evolución de los crecimientos o

decrecimientos económicos ocurridos en épocas de crisis o en

épocas de bonanza económica en Baleares y en cada una de las

islas teniendo la consideración particular de cada una de ellas.

Por esto decía aquí que venir a este parlamento cuando se

cierra una fábrica como Coca-Cola, y no lo digo por usted

porque no era usted, venir algún diputado con una camiseta que

ponga “conciencia” y culpabilizar al gobierno de turno, etcétera

o decir aquí como, esto sí que lo dijo usted, decir que durante

los cuatro años anteriores no se había hecho nada, pues bueno,

la situación creo que no es ésta, aquí estamos hablando desde

el año... uno de los informes al que he hecho referencia era de

Sa Nostra, el director del CRE que si no voy equivocado es el

director de la Fundación Impulsa, Sr. Antoni Riera, que hacía

la evolución de los sectores productivos del año 2001 al 2010

y se veía muy claramente cuál ha sido el peso del sector

industrial y hacia dónde ha ido, mientras otros han tenido

grandes fluctuaciones porque la economía se ha basado en esos

sectores, pues no ha sido así con el sector industrial que ha ido

perdiendo, desgraciadamente creo que ha ido perdiendo peso

porque lo que es la diversificación es importante.
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Llevan ustedes nueve meses de gobierno, está claro que con

nueve meses no se puede hacer todo, pero creo que es

importante que en este sentido, por lo que respecta al sector

industrial, pues lo que es la ley de industria o lo que es el plan

de industria, pues cuanto antes se tiene que poner en marcha, y

así y todo no voy a decir que sea pesimista u optimista, digo

que va ser complicado porque desgraciadamente en las Islas

Baleares lo que es el capital humano y lo que es... el capital se

va hacia otros sectores, probablemente porque es más fácil o

por un coste de oportunidad de invertir en lo que es el sector

turístico y por el incremento de costes que ha tenido el sector

industrial por temas de la doble insularidad, triple insularidad

o en el caso de Mallorca, la insularidad.

Y creo que hay un tema importante que cabe recalcar,

sabemos que lo que se había conseguido, que habían dicho que

era un tema electoralista de una modificación del REB y que

había en ese momento, que contemplaba lo que era un régimen

fiscal para inversiones en el sector industrial, es decir, las

empresas... y se había conseguido a final de la legislatura

anterior, empresas que invirtieran pues podían tener una

deducción o un incentivo fiscal pues a esto este gobierno

renunció, de acuerdo que podríamos haber pedido mucho más,

pero lo que teníamos conseguido no se tendría que haber

dejado... perder en estos momentos.

Creo que es importante además que el Gobierno tenga una

conexión o una línea directa, como lo quiera llamar, con lo que

es el propio sector, con las pocas empresas que quedan en cada

una de las islas, Menorca, Mallorca, Ibiza o Formentera, del

sector industrial, ayudarlos, pero no ayudarlos con lo que

puedan ser bolsas de viajes, con una ayuda económica, sino

cómo pueden hacer para comercializar sus productos a nivel

internacional. 

Estamos en un mundo globalizado, hoy una empresa de

dimensiones que pueda tener... el sector industrial en Baleares

y específico en cada una de las islas, porque no es lo mismo

una industria en Mallorca que probablemente según qué tipo de

industria en Menorca, creo que la ayuda o buscar cómo puede

comercializar sus productos en un mundo de gran competencia

con el mundo, por ejemplo, asiático en el caso del calzado, de

la bisutería, que tenemos además unos costes de insularidad

elevados que nos hacen menos competitivos incluso con

empresas de la península, pues ver exactamente cómo pueden

comercializar sus productos. 

A veces no se trata de ayuda económica, sino que se trata de

ayudar a incrementar su producción y para incrementar su

producción tienen que incrementar lo que es su facturación y lo

que ponen ellos al mercado.

Por lo tanto, a partir de aquí debo decirle que presentaremos

una moción, creo que están en nueve meses de gobierno y

como le he dicho los sectores productivos tienen ciclos mucho

más largos que incluso una legislatura y que nueve meses, pero

si ustedes quieren verdaderamente cambiar el modelo

productivo, ir hacia una economía diversificada y que sea

inclusiva, creo que a partir de aquí la apuesta tiene que ser

decidida y rápida y en este sentido probablemente irá la moción

que vamos a presentar.

Creo también  -y se lo he dicho aquí en otras... o lo he dicho

aquí en otras ocasiones- que medidas del no a todo, medidas de

ir en contra de la ley turística que había, ir en contra de la Ley

del suelo, en contra de la Ley agraria al final, que abarca a todo

lo que son todos los sectores productivos, esto también

perjudica y creo que mucho a lo que es el sector industrial.

Ustedes en estos momentos tienen una inercia positiva que

además es coyuntural por situaciones..., en el caso del sector

turístico es muy claro, por una situación coyuntural de otros

destinos turísticos, que esto les va a favorecer, pero si no

aprovechamos esta situación coyuntural para resolver los

problemas estructurales del sector industrial difícil lo va a tener

la industria de las Islas Baleares.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Contrarèplica per part del Sr.

Conseller Negueruela, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias. Estoy de acuerdo en que, efectivamente, y antes no

lo señalé, el sector industrial una de las peculiaridades que

tiene es que es fácil destruir tejido industrial, es relativamente

fácil destruirlo, es muy difícil después crearlo una vez que se

deshace ese tejido industrial por los costes que tiene realizar

una nueva industria o... que una industria se introduzca en un

sector ya creado desde luego es mucho más difícil.

Y por tanto, los objetivos que nos tenemos que proponer

son objetivos sensatos y desde luego nosotros impulsarlos a

corto plazo. No voy a entrar hoy, no creo que sea el momento

tampoco de entrar en las distintas comparativas, pero sí haré

dos precisiones, ya que usted además lo ha puesto de relieve.

En otras intervenciones de lo que hablaba es de los efectos

de la reforma laboral en los distintos sectores y también en el

sector industrial que fundamentalmente a través de los distintos

mecanismos de mantenimiento de la industria, y en eso los

expedientes de regulación de empleo tenían una importancia

importante, quitar medidas que hizo el Gobierno del Sr. Rajoy,

como las ayudas a la suspensión en materia de expedientes de

regulación de empleo, es decir, que no se primase la suspensión

o la reducción de jornada en vez de la extinción tiene un peso,

y también el tema de las autorizaciones. Esas medidas, que eran

medidas de paralizar o de que se incentivase más intentar

aguantar una situación antes que ir a la extinción, fueron

medidas de estímulo que fueron retiradas y que también

tuvieron, tienen también su importancia, sin entrar en la

incidencia en fábricas de otro tamaño que ofrecen a procesos

distintos como los que puede haber hecho Coca-Cola, como los

que puede haber hecho Bimbo, que también tienen una

estrategia empresarial marcadas desde muy fuera de nuestra

comunidad autónoma, pero también fuera en algunos casos de

nuestro estado.

Los distintos datos que ha manifestado... luego, lo que sí

quería también contestar es que nosotros no creo, ya que se
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dice de los diez meses que llevamos en el Govern, para lo

bueno y para lo malo, es decir, ni nosotros estamos creando

desconfianza, no creo que todo sea inercia, también habrá cosas

que hagamos bien para que mejore la situación del empleo,

para que mejoren también distintos indicadores y para que la

confianza empresarial, si la analizamos, está en unos términos

muy similares si no va subiendo en distintos sectores.

Por tanto, yo creo que ni todo es, no creo que todo sea

inercia sino que creo que este gobierno hace también las cosas

bien y las actuales leyes que hemos ido aprobando y que se han

traído a este parlament que han sido consensuadas también

tienen... no suponen, en ningún caso, un freno a la industria y

así lo estamos viendo en los distintos meses a través de los

distintos informes de coyuntura económica. 

Lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo, sin entrar a discutir

el tema del REB, que es necesario un acuerdo en esta cámara

que mejore el REB, el REB establecido, y tener por tanto

medidas directas que apoyen la inversión y también, y eso tiene

también una importancia fundamental, una mejora de nuestro

sistema de financiación que permita al Govern hacer, adoptar

más medidas que mejoren nuestro sistema productivo y que

puedan implementar medidas de ayuda a nuestro tejido

industrial. Eso es importante además en un día como hoy donde

se está discutiendo con Madrid la situación en la que nos

encontramos, la situación de ahogo a la que nos lleva el

ministro Montoro y también la importancia de una mejora de

la financiación que también, como ha señalado la consellera

Cladera y la presidenta del Govern, traeremos, recabar el mayor

apoyo posible porque también es necesario para poder llevar a

cabo medidas como las que estamos planteando, desde luego,

es necesario para que tenga una efectividad mayor, buscaremos

que tenga una efectividad con los recursos actuales, pero para

que tenga una efectividad mayor desde luego es vital una

mejora de la financiación y eso pasa fundamentalmente porque

el ministerio, el Gobierno de España entienda también la

realidad de nuestras islas y mejore nuestro sistema de

financiación o haga algo por un sistema de financiación que nos

ayude realmente a mejorar la situación en la que nos

encontramos.

De todas formas, la línea de la conselleria, la línea que

propondremos será, en primer lugar, esa ley de industria en los

próximos meses, estamos prácticamente cerrando el borrador,

lo pasaremos a los distintos colegios profesionales, a los

distintos sectores económicos, a los distintos grupos

parlamentarios, lo llevaremos a esa... para poder hacer todas las

alegaciones y que nos permita ya esa ley de industria crear el

instrumento, que será el plan de industria, donde

estableceremos las distintas medidas a adoptar y tener también

durante este 2016 las dos medidas.

Creemos que las dos serán las que permitan ese marco en el

que tendremos que trabajar para fortalecer y mejorar el sector.

Son, creemos, medidas ambiciosas, traer durante este primer

año de legislatura entrar la ley de industria y tener durante el

2016 el plan de industria creemos que son objetivos ambiciosos

para un gobierno que entró el año pasado y que no... y que hay

que reconocer que durante la legislatura pasada no se hizo una

ley de industria ni un pla de industria y, por tanto, este gobierno

se propone como reto traerlo con el mayor consenso posible

durante este 2016. 

Creemos que son plazos relativamente razonables aunque

nos llevará desde luego, como saben, la realización de la ley o

de un plan de estas características tampoco se podía haber

hecho en los diez primeros meses, requiere multitud de

reuniones y además buscar el mayor consenso que yo creo que

visto el carácter de esta interpelación, veremos después los

términos de la moción, pero esperemos que pueda ser una ley

en plan... que salga con el mayor consenso posible, esperemos

también a esa moción, para poder trabajar conjuntamente en

esa materia. Creo que esta ocasión es una buena ocasión para

hacer política de Estado, una política que afecta a todos los

grupos y, por tanto, consensuar estas políticas yo creo que por

parte de todos los grupos que forman parte de este parlamento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. 

III. Moció RGE núm. 5426/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a transparència i

objectivitat a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.

355/16.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i la votació de la Moció RGE núm. 5426/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència i

objectivitat a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.

355/16.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari Popular

per defensar la moció, la Sra. Perelló, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, i abans de començar

volia donar la benvinguda a la nova consellera de

Transparència, aquesta moció que ara defensarem deriva d’una

interpelAlació que va dur el nostre grup fa quinze dies i toca de

ple el seu departament. Vostè ja era a la casa i supòs que no li

vendran de nou els termes de la moció que ara passam a

exposar.

Bé, a la interpelAlació que la va precedir ja vàrem explicar

amb bastant de detall quins són els arguments que sustenten els

quatre punts que ara comporten o conformen aquesta moció,

em referiré a cadascun de manera breu. 

En primer lloc, la moció insta el Govern a modificar el més

aviat possible, en un termini de tres mesos, la Llei de l’ens

públic per tal d’ajustar el seu règim de contractació als

principis i a les normes que regeixen la contractació

administrativa. Com ja vàrem exposar en el seu moment la llei

actualment preveu, a resultes de la modificació que va acordar

aquest parlament, que es pot prescindir dels principis de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605426
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20160355
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20160355
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publicitat i concurrència sempre -diu- que el compliment de la

missió de l’ens sigui incompatible amb aquests principis. 

Bé, ja vaig dir en el seu moment que la normativa bàsica en

matèria de contractació administrativa persegueix, precisament,

com a objectiu bàsic, assegurar la transparència, objectivitat,

igualtat, la lliure concurrència i la no-discriminació en

l’adjudicació dels contractes, i estam, com s’ha dit ja diverses

vegades en aquest parlament, sumits en una legislatura on

precisament aquests principis són la senya d’identitat, en

principi, d’aquest govern.

Per tant, aquesta situació es romp totalment quan es preveu,

de forma tan ampla i a més ambigua, que aquests principis es

poden obviar i, per això, entenem que s’hi ha de posar remei de

manera immediata. 

No es tracta només de restablir la legalitat perquè, ens

agradi o no, hi ha un marc bàsic que s’ha de respectar, sinó

també d’evitar perjudicis en el propi ens davant possibles

licitadors que puguin impugnar els procediments contractuals

en els que participin i que es puguin dur a terme a l’empara

d’aquesta llei que, agradi o no, propicia precisament la manca

de transparència en la contractació.

Això és particularment evident en el moment actual en què,

com vostès ja saben, no existeixen les societats mercantils a

través de les quals operava l’ens fins no fa molt i només tenim

un ens públic, la naturalesa administrativa del qual és per tant

indubtable. 

Quant al punt dos de la moció, crec que és evident que, avui

per avui, la televisió constitueix la principal font d’informació

i distracció dels ciutadans i, per això, entenem que les

característiques diferencials i irrenunciables d’una televisió

pública haurien de ser la pluralitat i la independència, sobretot

en el tractament de la informació, la necessitat d’entretenir i

divertir l’espectador afegint informació i coneixements, la

professionalitat i objectivitat en activitat creativa i productiva,

i l’eficàcia i la transparència en la utilització dels recursos. A

aquesta finalitat respon el punt 2 de la moció, precisament

dirigida a garantir que aquests principis presidiran la gestió

pública de l’ens sense desviacions i evitant episodis on no

tenguin cabuda totes les opcions, totes les opinions i totes les

sensibilitats. 

Quant al punt 3 de la moció, entenc que va quedar prou

argumentat durant la interpelAlació, es tracta simplement de

complir la llei, de garantir que les funcions encarregades al

director general de l’ens, tants les de representació com les de

gestió, s’exerceixen amb exclusivitat sense interferències i en

benefici exclusivament del propi ens i no en profit propi. 

Finalment el darrer punt de la moció, entenc que esdevé

oportú un dia després que el Govern hagi anunciat que per fi es

fan públiques les despeses dels alts càrrecs, viatges i obsequis.

Mer anunci perquè he de dir que les presses han duit que la

notícia àmpliament promocionada no hagi anat, en canvi,

acompanyada de la necessària informació. Esperem que prest

no ja s’actualitzi, sinó que es doti de contingut i abasti tot el

que duim ja de legislatura.

Sigui com sigui, entenem que aquest exercici de

transparència s’ha de traslladar a l’ens i millorar en

conseqüència el seu portal de transparència, que no és ni visible

ni aporta avui per avui la informació que els estàndards actuals

reclamen. La ja exconsellera Camps va dir fa 15 dies que a la

web figuraven el pressupost de l’ens, els convenis de

colAlaboració que havia signat, en fi, tot un seguit de

documentació que estava penjada a la web i que era un exemple

d’aquesta nova etapa al front de l’ens; quan la realitat és ben

distinta, una simple visita a la pàgina web de l’ens denota la

inutilitat de tot això, que es va presentar com un gran avanç en

transparència.

Entenem que no s’ha de caure en l’error freqüent d’entendre

la transparència com un simple mecanisme de publicació de

dades. Publicar dades en si mateix no ens fa ser més

transparents. És més, és sabut que una publicació excessiva i no

estructurada pot induir a confusió i acabar generant un procés

invers, és a dir, pot acabar generant opacitat. Les dades per

tant, s’han de transformar en informació. 

I entenem que les consignes de transparència i participació

ciutadana que propugna el Govern s’han de fer necessàriament

extensives al seu sector públic, mitjançant el qual es du a terme

una important part de l’acció de govern. De res no serveix

mostrar el que fan les conselleries, si les accions dels ens

públics que en depenen es mouen dins una certa opacitat, o els

requeriments de ser transparents es relaxen precisament perquè

són aquest sector públic instrumental. És el cas de l’ens públic

que depèn de la Conselleria de Transparència i que precisament

per això entenem que ha de ser un exemple a seguir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. Intervenció del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar les esmenes RGE

núm. 6041/16 i 6042/16, el Sr. Abril, per un temps de deu

minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Una pena que no hi hagi el Sr.

Tadeo, li volia respondre que és ver que amb camisetes no

s’arregla tot, però evidentment amb problemes tan greus com

el de Bimbo i Coca Cola, amb un president que deia que el

mercat ja ho arreglaria o que això en tot cas era un problema de

les grans empreses, sí que no arregles absolutament res, en tot

cas alimentes els problemes.

Aprofit també per enviar una salutació especial a les mares

i els pares de l’escola pública de Caimari, que cada dia han de

dur els seus infants a una escola en condicions deplorables, a

l’espera d’una escola nova, que malgrat està pressupostada per

l’actual govern, que sí que ha fet els deures, han de patir la

inoperància d’un batle del Partit Popular, que fa uns anys va

comprar uns terrenys i ara a l’hora de la veritat resulta que no

serveixen per fer l’escola.

Debatem avui una moció, conseqüència d’interpelAlació que,

Sra. Perelló, no sé ni com es varen atrevir a presentar. Més que

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606041
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606042
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res perquè són vostès els del Partit Popular, aquells que varen

colAlocar el conseller de Presidència com a director d’IB3,

després que els sortís rana el soci de la vinoteca del Sr. Bauzá;

que varen modificar fins a tres vegades la Llei d’IB3 per

adaptar-la a les seves pretensions; i que varen vulnerar de

manera reincident els principis rectors d’allò que hauria de ser

la radiotelevisió pública, tot allò de la pluralitat, la

transparència, la promoció de la cultura pròpia i no diguem de

la llengua, que va patir les retallades claríssimes amb la

supressió de la llengua catalana de tot el que eren sèries i

pelAlícules.

Nosaltres hem apostat per una IB3 absolutament diferent,

sobretot independent dels partits i per això no entenem massa

el sentit ni de la interpelAlació del seu moment, ni de la moció

que presenten ara, ni de les preguntes de control que posen

cada setmana o setmana si setmana no damunt la taula. Entre

altres coses perquè a l’hora de la veritat hi ha un abisme entre

vostès i nosaltres a l’hora d’entendre, i no diguem de manejar

IB3, entre altres coses perquè nosaltres ni tan sols ens

plantejam manejar-la.

Però bé, si vol passem punt per punt. Primer dels temes que

vostès d’alguna manera qüestionen en aquesta moció i en les

diferents intervencions i en particular vostè, la qüestió de la

transparència. Si vol, aquest diputat li prepararà una carpeteta

amb totes les preguntes, solAlicituds de documentació, etc., que

feia a l’anterior director general d’IB3 i on sempre em responia

que no tenia cap obligació de respondre, perquè clar, ell només

estava obligat a respondre les preguntes d’autobombo, que

convertien la Comissió de Control d’IB3 d’aquest Parlament en

un autèntic paripé. I ara quin és el problema? Ara el problema

és que resulta que hi ha un portal de transparència d’IB3 que

mostra dades fins ara mai conegudes, ni dites d’IB3. Tot ben

accessible i a l’abast de qui ho vulgui consultar, memòries,

convenis de colAlaboració, auditories, encàrrecs, nivells

d’execució pressupostària, retribucions d’alts càrrecs, ... tot allò

que vostè negaven sistemàticament fa només uns mesos, a

aquest diputat i a molts d’altres d’aquesta cambra, que miràvem

de fer senzillament la nostra feina.

I transparents i plurals són també els continguts d’IB3. O no

és transparent retransmetre les preguntes de control d’IB3?

Llueixin-se ja que els donam aquesta oportunitat que vostès

varen suprimir en l’anterior mandat, perquè on abans hi havia

censura i ordres directes del Consolat, ara hi ha una presència

plural i fins i tot proporcional, no sé si els sembla malament, no

veig que es queixen d’anar cada setmana als diferents espais

d’IB3, ni que retransmetin les seves preguntes de control al

Govern, els deu semblar prou transparent. I és transparent,

perquè es facin una idea, que fins i tot IB3 va retransmetre la

dimissió en directe de la consellera de Transparència del

Govern, que ja no hi és. Mirin si és transparent IB3! Això en

temps del Partit Popular hagués estat absolutament impensable.

Sap què passa, Sra. Perelló? Que a vostès en realitat els molesta

la transparència, perquè gràcies a la feina que fa aquest govern

o a les dades que ara comença a publicar la Conselleria de

Transparència d’aquest govern, sabem que necessitaríem uns

vint anys de govern d’esquerres acumulant tiquets de menús per

arribar a estar a l’alçada de les llargues nits del Rasputin. 

Podem parlar també de la contractació, i aquí també han

quedat enrere les llistes negres, a les que és tan aficionat el Sr.

Camps (...), i el carnet de partit a la boca. No sé si per exemple

era al Consolat quan es donava feina o es donava l’opció als

periodistes afins a veure on volien fer feina si a una conselleria

del Govern o a IB3, perquè això passava, i vostè era qualque

cosa també en aquell govern. 

A part dels càrrecs de designació directa del director

general d’IB3, del director de la ràdio, de la tele, de la

gerència, s’han convocat quatre places per a càrrecs d’alta

direcció, a les quals s’han presentat 64 persones. Evidentment

la metodologia és molt diferent de la que aplicaven vostès. I en

tot cas se’ns podrà acusar, no és la primera vegada que ho dic

aquí a aquest govern i en tot cas a l’equip d’IB3 que no rep

consignes de ningú, de ser excessivament escrupolosos, l’única

cosa que explica per exemple en aquestes alçades, que fins i tot

el Sr. Castro, que evidentment no el vàrem colAlocar nosaltres,

continuï de cap d’informatius de la radiotelevisió pública.

I finalment podem parlar també, Sra. Perelló, d’objectivitat,

perquè allò que vostè vol aplicar a l’objectivitat periodística del

director d’IB3, també s’ho podria aplicar vostè com a jurista.

O era objectiva vostè quan dictaminava la compatibilitat del Sr.

Bauzá amb els seus negocis des de l’Advocacia de la

comunitat? Era objectiva també quan defensava el TIL, quan

fins i tot el Tribunal Superior de Justícia l’havia mort? O feia

més bé de mercenària d’allò que va dir el Sr. Bauzá un dia, que

“la Sra. Perelló era una gran figura jurídica”. Perquè

l’objectivitat no es regeix només pel terreny del que un o una,

en aquest cas, vol controlar. Jo li puc assegurar, Sra. Perelló,

que el Sr. Manresa, a diferència de vostè, no acceptaria

consignes de ningú, ni d’aquest diputat, ni de cap dels partits

que conformen la majoria d’aquesta cambra; que si està al

capdavant de la direcció d’IB3 és més pel seu compromís cívic

i professional que per qualsevol altre motiu i que no necessita

promocionar-se a aquestes alçades de la seva vida ni de la seva

carrera, per allò que a vostè l’acusen d’escriure articles sobre

cultura o gastronomia, perquè no es pugui promocionar i que

pugui fer malbé l’objectivitat d’IB3. Si fins i tot vostès tenen un

problema quan el director d’IB3 assisteix, fa presència a la Nit

de la Cultura, cregui’m que, sincerament, el problema el tenen

vostès i molt greu, molt greu.

Per tot això, només li podem consentir, des del nostre grup,

votar a favor d’alguns dels punts de la seva moció, sempre que

s’acceptin evidentment les noves esmenes. La primera, si vol,

sobre el règim de contractació, tot i que és la segona en ordre,

que va ser iniciativa del Sr. Castells, sobre el tema de règim de

contractació, amb la modificació que vàrem votar en aquest

parlament recentment de la Llei de modificació d’IB3, en tot

cas el que es va fer és millorar el text, perquè allà on deia que

s’haurien de respectar, s’haurien de respectar, literalment, els

principis de publicitat i concurrència, es va cercar una redacció

que d’alguna manera apostàs perquè realment es fes cas

d’aquest principi. I va ser Madrid que va posar el problema, va

ser l’Estat que va posar problemes en això i bé, en tot cas,

presentam una esmena que digui, bé, el que resolgui aquesta

comissió de feina mixta amb l’Estat.

I sobre el tema del pluralisme, la participació i

l’objectivitat, evidentment, l’únic que els podríem consentir és
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allò de dir seguir treballant perquè això s’acompleixi, però

lliçons, Sra. Perelló, cap ni una.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Intervenció del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, per defensar les esmenes RGE núm.

6041/16 i 6042/16, el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Miri, Sra. Perelló, el Sr.

Abril li ha dit molt bé, en matèria de transparència vostès no

poden donar-nos cap lliçó, en matèria de transparència no ens

poden donar cap lliçó, ...

(Remor de veus)

... si de cas en el que sí ens poden donar lliçó és en matèria

d’opacitat, això sí que ho porten molt bé, en matèria d’opacitat,

perquè vostès, fins i tot per parlar entre vostès o per criticar-se

entre vostès fins i tot utilitzen perfils falsos.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Si no, sí, per parlar entre vostès utilitzen perfils i falsos, sí,

i tant, i si no que ho demanin als suposats militants del Partit

Popular, la Sra. Pilar Bauzá, el Sr. Pepito Grillo o el Sr. Juan

Antonio Gutiérrez, aquest potser a Mallorca no el coneixen

tant, però la Sra. Colla Sugrañes sí que el coneix, Juan Antonio

Gutiérrez va ser la reencarnació del PP d’Alaior, sí, el perfil de

Twitter i de Facebook del PP d’Alaior es va reencarnar en Juan

Antonio Gutiérrez, i es dedicava a criticar tot el poble,

l’agenda..., sí -bé, no sap qui és vostè el Sr. Juan Antonio

Gutiérrez?, doncs informi’s i jo li explicaré.

O sigui que ètica en matèria de comunicació, per parlar

d’ètica en matèria de comunicació han de menjar moltes sopes,

perquè realment semblen fillets, tot això que fan és propi de

fillets. Si aquest és el seu concepte de la política estam ben

llests. Per tant, en matèria de transparència, com li deia, vostès

no poden donar-nos cap lliçó.

En matèria de pluralisme i objectivitat vostès no poden

donar-nos cap lliçó, que és el que intenten fer amb aquesta

moció. Vostès van permetre que el Sr. Antonio Gómez fos

director general d’IB3, que fos vicepresident del Govern,

conseller de Presidència i director general de l’Ens Públic, una

situació inèdita, probablement inèdita a cap govern democràtic.

Per cert, em pregunto si el Sr. Antonio Gómez també exercia

les seves funcions de director general d’IB3 amb caràcter

permanent, tal com diu la llei, ho pregunto, exacte, perquè la

llei en aquest cas no distingeix si ha d’exercir d’una manera o

d’una altra.

Que, per cert, vostè a la moció cita la llei, dedicació

permanent, però en canvi aquí parla de dedicació exclusiva, són

coses diferents, estaria bé que ho aclarís.

No he d’afegir res més al que ja ha dit el Sr. Abril respecte

d’aquest tema. Només recordar-los que vostès, cada vegada que

parlen de l’actual director general d’IB3, sempre es guarden un

as a la mànega i diuen: sense posar en dubte la seva vàlua

professional, cosa que, malauradament, nosaltres no podíem dir

en el passat.

Respecte de l’objectivitat, aquesta objectivitat que ara

reclamen a l’Ens Públic, vostès, li posaré només dos exemples,

van aprovar uns criteris lingüístics de l’ens al marge de

l’autoritat lingüística, el que hagués estat objectiu és

simplement fer cas de l’autoritat lingüística; no, es varen haver

d’empescar per satisfer la seva obsessió malaltissa a fer uns

criteris específics al marge de l’autoritat lingüística. On és

l’objectivitat? Van amagar en els informatius la que ha estat la

major manifestació popular de la història a les Illes Balears, la

de 20 de setembre del 2013, ho van amagar en els informatius,

una mostra innegable del control polític del mitjà. I en

contraposició, el Sr. Abril els ha posat un exemple amb la roda

de premsa que va haver-hi l’altre dia. Per tant, em sap molt de

greu, però nosaltres aquestes lliçons no les acceptam i per tant

els punts 3 i 4 de la seva moció no són acatables per nosaltres,

de cap manera.

Quant a les esmenes, el Sr. Abril doncs ja ha fet un repàs

ràpid, jo em centraré en la que subscric jo, en primer lloc, que

és al seu punt 1, vostè tira molt pel dret i diu: “Modificar, en el

termini màxim de tres mesos, la Llei 15/2010". Com suposo

que vostè sap molt bé, i el Sr. Abril ja ha explicat com va anar,

vam modificar un redactat, però el redactat que l’Estat

considera que pot ser inconstitucional ja hi era a la llei i això ja

es troba en una via de solució; es va constituir un grup de

treball a la comissió mixta Estat-comunitat autònoma i per açò

nosaltres li proposam, per intentar salvar aquest punt i poder-hi

votar a favor, que reconduïm aquest tema a través de la via,

això ja procedimentalment te una via de solució que és aquest

grup de treball i tant de la forma i en el temps que arribi

aquesta solució creiem que és la manera correcta de resoldre la

modificació d’aquesta llei.

En definitiva, si vostè admet la votació separada i aquestes

esmenes, podríem votar a favor d’alguns punts i si no ens

veurem obligats a votar-hi en contra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Intervenció del Grup

Parlamentari Socialista, per defensar l’esmena RGE núm.

6041/16, la Sra. Sílvia Cano, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyors diputats

i diputades, el Grup Socialista no donarà suport a aquesta

moció, perquè, primer, denota un excés de desconfiança que no

compartim, i també perquè ens sembla un exercici de cinisme,

tant de bo el Partit Popular hagués tengut aquest interès per la

pluralitat, objectivitat, imparcialitat, la passada legislatura.
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Respecte del punt número 1, ens sembla raonable i oportuna

l’esmena presentada per MÉS per Menorca i MÉS per

Mallorca, a la fi d’esperar les conclusions de la comissió

bilateral de cooperació administració general de l’Estat a

proposta del grup de treball, creat el mes de gener d’enguany,

als efectes de resoldre el possible conflicte respecte d’aquesta

qüestió, la veritat és que no entenem aquesta urgència del punt

número 1, i molt manco compartim la insinuació que en aquests

moments no s’acompleixen les normes que regeixen la

contractació administrativa, perquè s’apliquen les normes de la

legislació de la funció pública sobre contractació laboral i la

selecció d’aquest personal es regeix pels principis d’igualtat,

mèrit, capacitat i publicitat, i també tenint en compte la Llei

7/2010, de 21 de juliol, del sector instrumental, la qual

estableix tots aquests criteris a l’hora de la funció pública.

A més, aquesta Llei 15/2010, atorga al director general les

funcions de nomenar, amb criteris de professionalitat, el

personal directiu de la ràdio i televisió públiques. Aquesta

funció que té atribuïda per llei i a la qual vostès no varen

presentar cap esemens a la darrera modificació del mes de

novembre, no eximeix que la contractació s’hagi d’ajustar a

aquests criteris de publicitat, concurrència i d’altres. Potser,

potser, tenguin una mica de paranòia preventiva perquè estan

acostumats a actuar d’una manera ben diferent.

Ara bé, aquest grup donarà un vot de confiança al director

de l’ens i confiam en la seva professionalitat i honestedat.

Respecte del segon punt, hem presentat una esmena

conjunta, perquè consideram que després d’anys de sectarisme

i manipulació, s’ha començat a fer, i per tant instam a

continuar. S’ha engegat un camí d’independència de l’ens

públic, del Govern i d’interessos partidistes que feia temps que

no succeïa i als fets em remet. Un mes després d’entrar en el

Govern, l’expresident Bauzà promulgà un decret llei per

controlar fèrriament IB3; el Sr. Antonio Gómez, conseller de

Presidència va assumir la direcció d’IB3, fent de conseller de

propaganda, al més pur estil veneçolà. Si no vàrem tenir un

programa de lo president va ser perquè no va fer ni falta.

(Remor de veus)

El Sr. Gómez, quan ja no era ni director, fins i tot va arribar

a afirmar que el Govern no pensava destituir qui llavors era el

director d’IB3 Ràdio, quan va ser imputat. Per tant, una

ingerència que demostrava quin tipus de moviments es feien

per darrera i totes les ingerències que hi va haver la passada

legislatura.

Volem recordar també que els mateixos treballadors i

treballadores de la casa varen denunciar, a través del Sindicat

de Periodistes, ingerències i manipulacions polítiques en els

informatius de la tele i de la ràdio. Sra. Perelló, hi havia grups

i entitats que estaven directament vetats, i això va ser denunciat

públicament pels treballadors.

Després de l’aventura del Sr. Gómez per la direcció, el Sr.

Palazón va assumir de manera delegada la direcció, amb un

consell de direcció monocolor, format íntegrament pels

consellers vinculats al Partit Popular, tot un exemple de

pluralitat. La impunitat arribà a tal punt que fins i tot es nomena

un gerent, vinculat als negocis privats de Bauzá, condemnat a

presó per robar.

Per continuar amb aquesta línia d’imparcialitats, nomena un

exsenador del Partit Popular, com José Manuel Ruiz, qui deixa

de ser director per anar a les llistes del Partit Popular a Calvià,

com a cap de llista a les passades eleccions del mes de maig. I

no menys sorprenent va ser que una persona que havia estat

president de les Noves Generacions del Partit Popular i

membre de la candidatura guanyàs el concurs per accedir a ser

el cap d’Esports de la ràdio. Això que el meu grup va qualificar

d e  ve rgo nyó s,  ho  c o n f i rm à  la  S e n tè n c ia  d e l

Contenciosoadministratiu del Jutjat núm. 3 de Palma, que va

constatar la manca de motivació i la discrecionalitat en el

nomenament, ja que hi havia candidats amb més experiència.

A aquest repertori de despropòsits hi hem d’afegir que un

locutor demana a la ràdio, en plena campanya electoral, el vot

per al Partit Popular. No record que llavors el seu grup

presentàs una moció exigint pluralisme i objectivitat.

Respecte de la tercera proposta, dir que una persona no es

pot desdoblar tan fàcilment del que és, vostè, Sra. Perelló, ho

sap molt bé. Cadascú té la motxilla que té, el seu bagagte

professional, i el Sr. Manresa és periodista, i precisament

perquè és periodista i té el currículum i experiència

professional que té l’ha triat aquest parlament director de l’ens.

Nosaltres valoram molt positivament que, precisament per la

seva experiència i rigor periodístic, hagi estat consultat i

entrevistat pels diferents mitjans en relació amb el cas Nóos, ell

mateix ha donat les explicacions a la comissió, que el meu grup

considera satisfactòries, i pensam que han servit per prestigiar

el mitjà. Crec que no hem de confondre els conceptes de

permanència i exclusivitat, requisits que, per cert, acompleix

l’actual director; la llei parla que el director exercirà les seves

funcions d’administració i representació, així com la direcció

executiva i ordinària amb caràcter pemanent, és a dir, de

manera sostinguda en el temps i de manera continuada.

Participar de manera quinzenal a un mitjà de comunicació

escrivint algun article no crec que impliqui que el director faci

deixadesa de les seves funcions. Potser al Partit Popular no li

agradi que IB3 tengui el ressò que ha tengut en un cas que

entenc que no s’hi sentin gaire còmodes, com és el cas Nóos,

però he de dir que tant els articles periodístics com

gastronòmics no comprometen ni l’objctivitat, ni la

imparcialitat ni el respecte a la pluralitat que s’ha d’exigir a un

director de la ràdio i televisió pública.

I respecte de la darrera proposta, aquesta sincerament ens

sorprèn, fa anys que hi ha una llei com la de transparència,

accés a la informació pública i bon govern, i ha hagut de venir

una nova direcció per donar-li compliment; que la web es pot

millorar i ampliar continguts, evidentment; però valoram molt

positivament la iniciativa del portal on podem trobar

informació pressupostària, contractes públics i els diferents

convenis. I ens sembla un exercici d’hipocresia que ara se

sumin al carro de la transparència, amb l’historial que vostès

tenen i plantegin aquestes millores.

Senyores i senyors diputats, i amb això acab, des del mes de

novembre hem donat un vot qualitat a IB3, hem acabat amb el

sectarisme i la manipulació i l’hem tornada al servei públic.
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Respecte dels punts de la moció, nosaltres demanaríem

votació separada; si vostès accepten les esmenes, votaríem a

favor dels punts 1 i 2 i votaríem en contra de la resta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Intervenció del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, per defensar l’esmena RGE

núm. 6041/16, el Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors del Partit Popular,

evidentment, no donarem suport a aquesta moció, això sí, si

s’accepten les esmenes que s’han presentat des de MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca i de la resta de grups del Govern

i nosaltres, doncs lògicament ens plantejaríem votar a favor de

les esmenes primera i segona.

En primer lloc, ens agradaria expressar al Grup Popular la

nostra preocupació per aquesta obsessiva fixació pels mitjans

de comunicació públics, mira que hi ha empreses públiques,

mira que hi ha conselleries també amb les quals es podria

obsessionar, i hi ha aquesta obsessió per controlar i tenir una

excessiva exigència pels mitjans de comunicació públics,

concretament ara el d’IB3, vostès, que mai no han estat garants

del bon funcionament dels serveis públics i que, en el cas

d’IB3, arribaren a segrestar per al seu propi ús i benefici

exclusiu.

Varen fomentar un mitjà de partit, igual que volien una

sanitat de partit i varen intentar imposar una educació de partit

en aquesta comunitat. I ara, després de ser severament castigats

per intentar segrestar el que era de tots, ens presenten mocions

com aquesta, amb intencions poc cristalines, ja que vostès mai

no s’han preocupat per garantir cap de les propostes que

presenten amb aquesta moció.

Vostès tenen una tendència a confondre els periodistes amb

comissaris polítics, això ja ho comentava l’exconsellera Camps

aquí, jo hi estic totalment d’acord. Ho dic perquè aquesta

exigència que vostès tenen ara amb el nou director general, en

què pràcticament el que demanen a un bon periodista és que

deixi de ser periodista; consideram que això és un atreviment

que denota el total desconeixement que vostès tenen per

l’exercici noble d’aquesta desprestigiada professió, precisament

per fer dependre el seu treball de lleialtats partidistes que

perjudiquen l’accés de la població a informacions lliures i

independents, perquè consideram que això és el que vostès més

temen, és aquesta independència. No vull pensar en quin tipus

de programació ideal els agradaria emetre a un canal de

televisió públic, imagino que els encantaria eludir els debats

d’actualitat plural, que ara existeixen a IB3; els encantaria

mantenir uns informatius que amagassin la realitat social i les

mobilitzacions o que criminalitzassin l’exigència de millor

democràcia, així com la participació ciutadanà; vostès

gaudirien amb un programa sobre evasió fiscal o amb un

programa per justificar la seva corrupció.

I estic convençut, perquè si fos per vostès, ja haurien emès

fins i tot un programa per explicar els beneficis per a la nostra

comunitat que alguns dels nostres ciutadans hagin aparegut als

papers de Panamà, no tenc cap dubte respecte d’això.

Des d’aquesta lògica de partida, ens trobam amb una

televisió pública que ha de recuperar la seva credibilitat o,

millor dit, que ha d’iniciar a la fi un camí cap a la seva

credibilitat. La qüestió és de quina televisió pública venim?

Quina televisió pública tenim i quina televisió pública volem?

Vostès parlen d’una millora del portal de transparència, és

evident que tot és millorable, però evidentment la informació

que hi apareix comença a ser més elevada de la que hi havia

abans: contractes, convenis, execució del pressupost,

auditories, retribucions... Entenem que s’ha iniciat un camí de

transparència i que evidentment s’ha d’omplir de molt més

contingut. 

Nosaltres vàrem criticar a la compareixença del director

general que en aquest portal de transparència no hi aparegués,

per exemple, aquest barem quant a les possibles contractacions

que hi hauria a IB3 dels membres, o de les contractacions a les

delegacions d’Eivissa, de Menorca, etc. No sé encara a dia

d’avui si ja s’ha publicat aquesta informació; se’ns va dir, a la

compareixença del Sr. Manresa, que així es faria; jo ho he mirat

avui i no ho he trobat. M’agradaria que se’ns pogués confirmar

si aquesta informació del barem ja està publicada o no és així.

Parlen de garantir el pluralisme, la participació,

l’objectivitat. Evidentment, evidentment que s’ha de garantir;

vostès no ho varen fer, i nosaltres sí que comprovam que també

s’ha de millorar en aquest sentit. No tot és perfecte, no hem de

defensar que IB3 funciona com a nosaltres ens agradaria, i no

som nosaltres els que hem de decidir tampoc com volem que

funcioni IB3, però sí que tenim una sèrie d’idees al respecte. El

que respectam plenament és que els propietaris de la nostra

televisió pública són els ciutadans, i malgrat que això sigui una

obvietat crec que tots hauríem de fer pedagogia perquè tothom

ho entengui i actuï d’acord amb aquesta premissa. 

Nosaltres, ho deim, hem vist tractaments de notícies que no

ens agraden, hem vist que, bé, l’objectivitat depèn d’un criteri

periodístic que varia en funció del periodista, i també

consideram que, deixant la llibertat absoluta perquè sigui així,

lògicament hi ha coses que no ens agraden, com m’imagino que

a vostès no els agraden. Jo em vaig trobar..., sovint, quan

encenc IB3, a vegades un excés de dramatisme quan es tracten

temes relacionats amb el nostre partit; no he vist i ho hem de

dir. Per tant entenc que sí que s’ha de millorar certa

objectivitat; i no passa el mateix amb el tractament d’altres

partits. No ens agraden tampoc determinades qüestions que

passen a l’interior d’IB3, però lògicament s’han de deixar uns

marges de confiança al nou equip; mai, mai no podrà dir el

director general que ni jo ni cap dels membres del meu partit li

hagin pogut telefonar per dir-li com havia de dirigir l’ens

públic, i crec que això també marca d’alguna manera una

diferència entre el que es feia abans i el que intentam que es

pugui fer ara. I hem dit al director general que quan li passi

això, si hi ha qualque debilitat per part de qualque membre del

Govern quant a aixecar el telèfon vermell, idò consideram que

hauria de cridar ben fort.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 33 / 12 d'abril de 2016 1871

 

Per tant en aquest sentit assumim que tot és millorable, com

dèiem abans, i que..., i que els professionals, que són els que

han d’encapçalar la direcció i els continguts d’IB3 idò duguin

endavant la seva tasca sense interferències. Consideram que hi

ha molts de reptes pendents, també allà a IB3; consideram que

probablement no s’han fet tots els canvis quant a la direcció de

determinades àrees que enteníem que es podien fer amb més

rapidesa, però lògicament aquestes són crítiques que es podran

superar amb el temps de cara a obeir el mandat d’aquesta

cambra d’independència absoluta, que consideram que no

s’està complint com a nosaltres ens agradaria. 

I els reptes pendents; com deia, queda pendent internalitzar

els informatius; queda pendent cohesionar encara més el

territori; queda pendent que la televisió pública es pugui

convertir en un servei multimèdia, en una multiplataforma; que

s’han de cuidar les relacions entre l’ens públic i el sector

cultural i audiovisual, aquí queda pendent una tasca que entenc

que la nova consellera encarregada de vetllar per aquesta bona

relació i pel creixement també del sector industrial cultural,

lògicament ha de tenir IB3 com una eina per fomentar

precisament també aquest creixement.

Simplement per acabar vull recordar a tots els partits que

cap de nosaltres no s’ha de considerar propietari ni director

d’IB3, que les passes que s’han donat per triar la nova direcció

general s’han de respectar quant a la seva independència i

autonomia, i sempre, sempre, sempre recordar que són els

ciutadans els propietaris dels nostres serveis públics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(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. 6041/16. Té la

paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Presidenta, no intervendré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Fixació de posicions dels grups que no han

presentat esmenes. Té la paraula el Sr. Jaume Font, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

un “kit-kat”, com el Sr. Abril. Sr. Abril, aquests d’Arrelam

l’altre dia a una foto amb vostè al Facebook es varen llevar el

traje de camuflaje; si vostè vol que facem una escola nova a

Caimari, després ens podem veure i segurament que podem

tenir un acord, però mentre deixem governar a un equip en

minoria que no ha tengut voluntat de tenir un solar, ho tenim

difícil, però compti amb nosaltres si ens ha de menester.

L’altra qüestió, sense que serveixi de precedent, estic més

d’acord amb el que ha dit el Sr. Jarabo que amb les

intervencions que hi ha hagut anteriorment, tant d’uns com dels

altres. És a dir, aquí parlam massa del passat, parlam massa del

passat, és a dir, estam amb un discurs quan anam a la ràdio de

futur, i en canvi venim aquí i, com diria aquell, caiem dins el

mateix bassiot cada vegada, i jo crec que el passat no interessa

gaire en allò de televisió a partir que hem pres una sèrie de

decisions. Nosaltres entenem que, com diu el Sr. Jarabo, no

som els propietaris de la televisió, però en canvi sí que som els

responsables de com es gasten els doblers de televisió, és a dir,

això no és que perquè ho du un periodista i ho duen

professionals nosaltres ara callam. No. No, no, no, aquí hi ha

20 i busques de milions d’euros, hem!, que vostè i jo -no ficaré

els altres 57- som responsables, som responsables. Ho dic

perquè a vegades el tema pareix tan esnob..., “ah, (...)”. No, no,

no. Després ens preocupam si gastam 500.000 euros en la

facultat de medicina. El que no podem ser és hipòcrites, hem de

ser coherents en aquest sentit.

En el tema televisió he de dir al PP que crec que s’ha

equivocat amb aquesta moció, totalment i absolutament. Si en

el punt 1 i en el punt 2 accepten les esmenes que han presentat

els altres grups, nosaltres hi votarem a favor; si no, nosaltres als

quatre punts ens abstendrem, perquè, els dic la veritat, no va

amb nosaltres; aqueixa brega que tenen vostès no va amb

nosaltres. Això és perdre el temps, això és perdre el temps,

perquè aquest parlament, d’una forma seriosa i tranquilAla va

acordar una sèrie de coses que s’havien de fer, i era fer feina

per un nou model, i estudiar la internalització del personal i fins

on havia d’arribar, i quina part havia d’estar internalitzada i

quina no. I passen els mesos, i som a l’abril, i no l’hem feta,

aqueixa feina, i això veig que no interessa ni a uns partits com

el PP ni als altres, i en canvi això és al que nosaltres, els tres

diputats d’El Pi, ens vàrem comprometre, amb la majoria de

tots vostès, que havíem de fer aquesta legislatura.

Som dels que pensam que un director de televisió, que en

aquest cas és periodista, si ha d’anar a un debat o ha de fer un

article, l’ha de poder fer, l’ha de poder fer! Això és discutir

beneitures, i no hem vengut aquí perquè ens paguin 2.000 o

3.000 euros cada mes per discutir beneitures. I em sembla que

estan ancorats a una rèmora antiga en aquesta casa, amb les

cariàtides, que els empenyen a discutir coses que no tenen

sentit ni per perdre-hi 20 segons. Un senyor que és director de

la televisió, és periodista, fa un article o el conviden a un debat

de les televisions de l’Estat, no hi pot anar? PP, per favor

renovin-se! Renovin-se! Renovin-se, això ha canviat, ha canviat

i veig que no ho tenen clar.

Discutir el punt que garantir el pluralisme i la participació,

Jaume Font Barceló, 430081, lletra P de Pi o de Pato, estava

vetat la passada legislatura a sortir a IB3. No ficaré en

compromisos una periodista i un periodista, un hi fa feina,

l’altre no en aquest moment. Però textualment: “no et cridaran,

el director ens ha passat ordres que no et podem cridar a tu. Als

d’El Pi, zero”. Això ha canviat, jo, el Sr. Melià, la Sra. Sureda,

anam un pic per setmana o cada tres setmanes, anam un pic a

la setmana a la televisió, a Dues Voltes tranquilAlament, veim

els informatius, a vegades sortim més de vegades sortim menys,

sortim, sortim. Jo crec que aquest pluralisme, demanar això el

PP és tenir un alzheimer, amb tot el meu respecte per a les
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persones que estan malaltes d’aquesta malaltia, molt gros, molt

gros, molt gros perquè l’hem patit a les nostres carns. És a dir,

quan tu vols beure aigua i et donen oli de ricí és fotut, almenys

el Sr. Melià i jo ho hem passat, això ho hem passat.

Dit això, ens agradaria que la preocupació sigui reclamar

aquesta internalització de part o tot, no ho sé, d’allò a què ens

vàrem comprometre, d’allò que fa referència a la plantilla,

perquè aquí hi ha dones i homes als quals hem creat una

expectativa i no els ho hem dit com serà i van passant els

mesos. Hem creat una expectativa que tal vegada la

internalització ha de ser més petita o més grossa, quines coses

s’han d’externalitzar i quines no. Aquest crec que és el debat

que hauríem d’estar fent d’IB3.

Davant aquesta moció, que nosaltres la veim sense sentit,

nosaltres ens abstendrem a tots els punts per una qüestió com

els he dit, perquè no va amb nosaltres aquest discurs. Volem el

discurs que realment demana la societat i és que sigui

transparent i sapiguem per què l’empram. Ho dic perquè, si pot

ser, uns i altres no ens facin perdre temps en segons quines

coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Aquesta moció

presenta un seguit de punts en els quals hi estam bàsicament

d’acord, si bé en determinats casos convé fer-hi qualque

precisió. Anem, idò, per parts.

El punt número 1 entenc que té a veure amb la modificació

operada a l’article 11.1 de la Llei 15/2010, amb la reforma de

26 de novembre de 2015; o sigui, la modificació de l’article en

el sentit de deixar entreveure que els principis de publicitat i

concurrència en la contractació no sempre s’hauran de complir.

Com diu el text, una vegada reformat -i cit textualment- “a

excepció d’aquells casos en què la naturalesa de l’operació que

s’hagi de dur a terme per al compliment de la missió de l’ens,

sigui incompatible amb aquests principis”, això és, els principis

de publicitat i concurrència. Com és evident, i així vàrem

expressar-ho ja en el debat que va tenir lloc aquí mateix, una

fórmula d’aquest tipus deixa la porta oberta a la discrecionalitat

i a l’opacitat de la contractació. Qui jutjarà què és compatible

i què no ho és?

El punt 2, ja sigui amb la redacció inicial o amb la

proposada a l’esmena dels grups que componen la majoria,

també ens pareix adequat. No hi ha dubte que el pluralisme, la

participació i l’objectivitat són tres condicions ineludibles

perquè una ràdio i una televisió puguin tenir la consideració de

servei públic. Per tant, en aquest sentit no podem sinó estar-hi

també d’acord.

Respecte del punt 3 també hi convenim. De totes maneres

no creim que els arguments exposats a la interpelAlació siguin

excessivament demostratius de la falta de compliment per part

de l’actual director general. Per descomptat no crec que puguin

considerar-se com a tals les seves colAlaboracions

gastronòmiques, ni crec que la seva presència en fòrums de

debat o en determinats actes decantats ideològicament, pugui

entrar en contradicció amb aquest requisit d’exclusivitat. En tot

cas el que aquí estaria en joc seria més aviat la necessària

imparcialitat d’un càrrec com el de director general d’un ens

públic de ràdio i televisió, aspecte que incidiria més aviat en el

punt anterior d’aquesta moció.

I finalment el punt 4; el punt 4, clar, també el veim bé, tot

allò que sigui millorar en transparència, tractant-se com es

tracta d’un ens públic ha de ser benvingut i com més prest ho

tenguem, evidentment millor.

En definitiva, donarem suport a aquesta moció. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Antònia Perelló per fixar la posició i

assenyalar les esmenes acceptades.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu perquè no pens entrar en

el debat que els portaveus que han pres la paraula han volgut

introduir en aquest plenari. Sí que li vull dir, no obstant, al Sr.

Abril, que és vostè cansino, de ver, si cada vegada que es dugui

en aquest plenari una iniciativa que tengui a veure amb IB3,

que tengui a veure amb la transparència, que tengui a veure

amb l’objectivitat i el pluralisme, vostès ens han de recordar

l’etapa..., els mesos que el Sr. Gómez va estar al front de l’ens

d’IB3, la gestió del PP la legislatura passada, en fi ..., fa nou

mesos que vostès són al Govern, és la seva gestió la que

controla ara aquest parlament i, en particular, la que controla

l’oposició, i són vostès els que han de retre comptes de la seva

gestió. I li agrairia, més que res per un tema de practicitat, que

es dediquin a esbrinar dins la gestió que fan i no rememorin

episodis del passat, episodis del passat que a més vostès

expliquen...

(Remor de veus)

...segons la seva pròpia conveniència. Els agrada rememorar

que el Sr. Gómez, amb la seva condició de vicepresident va

estar al front de l’ens...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

...però no expliquen per què es va donar aquesta situació

excepcional, no expliquen que hi va haver una dimissió del que

era director de l’ens en aquell moment i que vostès varen

bloquejar durant sis mesos la possibilitat d’elegir la persona

que es posàs al front de l’ens. Vostès varen bloquejar que la

persona que havia designat i tenia la conformitat del sector

audiovisual, es posàs al front  de l’ens. I el que no va fer el
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Partit Popular en cap moment va ser modificar la llei per

rebaixar les majories necessàries per elegir el director general,

cosa que vostès sí que varen fer tot d’una per assegurar posar

el director que volien.

(Alguns aplaudiments)

Al Sr. Castells li diré que jo aquí no he vengut a parlar

d’ètica, he vengut a parlar d’objectivitat, pluralisme i

transparència, que són les seves consignes, són les consignes

del seu govern, però no vénc a parlar d’ètica, no m’atreveria a

parlar d’ètica aquí. I la meva visió de la política no és

evidentment rememorar constantment el que s’ha fet en el

passat i en tot cas tergiversar les coses.

Quant a la intervenció de la Sra. Cano, simplement dir-li,

entre altres coses, perquè la seva intervenció ha anat en la línia

dels seus predecessors i ja els he contestat, que quan el grup

proposa en el primer punt de la moció, que es modifiqui la llei

per ajustar el règim de contractació a la normativa vigent, no

ens estam referint a la contractació de personal, ens estam

referint a la contractació administrativa, a la qual s’ha de

subjectar l’ens, no a la contractació del personal, a la idoneïtat,

a la Llei de funció pública. No, ens estam referint a la

normativa bàsica estatal, a la normativa comunitària que obliga

que uns ens públic, com és el de Radiotelevisió de les Illes

Balears se subjecti, com a mínim, a aquests principis de

publicitat i concurrència que vostès ara han fet botar pels aires

perquè, com bé ha dit el Sr. Pericay a la seva intervenció,

queda a l’absolut criteri de qui sigui decidir quan és possible

obviar aquests principis bàsics per complir la missió de l’ens

públic.

Quant a la intervenció del Sr. Jarabo, li he de dir que, sense

que serveixi de precedent, hi estic en part d’acord, i estic

d’acord que els propietaris de l’ens, si podem parlar de

propietat en aquest cas, són els ciutadans, però li recordaré que

són tots els ciutadans, no només els que els han votat a vostès,

sinó també els que han votat als altres grups que també tenen

representació en aquesta cambra, i que entre altres coses

representa el Partit Popular.

Si nosaltres demanam a la moció, en el punt 2, que es

garanteixin els principis bàsic de la pluralitat, l’objectivitat, la

transparència, és perquè consideram que ja en aquesta nova

etapa hi ha exemples que són com a mínim qüestionables, i per

això volem que es tengui clar que s’han de garantir. I no me’n

vull anar novament al passat, em vull situar al present, vostè ho

ha dit i nosaltres ho compartim; consideram que no és objectiu

que es dugui un tema com és l’enderrocament del monument a

Sa Feixina a un programa d’IB3, en què aparentment hi ha

aquesta pluralitat perquè hi ha tothom present, però que després

el seu director general a les xarxes pren partit de manera clara

i manifesta per una concreta opció. No consideram que això

sigui plural, no consideram que això s’hagi de tolerar. Tampoc

no consideram que sigui plural que es faci un programa a IB3

sobre el tema de l’ecotaxa i hi siguin presents totes les opinions

menys les que són contràries a l’ecotaxa; no consideram que

això sigui plural. I consideram que hi ha coses que es poden

millorar, en això estam d’acord, i per tant no ens pareix que

sigui rebutjable el segon punt de la moció.

Finalment, Sr. Font, estic d’acord amb vostè, però després

no em digui i em rememori els vetos de la legislatura passada.

Mirem cap endavant, mirem cap endavant, i per tant garantim...

(Remor de veus)

...garantim que aquesta pluralitat i aquesta objectivitat també

seran presents en aquesta etapa, que és la que ara ens toca

esbrinar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem a la votació separada dels punts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Presidenta, presidenta, no ens ha quedat clar si el Grup

Popular accepta les esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és votació separada i no accepta les esmenes.

Procedim a la votació del primer punt. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 32; abstencions, 2.

Votació del punt 2. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 32; abstencions, 2.

Votació del punt 3. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 32; abstencions, 2.

Votació del punt 4. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 31; abstencions, 2.

Queden rebutjats tots els punts de la moció. 

IV. Compareixença d’un membre del Govern de les Illes

Balears, per tal de donar compliment de la Moció RGE

5632/15, relativa a la política del Govern en relació amb el

nomenament d’alts càrrecs i personal eventual, escrit RGE

4919/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon a la

compareixença d’un membre del Govern de les Illes Balears

per tal de donar compliment de la Moció RGE 5632/15,

relativa a la política del Govern en relació amb el nomenament

d’alts càrrecs i personal eventual, escrit RGE 4919/16,

presentat pel Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente, del Grup

Parlamentari Popular. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505632
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505632
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604919
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604919
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom . El pleno del 22

de septiembre del año pasado, y procedente precisamente del

debate de la moción relativa a política del Govern en relación

a nombramientos de altos cargos y personal eventual, y con la

enmienda presentada por Podem Illes Balears, se aprobó por

este parlamento, por el pleno del Parlamento, una resolución.

La resolución decía, punto 1: “El Parlament insta el Govern

de les Illes Balears al cessament de Juli Fuster com a director

general del Servei de Salut de les Illes Balears, i del Sr. Pau

Thomàs com a assessor de la Conselleria de Treball, Comerç

i Indústria”, siendo ambos casos de nepotismo.

Punto 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de las Islas Baleares a que se abstenga a proceder al

nombramiento de cargos de personal eventual o altos cargos

que tengan con sus superiores jerárquicos cualquier relación de

parentesco hasta cuarto grado, sea por consanguinidad o

afinidad, en línea directa o colateral”.

Punto 3: “En consecuencia el Parlamento de las Islas

Baleares insta al Govern a que las personas que ocupen altos

cargos y personal eventual se ajusten a los criterios de

idoneidad, capacidad y formación”.

Punto 4: “El Parlament de las Islas Baleares insta al Govern

a que en el término máximo de 15 días actualice el portal de

transparencia del Govern de manera que quede perfectamente

detallado y comprensible el número de altos cargos, el personal

eventual, así como el total de sus remuneraciones e

indemnizaciones, tanto del Govern como del sector público

instrumental y de todas las entidades dependientes del Govern”.

Y punto 5: “El Parlament de las Islas Baleares insta al

Govern de las Islas Baleares a no incrementar más los altos

cargos y el personal eventual en el presente mandato, tal como

se habían comprometido los partidos que integran el pacto de

gobierno.”

Esto fue lo que acordó este plenario, y debemos desde el

Grupo Popular ejercer de recordatorio para los olvidadizos,

pues el Govern en este caso está utilizando la amnesia como

estrategia política, a ver si se olvidan de los acuerdos de este

plenario. Se trata de una resolución o de unas resoluciones de

cinco punto, que para su cumplimiento sólo es necesaria una

cosa, una cosa sencilla y fácil: voluntad de cumplir, voluntad de

cumplir lo acordado por el pleno del Parlamento. No se trata de

un acuerdo que sea preciso el invertir dinero, no se trata de

acuerdos que sea preciso hacer proyectos, no se trata de un

acuerdo que sean necesarias tramitaciones largas y costosas, se

trata de un acuerdo de voluntad política. Es más, su

cumplimiento puede ahorrar dinero a la comunidad autónoma

y al Govern.

Y han pasado seis meses y el Govern no cumple lo

acordado por el Parlamento, y debemos recordar una cuestión

bastante sencilla, bastante evidente, que forma parte del pilar

esencial del sistema democrático, lo que dice el artículo 40.1

del Estatuto de Autonomía de esta comunidad autónoma, y es

que el Parlamento representa al pueblo de las Islas Baleares, y

que el Parlamento tiene, además de la función legislativa y la

aprobación de presupuestos, la función de control al Gobierno,

y por tanto el Grupo Popular, dentro de esa responsabilidad de

control al Gobierno, solicitamos explicaciones al Gobierno

sobre el cumplimiento de una resolución, una resolución que es

un acuerdo legalmente válido y expresión, por tanto, de la

voluntad del Parlamento, y expresión, por tanto, de la voluntad

de la soberanía popular, y estamos seguros que Podem Illes

Balears, como grupo que dio apoyo a esta resolución, también

siendo responsable de su función legal en materia de su

cumplimiento como parlamentarios, pues en algún momento,

más pronto o más tarde, esperemos que más pronto, pida

explicaciones del cumplimiento de esta resolución. Esa es su

obligación. 

Hay tres conceptos fundamentales que se repiten y que

hemos visto en los puntos anteriores en el debate político en

esta cámara. Se dijo en el debate de investidura que el

Parlamento debía ser el centro de la vida política, como si en el

anterior mandato pues no existiese o se hubiese suprimido, pero

bueno; se dijo que el Govern actuaría con transparencia; se dijo

que el diálogo y el consenso sería la tónica, eso dijo la Sra.

Presidenta en ese discurso. Con el incumplimiento de esta

resolución se demuestra que estas tres cuestiones en una cosa

concreta, no hablando en teoría, sino en una cosa concreta pues

no se cumplen, son dos, tres conceptos fundamentales y que se

repiten reiteradamente por los representantes del Govern y los

representantes políticos que le apoyan, pero que en este caso

concreto, y creo que es innegable, no se cumplen, se hace de

cara a la galería y, por tanto, tenemos dudas sobre si realmente

creen en esas cuestiones o simplemente las dicen porque sí,

pero sin practicarlas.

Que el Parlamento sea el centro de la vida política, si

realmente creyeran que el Parlament debe ser el centro de la

vida política convendrán con nosotros que se deben cumplir sus

resoluciones y que no sirve de nada decir ese papel esencial en

la vida política que debe cumplir el Parlamento si de los cinco

puntos de la resolución cuatro no se han cumplido. Creer en el

Parlamento es cumplir sus resoluciones y lo demás es mera

retórica o manifestaciones de cara a la galería. Creer en el

Parlamento es cumplir sus resoluciones y no cumplir sus

resoluciones es precisamente desprestigiar la institución y la

esencia del sistema democrático. 

El concepto de radicalidad democrática es el cumplimiento

de los principios democráticos y precisamente lo contrario es

un gobierno radical que no cumple la radicalidad democrática

que sería cumplir los acuerdos del Parlamento.

Transparencia, creer en la transparencia es publicar los

datos que se acordó que se debían publicar en quince días de

forma clara y accesible, no crear simplemente la Conselleria de

Transparencia cuya titular vimos que dimitía porque no le

dejaban hacer su trabajo, y siguen sin publicar de forma clara

accesible los datos de los altos cargos del sector instrumental.

Deberían haberlo hecho en quince días y siguen sin hacerlo,

sigue incumpliéndose. 

Es más, han contratado y ampliado cargos de confianza o

altos cargos, eso sí, haciendo trampas, ¿eh?, como dijimos,

vulnerando o forzando o buscando otras formas para que
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legalmente no sean clasificados como tales, es el caso, por

ejemplo, de la delegada del IBAVI, nombrada digitalmente, a

dedo, buscando una forma jurídica y saltándose la norma, es

decir, aprobamos no crear más altos cargos, pero bueno,

buscamos otras formas jurídicas de llamarles otras formas y

creamos altos cargos, como el caso de la delegada del IBAVI,

concejala socialista y ex consellera del Consell Insular de

Menorca.Y nombran altos cargos también de difícil

justificación, es que incluso los suyos del Partido Socialista lo

ponen en duda, el caso del jefe de gabinete de la Conselleria de

Hacienda y Administraciones Públicas calificado por el Sr.

Tejero, candidato del PSOE, lo dice un candidato del PSOE,

como tiro en el pie; es decir, hasta ustedes mismos lo ponen en

duda.

Por tanto, tenían una oportunidad perfecta para cumplir lo

acordado en el Parlamento y cesar al Sr. Fuster y al Sr. Thomàs

como casos clarísimos de nepotismo, como afirmó este

parlamento, que era el momento de la reestructuración y no lo

han hecho. Por tanto, queremos saber si van a cumplir o no van

a cumplir. 

Y diálogo y consenso será la tónica, dijo la Sra. Armengol,

y no cumplen ni tan siquiera sus acuerdos con los socios de

gobierno, no cumplen esos acuerdos, ¿cómo van a decir que el

diálogo y el consenso serán la tónica? No es que no cumplan

los acuerdos del Parlamento, es que no cumplen los acuerdos

con sus socios externos. 

El caso más grave y escandaloso, como he dicho, es el caso

de nepotismo de esta comunidad autónoma, ejecutado por

quienes pusieron el grito en el cielo cuando el conseller

Delgado contrató o cambió de lugar a su pareja entonces y

pidieron su dimisión. En cambio, esos criterios que se aplicaron

entonces no han sido de aplicación ahora. La consellera de

Salud nombra a su esposo, Sr. Juli Fuster, como director

general del ib-salut, es decir, el mayor cargo de responsabilidad

dentro de la conselleria, aparte de otros nombramientos

polémicos que no voy a repetir porque fueron motivo de debate

político y de debate público en su momento. 

Por tanto, y para finalizar, si realmente creen que el

Parlamento debe centrar el debate político, si realmente creen

en la transparencia en la gestión pública, si creen que los

acuerdos y el consenso en la política digan de forma clara y

contundente cuándo cumplirán el acuerdo del Parlamento de 22

de setiembre, y procedan de inmediato al cese del Sr. Fuster y

del Sr. Thomàs como claros casos de nepotismo.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, Sr. Lafuente, pels

seus recordatoris, però li he de dir que el Govern compleix amb

els mandats del Parlament i ara li explicaré la part més

concreta, que vostès sempre han fet més incidència, respecte

dels nomenaments de determinats alts càrrecs.

En primer lloc, vull dir que és un honor ser aquí per donar

el posicionament del Govern amb relació a la moció que es va

aprovar ara fa sis mesos, el passat mes de setembre. És cert que

hem tengut temps de debatre o parlar d’aquest tema ja en

moltes ocasions. Vull deixar clar, per començar, que aquest

govern té conviccions profundament democràtiques, que és

fruit del pacte, del diàleg i de l’acord i que aquestes són

característiques que ens són intrínseques i que ens acompanyen.

I precisament perquè som fruit del diàleg. la naturalesa d’aquest

executiu va lligada a la consecució d’un parlament viu i actiu

com mai no s’havia vist abans, entre d’altres coses perquè hem

eliminat, ara ja ens hi hem acostumat, però jo li vull recordar,

Sr. Lafuente, com cada dimarts aquí a la passada legislatura ens

passàvem, no vull exagerar, però prop d’una hora només

escoltant preguntes d’autobombo al Govern. Per tant, crec que

aquest és un canvi fonamental. 

(Remor de veus)

A més, hem aprovat lleis que són claus, que retornen drets

o que en creen de nous, lleis com la que torna a fer necessari el

coneixement del català per exercir la funció pública, que per

cert s’ha publicat avui mateix al BOIB i per tant ja entra en

vigor, com la Llei de fosses, l'LGTBI, la del nivell 33, un ampli

nombre d’iniciatives parlamentàries de proposicions de llei que

han estat, com dic, iniciatives dels grups parlamentaris. Crec

que això és positiu per tenir un parlament viu. 

Per altra banda, el Govern, evidentment, respecta les

normes d’aquest parlament, faltaria més, però de la mateixa

manera que des de l’executiu es respecta aquest camp d’acció

del legislatiu i evita qualsevol tipus d’interferències sobre el

Parlament, entenem que aquesta relació ha de ser recíproca. No

cal que recordi en aquests moments Montesquieu ni la

separació de poders. 

És cert també que en el sistema democràtic que ens hem

donat el Parlament té tot un seguit de potestats sobre l’executiu,

un importantíssim, precisament, és el del control del Govern,

però també és cert que aquestes potestats estan reglades i que

hi ha àrees exclusives del Parlament i àrees o matèries que són

únicament i exclusivament decisió de l’executiu. Així com, per

exemple, l’elecció de la presidenta del Govern recau en el

Parlament, sense cap dubte, la designació dels alts càrrecs de

l’executiu és una competència exclusiva del Consell de Govern

i el nomenament dels càrrecs de confiança és una decisió

reservada a cada un dels consellers. 

Vostè, Sr. Lafuente, a més, ha estat conseller d’un govern

i ho sap i ho coneix perfectament, és com si jo ara li retragués,

i ho dic a l’atzar perquè ni record els noms ni sé qui eren, qui

tenia vostè o deixava de tenir de cap de gabinet, Sr. Lafuente,

és que vostè al final de la seva intervenció quasi el que més

m’ha realçat és que si un o un altre era un cap de gabinet, no

em tregui que si això pot suposar discussions internes a

cadascuna de les nostres formacions polítiques, Sr. Lafuente,

perquè vostè també ha format part d’un govern i, per cert, i
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sense estar ara a un govern, ja tenen prou embolics dins el seu

partit. 

Per tant, podem entendre que hi hagi discussions partidistes,

però això no té res a veure amb el fet que el Parlament

decideixi qui és el cap de gabinet d’un conseller o consellera o

qui és el seu assessor o qui és un alt càrrec i no té res a veure a

incomplir el mandats del Parlament.

El que va fer el Parlament en aquesta moció, que es va

aprovar al setembre, en el que s’han centrat més durant tots

aquests mesos, com dic, és cessar als dos alts càrrecs que tenen

una relació familiar, en un cas, el Sr. Fuster, ja n’hem parlat en

diverses ocasions i per part del Sr. Thomàs..., per cert, un

assessor que està en una altra institució que no té res a veure

amb el Parlament. 

Recorda vostè, Sr. Lafuente, que el codi ètic que va aprovar

el seu partit i que el Sr. Bauzá, que ens exhibia aquí cada

setmana en la passada legislatura?, ja se’n va cuidar molt, molt

de realçar que res tenia a veure que hi pogués haver una relació

familiar d’un responsable polític d’una institució amb una altra.

Vostè em va sentir mai a mi parlar en aquest parlament, per

exemple, de la Sra. Portaveu del Grup Parlamentari Popular en

la passada legislatura, la Sra. Cabrer, la relació de parentesc

que tenia amb un membre del Govern?, no, perquè jo sé el que

haguessin dit vostès: el nostre codi ètic no parla d’això.

La realitat de tot això és que vostès legítimament ho han fet

venir bé, on veuen que hi ha una mica de remor s’hi apunten i

s’hi tiren de cap, però és clar, s’ha de ser el més rigorosos

possible, estic segura que vostè ho intenta i que avui li ha tocat

fer aquest paper.

Per altra banda li he de dir que quan ens diu que incomplim

l’apartat de la moció... que hem augmentat els alts càrrecs i

que, per tant, aquest govern gasta en més alts càrrecs que no en

la passada legislatura el meu predecessor, el Sr. Marc Pons, ja

els ho ha explicat també en més d’una ocasió.

Aquest govern gasta exactament un 7% menys en alts

càrrecs que el Govern del Sr. Bauzá i podem entrar a la lletra

petita i als nombres petits, però això és una realitat, són més de

600.000 euros menys que gasta aquest govern amb alts càrrecs

i, com dic, els càrrecs tant del Govern, de les conselleries, com

del sector públic instrumental.

Sr. Lafuente, miri, ara em venia una cosa al cap, imagini’s

vostè que el Parlament, perquè com... des del punt de vista

dialèctic això seria possible, aprova dimarts que ve una

resolució, perquè hi ha una majoria parlamentària que ho vota

que el conseller de Presidència i portaveu ha de ser el Sr.

Lafuente, per dir alguna cosa, això en teoria podria passar amb

una majoria parlamentària, a algú se li passa pel cap que es

pogués acusar la presidenta del Govern de no nomenar el Sr.

Lafuente o qui sigui dels diputats del Grup Parlamentari

Popular com a conseller de Presidència i portaveu? Vostès no

veuen que han entrat una mica en una bogeria d’acusacions que

no té ni cap ni peus?, que no es pot mesclar el que són les

resolucions del Parlament quan per exemple insta el Govern

perquè presenti un projecte de llei, que es negociï amb Madrid

o es reivindiquen les inversions estatutàries, etc., que ho hem

fet aquí moltes vegades, perquè aquesta sí és una competència

del Parlament, però no ho és, no es pot obligar un executiu que

posi un o un altre cap de gabinet o conseller, el que vostè

vulgui.

Una altra cosa, i d’això ja ens hem donat per assabentats i

en prenem nota, Sr. Lafuente, és que es faci una crítica o una

reprovació al que vostès no comparteixen, bé, no comparteixen

ara o no comparteixen en segons quines institucions, perquè

això no passava o no feien vostès aquest discurs la passada

legislatura. Jo, sincerament, posar-me aquí a fer un relat de no

sé quants de casos particulars, sincerament, no és el que ara

tenc ganes de fer, però si els sembla una cosa tan espantosa que

una persona pel simple fet de tenir una relació familiar de cap

manera pugui ocupar segons quin càrrec públic, crec que al

final els ciutadans són més llestos que tot això i el que ens

exigeixen els ciutadans és que les persones que ocupin aquests

càrrecs públics, sigui al lloc que sigui, tenguin la capacitació

per fer-ho i resolguin els seus problemes.

Ja per últim, per anar acabant que se m’acaba el temps, Sr.

Lafuente, em sembla molt més greu, li ho dic amb tota

sinceritat... fan una crítica en aquest cas al director general de

l'ib-salut, miri, em sembla molt més greu el que va passar en la

passada legislatura on a la Conselleria de Salut varen posar,

escolti bé, eh?, perquè vostè d’això de funció pública en sap,

com a cap de departament a un cap de gabinet, que jo quan

m’ho han explicat encara no ho he acabat d’entendre perquè

pensava que això és que ni es pot fer, això és el mai vist, que

ens costava 70.000 euros cada any. Això és reprovable, Sr.

Lafuente, i de veritat cregui’m que jo ara no vull entrar en una

espiral de veure qui ho fa més malament, no.

I no em parli de manca de transparència el dia després que

aquest govern ha penjat totes les despeses dels alts càrrecs i

dels consellers com mai no s’havia fet, que s’hagués pogut fer

abans, que s’hagués pogut fer millor, en això li don la raó,

sempre es pot fer millor i es pot fer més ràpid, segur, l’únic que

sé és que vostès no ho varen fer, Sr. Lafuente, i ara tenim un

petit problema: que no poden ni comparar les despeses, les que

ara nosaltres publicam amb les que no hi ha publicades, això és

com les llistes d’espera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Sí, acab, Sra. Presidenta. Això és com les llistes d’espera,

quan es fan publiques les llistes d’espera desgraciadament

sempre ens sembla i són molt elevades, però el que vostès feien

a Salut era... determinades llistes d’espera no es publicaven i

per tant no existien, el que no es publica no existeix. Ara les

despeses es publiquen, existeixen, no les podem comparar amb

les existents a la passada legislatura, però Sr. Lafuente en tot el

que sigui debat de transparència, de millora, d’ètica política,

efectivament, en podem parlar quan vulgui, a aquest govern el

trobarà del seu costat.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente del Grup

Parlamentari Popular.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias por su explicación, Sra.

Costa, debemos deducir entonces por su explicación que no

piensan cumplir el acuerdo del Parlament, esa es la conclusión

a la debemos llegar. 

La realidad es que tenemos un acuerdo válido, tomado de

acuerdo con el Reglamento, de acuerdo con la legislación

vigente, adoptado por mayoría en este parlamento y con todos

los efectos legales y ustedes dicen,  ah, como esto se mete en

las competencias que no son cuestión del Parlamento, pues no

cumplimos. ¿Ese es el criterio que vamos a seguir en el futuro?,

es decir, todas las cuestiones que se adopten en este parlamento

de control al Gobierno y que sean cuestiones que inciden en el

Gobierno a partir de ahora no se van a cumplir. 

Creo que esa conclusión, al menos desde el punto de vista

del debate político pues lo que demostraría es que tenemos un

gobierno menos democrático, menos transparente y además con

menos facilidad o menos proclive al consenso y al acuerdo

porque ni siquiera es capaz de cumplir lo que acuerdan los

distintos grupos en este parlamento, lo cual creo,  creemos

desde el grupo popular que es una irresponsabilidad

institucional. Esa conclusión a la que usted llega y nos dice

aquí, no vamos a cumplir porque no somos competentes, es una

irresponsabilidad institucional, no piensan cumplir las

resoluciones adoptadas por mayoría de este parlamento. Creo

que eso no es correcto. Lo siento mucho, pero no le veo

ninguna explicación lógica a esa cuestión.

Había otras cuestiones también en esta resolución, por

ejemplo, me dice, no, es que el número de altos cargos lo

hemos discutido varias veces con el Sr. Pons si se había subido

o no el coste de altos cargos, ¿por qué en seis meses no han

sido capaces de publicar de forma clara y accesible la relación

de altos cargos, ni cargos eventuales ni cargos de confianza del

sector público instrumental?, se acordó también en comisión,

por una propuesta creo recordar que de El Pi, no lo han hecho

y ustedes me comparan la relación, y cojan la hoja de Excel,

más bien propagandística, que tienen en la página de

transparencia, porque es propagandística porque no es real,

comparan el número, el coste de altos cargos del Govern y a

ustedes les cuesta más y luego le restan lo que dicen que cuesta,

pero no publican y no concretan y por tanto es imposible

hacerle el control, le restan los del sector instrumental y ya les

sale negativo. Eso es falta de transparencia. Eso es falta de

transparencia después de seis meses y eso es falta de voluntad

política. 

Por tanto, desde el Grupo Popular, en nuestra

responsabilidad del ejercicio de la oposición, tenemos la

obligación de seguir exigiéndoles y les seguiremos exigiendo

que cumplan con estas cuestiones.

Recordar que en el anterior gobierno, debido a la situación

política, pero también por convicción política, se produjo una

de los más importantes reducciones en gasto político, se

redujeron de 100 a 61 los altos cargos, se redujeron de 14 a 10

las consellerias, se redujeron de 180 los organismos públicos

a 71, y suerte que lo redujimos, suerte, porque si no lo llegamos

a reducir no quiero pensar qué habría pasado cuando hubieran

llegado ustedes al gobierno y cómo habrían rellenado estos

puestos.

En materia de gestión de personal, han modificado la

relación de puestos de trabajo y su principal decisión ha sido

incrementar lo puestos de libre designación. Si ese es el camino

por el que van creo que van por mal camino, van precisamente

por el camino contrario a lo que están diciendo,

desgraciadamente.

Por tanto, transparencia es poner toda la información, pero

para que la gente lo entienda y para que lo pueda consultar y,

sinceramente, me parece positivo que se cuelguen los gastos de

locomoción y los gastos de los altos cargos y de los consejeros,

pero miren lo que han colgado, del mes de abril y de algunas

consellerias y no todas, está bien, pero nueve meses para colgar

eso y decir que eso es el gran avance en transparencia, creo

sinceramente que... es un avance en propaganda y poco

concreto. Por tanto, creo que inducen más a la confusión que a

la transparencia. 

En definitiva, dejen de confundir la radicalidad democrática

con un gobierno radical, que creo que es lo que tienen. Y digan

y cumplan lo que dijo este parlamento, cesen al Sr. Fuster,

cesen al Sr. Thomàs, como dijo el Parlamento, que es el

representante, como dice el Estatuto de Autonomía, de la

soberanía popular y del pueblo de las Islas Baleares.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Lafuente, miri, el que

m’estranya és no haver-los escoltat encara ni una paraula

respecte del que està passant al Congrés dels Diputats, Sr.

Lafuente, ja sé que ara vostè no pot tornar a intervenir, però si

no m’ho diu fora, a vostè... si tenim algun govern -era de bon

rollo, eh?-, si tenim algun govern incomplidor, jo diria objector

en contra d’un parlament és el Govern del Sr. Rajoy, que estan

en funcions, estan en funcions per al que volen, per a algunes

coses i per a altres no, estan prenent decisions molt importants,

avui precisament tenim la presidenta i la consellera d’Hisenda

a parlar amb el ministre Montoro per temes molt importants

que afecten aquesta comunitat, i el Govern d’Espanya s’ha

negat a ser controlat pels grups parlamentaris al Congrés dels

Diputats. És que això és molt fort, Sr. Lafuente. Seria bo que

vostès també...

(Alguns aplaudiments)
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...tenguessin aquesta preocupació. 

Miri, quan diuen que vostès varen reduir en no sé quants

alts càrrecs respecte del govern anterior, que és cert, però no

em digui que n’hi havia menys dels que hi ha ara, mentida. Li

dic les xifres exactes: un 7% menys, li ho he dit anteriorment,

l’actual govern gasta un 7% menys en alts càrrecs que el govern

del Sr. Bauzà, que suposa tenir 17 alts càrrecs menys que

l’anterior govern, que suposa 621.000 euros menys que el

govern del Sr. Bauzá i que suposa que, a més, tenim una

conselleria més, que és la Conselleria de Transparència,

Cultura i Esports. 

A mi, sap el que em sap greu?, que sembla que cada dia

intentin ridiculitzar la importància d’aquesta conselleria, de la

Conselleria de Transparència i al final ho entenc, perquè és que

vostès mai no han cregut en això, ho sap perfectament, mai no

hi han cregut. Jo vaig assistir en la passada legislatura a

reunions quan vostès eren al Govern amb la seva conselleria on

se’ns va plantejar una modificació de la Llei de bon govern per

rebaixar les exigències de transparència d’aquella llei de bon

govern, es va armar una mica d’embolic, entre altres coses amb

el seu mateix grup parlamentari i ho varen frenar, però, això, ho

tenien dins el calaix i la Sra. Riera no em farà mentidera perquè

ella era també en aquelles reunions, Sr. Lafuente.

Miri, vostès l’únic que varen reduir en la passada

legislatura, això els ciutadans ho tenen clar, el que varen reduir

en la passada legislatura va ser la inversió en salut, en educació

i en serveis socials, això és en el que vostès varen reduir en la

passada legislatura, les inversions en aquestes matèries...

(Se sent una veu de fons que diu: “Fals, fals”)

Bé, diuen que és fals, idò... jo, senyors del Partit Popular,

idò no entenc per què en les passades eleccions del mes de

maig de l’any passat els ciutadans, molts d’ells varen canviar el

seu vot i varen dir que no volien que continuàs governant el

Partit Popular. Jo vaig interpretar, tal vegada erròniament, que

havia estat per les polítiques que havia portat endavant el Sr.

Bauzá i tot el seu equip i crec que vostès també degueren

interpretar això, però bé, no em fic en el que vostès varen

interpretar.

I ara ja el darrer que em faltava... per escoltar i acabaré amb

això. Sr. Lafuente, aquest govern ni incompleix ni té intenció

d’incomplir el mandats d’aquest parlament que competen al

Parlament d’instar al Govern, el que he dit i he intentat explicar

per activa i per passiva és que el Parlament, des d’aquí no

podem decidir ni ara ni podíem decidir nosaltres quan estàvem

a l’oposició qui ha de ser el cap de gabinet d’un conseller, qui

ha de ser l’assessor o qui ha de ser un director general. Jo

respect..., vostès facin la crítica política...

... podem tenir divergències, facin-la, per cert, si el tema de ser

familiar és una cosa tan espantosa, allí on el concepte de

nepotisme no és només això, sinó que és també tenir al càrrec

a una persona sense la capacitació suficient, deu saber vostè

que aquí dins tenim parelles o matrimonis, aquí avui asseguts,

jo supòs que ho sap, Sr. Lafuente, perquè estan més prop de

vostè que no de mi. 

Jo, de veritat, és que m’incomoda això perquè ho trob

injust, perquè estic segura que el matrimoni o la parella que

està avui aquí asseguda hi està pels seus mèrits i la seva

capacitació com a responsables polítics, encara que

ideològicament no estiguem d’acord.

I ara sí, ja acab, a vostè li sembla també molt malament que

això s’hagi començat publicant el mes d’abril, miri, sí, si ho

haguéssim pogut fer l’1 de juliol això hagués estat el millor de

tot, però, troba, Sr. Lafuente, que el Partit Popular ha de

retreure al primer govern de la història que publica tot això que

arribam uns mesos tard?, i vostès quantes en varen publicar?,

zero, zero, en quatre anys, zero, Sr. Lafuente, no són els més

indicats per retreure’ns això.

I ja, per últim, és clar, el súmmum de la manca de

transparència, miri, la passada legislatura la recordam molt

alguns que vàrem fer tota l’oposició que vàrem poder, el Sr.

Bauzá, com a president, va mentir i va falsejar les actes a la

seva declaració de béns en aquest parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, ha d’anar acabant.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Per tant, seria bo que això no torni a passar, posem els

mecanismes perquè no torni a passar i mirem endavant, que jo

crec que això és el que ens demanen els ciutadans. Aquest

govern ha posat fil a l’agulla, ahir la consellera de

Transparència va explicar perfectament la mesura que ja hem

aprovat, que és la de la publicació de les despeses, i que molt

prompta tendrem també un codi ètic aprovat. Se sumin al carro

d’això, per no quedar-se enrera i així, el dia que els toqui tornar

governar també ja tendran tota aquesta feina feta la qual

esperem continuïn i millorin.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 2978/16,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

mesures tributàries sobre el medi ambient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de les proposicions no de llei i debatrem, en primer lloc,

la Proposició no de llei RGE núm. 2978/16, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures tributàries

sobre el medi ambient.

Té la paraula el Sr. Andreu Alcover del Grup Parlamentari

Socialista, per defensar la proposició no de llei i l’esmena RGE

núm. 6033/16.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

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

presentam una PNL per avançar una passa més en aquesta

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602978
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606033
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606033
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política tributària que vàrem firmar a l’acord pel canvi. Vàrem

començar en el debat de pressuposts incrementant la

progressivitat de determinats tributs d’aquesta comunitat, també

algunes deduccions, cosa que estava prevista en el document

d’acords pel canvi; vàrem continuar amb l’aprovació de la Llei

de l’impost de turisme sostenible, cosa que també, evidentment,

era a l’impost del canvi, i ara iniciam una passa més en aquest

compliment d’aquest compromís que suposa per a tot el

Govern, el full de ruta del Govern, que són els acords pel canvi.

Hem parlat de fer un estudi sobre mesures tributàries

fiscals, per anar a una fiscalitat més verda, amb un doble

vessant, hi ha dos aiguavessos aquí, per una part gravar

aquelles activitats que generen un impacte negatiu sobre el

nostre medi ambient, i per l’altra banda, bonificar aquelles que

fan justament el contrari, és a dir, que tenguin un impacte

positiu sobre el nostre medi ambient.

Per què parlam de fer un estudi? Perquè ens trobam davant

d’una figura tributària realment complexa i aquí, en aquesta

comunitat en tenim certa experiència, record que..., no record

l’any, però sí que el Govern del Sr. Cañellas ja havia aprovat

una llei introduint un impost, l’ISIQUIEMA, similar al que es

vol fer ara, que els tribunals finalment varen rebutjar. No hem

estat l’única comunitat autònoma, hi ha hagut altres comunitats

autònomes, per exemple Extremadura, recentment, a l’anterior

legislatura, també en va crear un que els tribunals el varen

tomar, parcialment, perquè colAlisionava amb un altre impost,

que era l’impost d’activitats econòmiques.

Per tant, si tenim la voluntat de crear un tribut per gravar

aquelles activitats que generen un impacte negatiu sobre el

medi ambient, el primer que hem de fer és estudiar per blindar

jurídicament i davant possibles impugnacions de les empreses,

dels subjectes passius que hauran de pagar, si escau, aquest

impost.

Per tant, crec que el més prudent, evidentment, és primer de

tot estudiar i després, segons el resultat d’aquest estudi,

executar. Evidentment, haurà de ser una llei, haurà de tornar

aquí, qualsevol impost té reserva de llei, si hem de crear un

impost nou ho hem de fer via llei. Per tant, haurà de tornar aquí

i, per tant, evidentment, el resultat de l’estudi també es veurà en

aquest parlament.

Ara bé, a l’ínterim, aquesta PNL va ser presentada fa un

mes i mig, hi ha hagut el tema del Sr. Montoro de la missiva, de

l’ucàs del Sr. Montoro que ha enviat a aquesta comunitat

autònoma, un ucàs, si em perdonen l’expressió, crec que és

impresentable, però l’ha presentat, i allà on, evidentment, ens

instava a reduir la despesa, cosa que jo, particularment, i crec

que fins i tot crec que podríem coincidir tots, crec que no hem

de consentir, i ho crec sincerament. Evidentment, crec que té

una relació directa amb aquesta proposta no de llei, i

m’explicaré: nosaltres rebutjam a l’esmena qualsevol mesura

coercitiva per part del ministeri i consideram que és

injustificable que es responsabilitzi del dèficit a les comunitats

autònomes. Per què dic que té una relació directa -i

m’explicaré?

Espanya té una despesa pública que es troba cinc punts per

sota de la mitjana de la Unió Europea, 5 punts; dins Espanya,

de comunitats autònomes la comunitat balear és la darrera en

despesa pública, per PIB és clar, respecte de la resta de

comunitats autònomes. Per tant, això són dues dades que ens

haurien de demostrar de manera suficient que els ajustaments

no poden venir per la banda de les despeses, és evident que no

podem retallar més, perquè la gent ja ho ha patit. Aleshores,

només ens en queda una: actuar sobre els ingressos, perquè

això també és un aiguavés, despeses i ingressos.

Crec que el Govern ha fet els deures fins ara, és a dir, allà

on podia actuar el Govern ha actuat, s’ha incrementat la

progressivitat de determinats imposts els quals afecten el 2% de

la població, com molt bé record cada vegada; s’ha aplicat o

s’ha aprovat la Llei de l’impost de turisme sostenible; ara fem

un estudi sobre aquelles activitats que graven o que tenen

impactes perjudicials o negatius per al medi ambient, per tant

el Govern fa la feina que ha de fer, que és actuar dins els tributs

pels quals ell té la competència.

Qui no ha fet els deures són altra gent, i no són en aquesta

comunitat autònoma, des de l’any 2014, tenim el model de

finançament caducat, que hauríem de revisar. Evidentment,

qualsevol model de finançament que puguem pactar amb la

resta de comunitats autònomes i també amb el ministeri,

evidentment amb el Sr. Montoro, crec que els 59 diputats

d’aquesta cambra hi estarien d’acord, no aniria cap enrera mai,

perquè no ho hauríem de consentir, independentment de quin

sigui el futur govern. El futur model de finançament no hem de

consentir, de cap manera, que anem cap enrera, mai. Per tant,

això és un element que ens ha estat perjudicial per a aquesta

comunitat autònoma.

Parlam de les inversions estatutàries, mil milions d’euros

que el Sr. Montoro no ens ha transferit, i hi havia una obligació

legal. Ara s’han acordat els 320 milions d’euros que la

presidenta Armengol havia blindat o havia compromès per part

del Sr. Montoro, i també hi ha el tema del REB, el tema del

REB el qual ja fa dos anys que hauria d’estar en vigor i de

moment ni hi és ni se l’espera. Evidentment, nosaltres hem de

fer la feina per presentar i exigir el que ens pertoca per Estatut

d’Autonomia, i jo vull recordar que va ser al Congrés dels

Diputats de Madrid on varen aprovar l’Estatut d’Autonomia,

amb una àmplia majoria, per tant és Madrid que va dir que hem

de fer un REB, per tant ara l’únic que hem de fer és executar-

lo.

Per tant, el Govern ha fet els deures, és més, ho demostra

també el fet que el mateix AIReF, Autoritat Independent de

Reciprocitat Econòmica i Fiscal, digui que els pressuposts per

a l’any 2016 són creïbles, i és una de les quatre comunitats

autònomes que té el risc moderat d’acomplir o de no acomplir

el límit de dèficit. I preveu que el límit de dèficit per a l’any

2016 sigui del 0,4 al 0,7. Uep, és que l’AIReF no és qualsevol,

no és un que passa pel carrer, és aquell que el mes d’agost va

dir que preveia que el dèficit d’aquesta comunitat seria de l’1,5.

L’AIReF és qui ha dit que la comunitat autònoma de les Illes

Balears ha estat la comunitat que millor s’ha comportat de totes

el segon semestre de l’any 2015, per tant ens l’hem d’escoltar,

perquè, en teoria, sap de què parla, en teoria, perquè fins i tot

el mateix Sr. Montoro se l’escolta.
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Per tant, entenem que sí que té molt a veure i ha de deixar

clar aquest parlament que no podem acceptar ni un retall més

que vengui de la banda de les despeses, hem d’actuar a la banda

d’ingressos, i aquí el Govern té una feina, que la fa i a las

pruebas me remito, pressuposts, Llei d’impost turístic i ara

aquest estudi, i evidentment qui ha de continuar amb la feina

del Sr. Montoro, qui no ha fet els deures és el Sr. Montoro.

Passant, ara que em queden dos minuts, a la resta

d’esmenes, els diria al Partit Popular, a nosaltres..., jo no

tendria cap inconvenient en acceptar-la, només un petit detall,

aquí vostès parlen del punt segon i lleven la paraula “estudiar

les deduccions fiscals”. Nosaltres, evidentment, si estudiam la

implantació d’un impost, estudiam les deduccions després; el

que no pot ser és estudiar l’impost i fer les deduccions, no, això

no pot ser, ho heu d’entendre. Si aquí a vostès els va bé,

nosaltres no tenim cap problema que aquestes deduccions

també s’estudiïn per a aquelles activitats que minimitzen els

impactes negatius sobre un mateix, no hi hauria cap

inconvenient.

Respecte de les de MÉS per Mallorca, les dues esmenes

d’addició, nosaltres no tendríem cap inconvenient a incorporar-

les, amb el benentès que evidentment no es tracta d’una

exclusivitat, no es tracta de fer un estudi sobre les externalitats

negatives produïdes pel sistema energètic tradicional,

evidentment que aquest també hi pot ser, per tant no desdiu que

s’afegeixi a la PNL, però evidentment l’estudi no ha de ser

només d’això. Amb el benentès que no és exclusiva la

incorporació d’aquest punt, entenem que també es pot

incorporar.

I respecte de Podem, que jo de tot d’una no veia el canvi de

l’esmena, també li proposaria una transacció, perquè vostè posa

que a l’estudi hi vagi “la implantació de nous tributs ambientals

sobre aquelles activitats contaminants sobre el medi ambient”.

És clar, no només són les activitats contaminants, i li he posat

un exemple, nosaltres podem anar a talar el bosc de Bellver i

no contaminant gens, ara el medi ambient queda fatal, o podem

anar tots a pescar, pescar, pescar, una pesca intensiva, tal

vegada no contaminam, però el medi ambient queda molt

afectat. Per tant, li proposaria com a transacció afegir, i ho tenia

per aquí, al redactat inicial, afegir, acaba sobre aquelles

activitats que generen impactes negatius sobre el medi ambient,

“en especial sobre aquelles activitats contaminants i que

consumeixin recursos no renovables.”

És evident que l’estudi ha d’anar principalment a aquestes

activitats contaminants, jo no ho pos en dubte, però sense

pensar que no n’hi pugui haver d’altres.

En el punt segon, i aquí també va per al Partit Popular la

transacció que proposaria, és per aquelles pràctiques que

generin impactes positius -les deduccions estam parlant- sobre

el medi ambient, o minimitzin, aquí hi ha transacció al PP: “o

minimitzin els impactes negatius sobre el mateix, en especial a

l’ús i la producció d’energies renovables i a la instalAlació de

tecnologies netes en activitats contaminants”.

Si estan d’acord amb aquestes transaccions, les podríem

aprovar. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Adrover. Intervenció del Grup

Parlamentari Popular, per defensar l’esmena RGE núm.

5958/16, el Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

La nostra comunitat autònoma és una de les comunitats

autònomes amb la pressió fiscal més alta d’Espanya, açò és una

realitat incontestable. Tenim el trist honor de ser on els

ciutadans tenim els imposts més elevats, Balears és una de les

comunitats més cares per viure-hi, i alguns economistes fins i

tot ja parlen d’infern fiscal.

(Remor de veus)

Per tant, per emmarcar la meva intervenció sí que

m’agradaria fer referència a unes paraules pronunciades per la

presidenta Armengol, durant la seva compareixença de dia 31

de març, per explicar l’incompliment de l’objectiu de dèficit, i

ella deia: “Nosaltres hem explicat des del principi que farem

una política fiscal diferent, més justa, entenem que aporti més

qui més te”. I seguia, més endavant: “Qui va posar el cànon de

sanejament de l’aigua, que l’ha de pagar tothom i que grava

més als que menys tenen? Qui va posar el cèntim sanitari? Va

ser el Govern del Partit Popular”. I acabava dient: “El que

passa és que la gran diferència és que vostès sempre graven la

classe mitjana i la classe treballadora i nosaltres ho hem fet

diferent, sí, en això també hi ha hagut un canvi radical per part

de la política econòmica d’aquest govern”. Paraules textuals de

la presidenta Armengol.

I jo faig una pregunta: quines mesures fiscals ha fet aquest

govern d’esquerres per reduir la pressió fiscal a la classe

mitjana i a la classe treballadora? Que estaven tan malament

l’anterior legislatura, eh, quines mesures ha aplicat? Quin canvi

radical ha fet aquest govern d’esquerres en qüestions tributàries

per reduir imposts a la classe mitjana i treballadora? Ha

suprimit o ha reduït el cànon de sanejament de l’aigua, que,

amb paraules de la presidenta, l’ha de pagar tothom i que grava

més als que manco tenen? Ha suprimit o reduït el cèntim

sanitari?

Aquest govern d’esquerres no ha reduït ni un cèntim la

pressió fiscal a la classe mitjana i treballadora, ni un cèntim. No

només no l’ha reduïda sinó que l’ha augmentada de forma

exponencial. La classe mitjana i treballadora paga avui el

mateix cànon de sanejament que a l’anterior legislatura, paga

el mateix cèntim sanitari. Tenim la benzina més cara

d’Espanya, deien vostès, i avui és la mateixa, la més cara

d’Espanya.

Què han fet per reduir-ho? Si tan dolent és, segons la Sra.

Armengol, per què no l’han llevat el cèntim sanitari? Per què

no han reduït el cànon de sanejament que grava tothom i que

paga aquell que menys té?

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605958
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Però la cosa encara és més greu, gràcies a aquest govern ara

aquesta classe mitajana i treballadora paga més IRPF, paga més

impost de patrimoni, paga més impost de successions i

donacions, paga més impost de transmissions patrimonials,

paga sis taxes més que abans no existien i paga un 20% de tots

els serveis de taxes, i açò sí, açò sí, la targeta sanitària ara és

gratuïta, fantàstic, perfecte, però tota la resta ha pujat.

I des del proper mes de juliol, si volem anar a un hotel de

la nostra comunitat, haurem de pagar l’ecotaxa, un altre impost

que se suma a tota la resta d’imposts que pretenen esprémer les

butxaques dels ciutadans.

I per si encara açò no fos prou, ara els partits que donen

suport al Govern volen implantar nous tributs sobre aquelles

activitats que generen impacte negatiu sobre el medi ambient.

I vam haver d’escoltar, també fa una setmana, com el portaveu

de MÉS per Mallorca deia aquí, en aquesta tribuna, que

s’hauria de posar un imposts a aquelles activitats que només

obren en temporada. Fins on volen arribar? Fins on volen

esprémer les butxaques dels ciutadans? Què volen fer amb els

pobres ciutadans que ja no poden més d’imposts?

Nosaltres consideram que aquesta és una política

equivocada, en aquests moments de creixement econòmic, de

sortida de la crisi, és un error frenar aquesta dinàmica positiva

aplicant sobre les espatlles dels ciutadans una tona d’imposts.

L’any 2015 ha demostrat que sense pujar imposts es pot

recaptar més, vam recaptar 109 milions d’euros més sense

haver de pujar imposts, sense incrementar la pressió fiscal, la

pròpia activitat econòmica ja generava més ingressos públics.

I aquesta, aquesta ha de ser la línia correcta.

La seva política d’incrementar imposts i derogar totes les

mesures incentivadores de l’activitat ens du a la paràlisi

econòmica. Aquesta no és la solució a res, la seva política és

pròpia de mediocres, el fàcil és pujar imposts, està clar, el

difícil és que sense tenir imposts tenir més ingressos, generar

més riquesa, més activitat econòmica i més llocs de feina, açò

és el difícil i açò és el que va fer el Partit Popular a l’anterior

legislatura.

Com ja va dir Margaret Thatcher, vostès s’estimen més que

els pobres siguin més pobres sempre que els rics siguin menys

rics. Vostès aturen la creació de riquesa, paralitzen l’economia

per acabar repartint la misèria. No estam d’acord, per tant, que

aquest govern posi més imposts, ens hi oposam de forma

contundent i rotunda.

Tot sabem que aquests tributs, en aquest cas els que vostès

plantegen avui, sobre activitats que generen impacte negatiu

sobre el medi ambient, i en general qualsevol tribut, acaba

repercutint sobre el ciutadà. Aquestes activitats subjectes a

aquests imposts acabaran repercutint en el preu dels seus

productes o serveis aquests imposts. I per tant qui acabarà

pagant aquest impost serà el consumidor final i el consumidor

final ja no en pot dur més, ja no en pot dur més. Deia l’altre dia

la diputada Margalida Capellà: “el ciutadà està a punt de fer un

tro”, està a punt de fer un tro de tants imposts que vostès estan

aplicant.

I sí, sí que estam d’acord, en canvi, que s’apliquin

deduccions fiscals, que s’apliquin bonificacions o determinats

incentius a aquelles pràctiques que generin impactes positius

sobre el medi ambient o que minimitzin els impactes negatius.

Creiem que són més efectives aquest tipus de polítiques, és a

dir, implantar incentius en positiu, que polítiques d’increment

d’imposts o d’incentius en negatiu.

Des del nostre punt de vista aquest hauria de ser el camí i

precisament per això hem fet una esmena en aquesta mateixa

línia, però aquesta esmena el que pretén és desvincular el fet

que hi hagi bonificacions i incentius en positiu, desvincular-ho

que hi hagi un nou impost sobre les activitats que generen

impactes negatius sobre el medi ambient. Una cosa és una cosa,

i el primer punt evidentment el votarem en contra, però sí que

voldríem que hi hagués incentius a altres imposts, incentius per

a aquelles pràctiques que van a favor del medi ambient o que

minimitzen els efectes negatius.

Entenem, per tant, que ja no hi caben més imposts a Balears

i, per tant, crear noves figures impositives és un autèntic

desbarat en aquests moments que poden malmetre la nostra

incipient recuperació.

Per últim, em voldria referir a l’esmena signada per tots els

partits que donen suport al Govern on es demana el rebuig de

qualsevol mesura coercitiva per part del Ministeri d’Hisenda i

que es consideri injust responsabilitzar les comunitats

autònomes i la seva gestió de l’incompliment del límit de

dèficit. Mirin, podem estar d’acord que tenim un mal sistema

de finançament i que, per tant, i en això ens hem posat d’acord,

ens seguirem posant d’acord i si hem d’anar a Madrid anirem

a Madrid a defensar un nou model de finançament que ens

millori el que tenim, totalment d’acord, però aquí hem de fer

els deures, aquí no podem pensar que la solució sigui un nou

model de finançament, aquí hem de fer els deures.

El Sr. Alcover fa una estona deia que el nou model de

finançament no ha d’anar enrere, no ha de ser una passa enrere

i jo li recordaré que qui va fer una passa enrere amb el REB

varen ser vostès que varen paralitzar un acord amb Madrid

d’una millora fiscal del REB, els que han donat passes enrere

en aquesta qüestió han estat vostès, nosaltres sempre hem

intentat donar passes endavant i sempre estarem al costat del

Govern en qüestions com el tema del finançament autonòmic.

Mirin, el que és rebutjable, el que sí és rebutjable, és

l’actitud irresponsable d’aquest govern amb relació a la

necessitat de reduir el dèficit. Alguns han volgut minimitzar la

importància de complir amb l’objectiu de dèficit i aquesta

relativització és una irresponsabilitat majúscula. Tenim un

problema molt seriós de dèficit, Balears ha més que duplicat

l’objectiu establert, Espanya en el seu conjunt s’ha sobrepassat

en més de 10.000 milions amb l’objectiu de dèficit i no pot ser

que dia sí i dia també els nostres responsables d’Hisenda diguin

que no volen complir amb l’objectiu de dèficit i que parlin de

forma demagògica d’aquesta qüestió i parlin d’“austericidi” o

beneitures d’aquestes. 

Aquesta esmena que han presentat els grups que donen

suport al Govern demostra la seva frivolitat, demostra la seva

inconsciència, no podem jugar amb el dèficit, i vostès juguen
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amb el dèficit, vostès no poden ser tan irresponsables i aquesta

sortida de to de la presidenta i de la consellera dient de

Montoro ics açò no pot ser, açò no pot ser. 

El dèficit, i ho hem dit moltes vegades, es converteix en

més deute, tenim un deute descomunal, un lleuger repunt en el

tipus d’interès i aquest deute no es podrà pagar. És un suïcidi

que cada any dediquem un 25% del pressupost a pagar els

bancs, i amb la seva política això anirà a més. Ho repetesc,

vostès i el Govern estan actuant, en aquesta qüestió, amb una

frivolitat que espanta, no estan a l’alçada del moment que

vivim.

El Sr. Montoro fa el que està obligat a fer, fa el que toca...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... tant de bo -i vaig acabant- tant de bo aquest govern fos la

meitat de responsable que el Sr. Montoro.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Intervenció pel Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar les esmenes RGE

núm. 5977, 5978 i 6033/16, el Sr. Reus, per un temps de deu

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, el Sr. Camps feia referència a

l’infern fiscal, jo per a la seva tranquilAlitat li diré, no sé si

respecte de la gent que coneix vostè, però del conjunt de la

ciutadania un 95% dels ciutadans ni tenen patrimonis de més

d’un milió d’euros ni tenen rendes anuals de més de 75.000

euros. Per tant, res d’infern fiscal. Sí que el cent per cent havien

de pagar la targeta sanitària, això sí que ho havien de fer tots.

(Alguns aplaudiments)

L’infern fiscal, l’infern és on són els pecadors i on són els

pecadors fiscals és a Panamà.

(Alguns aplaudiments)

El que convendria que fes el Sr. Montoro és posar-se piles

amb aquest tema o el que li deixin almanco tenint en compte

que té un company a la taula del Consell de Ministres que

també hi està implicat. 

Però anant al tema, anant al tema dels estudis a mesures

fiscals ambientals, que era un dels acords que figurava en els

Acords pel canvi i és una de les mesures que des de MÉS per

Mallorca també proposàvem en el nostre programa electoral,

hem d’acollir, com no pot ser d’una altra manera, de forma

positiva aquesta proposició del Partit Socialista que ens permet

aquí debatre aquest tema i que ens permet instar el Govern de

les Illes Balears a començar a fer feina en aquest tema.

Al marge dels imposts que es puguin estudiar dins aquesta

proposta que es realitza n’hi pot haver alguns com el que va

proposar el Partit Popular en el seu moment com el de les grans

superfícies comercials de l’any 2013, per exemple, que es troba

implantat a diverses comunitats autònomes i que va ser una

proposta que va fer aquí el Partit Popular. Nosaltres sí que hem

volgut precisar amb dues esmenes dos aspectes concrets que el

nostre grup creu que s’hauria d’incidir dins aquest sistema, dins

el sistema energètic.

La realitat del sistema energètic a les Illes Balears és bastant

greu, només comptam amb un 3% de producció d’energia

renovable, molt enrere respecte d’altres territoris. És veritat que

la limitació territorial de les Illes Balears fa més difícil la

integració de les renovables i també agreuja les problemàtiques

derivades del sistema energètic tradicional, com són el

transport de carbó a la central d’Es Murterar d’Alcúdia,

transport en vaixell i vehicle de combustibles líquids per a les

centrals tèrmiques de Maó i d’Eivissa i les línies d’alta tensió

aèria, que cal dir que la normativa estatal no permet el

soterrament sistemàtic d’aquestes; a més, hem patit per part de

l’Estat tota una sèrie de mesures que han desincentivat i han

posat traves a la generació renovable, per exemple, amb el

famós impost del sol, arran del Reial decret 900/2015, del

ministre en funcions canari panameny Soria. 

(Algunes rialles)

Quin és el nostre plantejament amb aquestes esmenes?

Anam a compensar, anam a compensar aquest desequilibri en

contra de les renovables penalitzant el model energètic fòssil i

destinant recursos a fomentar el canvi de model, una

redistribució. Aquest és el nostre plantejament amb mesures

com, per exemple, l’impost sobre les emissions contaminants

a l’atmosfera, és a dir, gravant les emissions de diòxid de sofre

i òxid de nitrogen a partir de determinats llindars, un impost

implantat a Catalunya, Galícia, Andalusia, València, Múrcia i

Aragó, per exemple, o gravant l’impacte dels elements de

subministrament i transformació d’energia elèctrica, com les

línies aèries de transport. També es tracta d’un impost

àmpliament implantat per exemple a La Rioja, Astúries, Aragó,

Castella-Lleó, Canàries o Extremadura. 

En aquest cas, i aquí vaig a la segona esmena, creim que els

recursos generats pel que fa als gravàmens del sistema elèctric

hauria de tenir com a finalitat la reducció de la dependència

dels combustibles fòssils i grans centrals de producció. Creim

que s’haurien de finançar línies d’actuació, com ara la inversió

directa en instalAlacions renovables, per exemple en

instalAlacions d’autoconsum sobre cobertes públiques, o

subvencionant les instalAlacions d’autoconsum particulars.

En qualsevol cas, aquestes propostes formen part d’una

reflexió que també cal fer dins el model energètic. Aquest estiu

s’espera rècord de turistes, també serà record de consum

2elèctric, rècord d’emissions de CO  i eventualment també pot

suposar l’ampliació de xarxes de transport, de xarxes de

transport elèctric, em referesc evidentment. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605977
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605978
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És necessari començar a fer un plantejament per actuar

sobre aquest model, no només actuant sobre la demanda sinó

fomentant l’autoconsum, fomentant la producció renovable

amb un model més distribuït. Això plantejam, gravar el sistema

tradicional per invertir en el sistema renovable i d’autoconsum.

D’altra banda, juntament amb la resta de grups que donam

suport al Govern, hem trobat oportú, ja que parlam..., ho ha

explicat el Sr. Alcover, per què ve a compte aquesta proposta

d’esmena, introduir un pronunciament sobre la situació

surrealista, diria jo, que estam patint amb l’actitud del ministre

en funcions Cristóbal Montoro. Perquè quina barra s’ha de

tenir, perquè és cert que les Illes Balears no han complit

l’objectiu de dèficit, però és que l’Estat té un 3,92% de dèficit,

2,68% de l’Administració general i 1,26 del fons de la

Seguretat Social. Si l’Estat té un 3,92 i les Illes Balears un 1,51,

el que és una frivolitat és donar la culpa a les comunitats

autònomes; el que passa és que, clar, com que l’Estat és qui fa

les parts i reparteix, l’Estat es reserva la major part de dèficit

mentre que limita i pressiona les comunitats autònomes; una

comunitat autònoma que val la pena recordar que entre el fons

de garantia i el fons de suficiència aportarem enguany 780

milions d’euros a aquests fons per finançar la resta de

comunitats autònomes; una comunitat en què l’Estat -i això ho

recordaven vostès, vostè, Sr. Camps, a una proposició, una

moció que es va discutir aquí el 9 de febrer- l’Estat reconeix a

través del sistema de comptes públics territorialitzats que cada

anys ens pentina com a mínim 1.330 milions d’euros. 

Si l’Estat ens reconegués aquests 1.330 milions d’euros

podríem augmentar un 25% la despesa social i disminuir 600

milions d’euros d’imposts, i no tendríem dèficit; podríem

augmentar el 25% de sanitat, d’educació i de serveis socials i

reduir 600 milions d’euros d’imposts, i no tenir dèficit. Això és

la realitat d’aquesta comunitat. Per tant, quan ve aquí un

ministre i diu que no ens avançarà uns doblers si no feim

retallades per pagar els proveïdors, li convé dir que ja està bé,

i convendria que tots diguéssim aquí que ja està bé de sucar

aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Intervenció del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, per defensar les esmenes RGE 6028, 6029

i 6033/16. Té la paraula el Sr. Martínez, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyors i senyores diputats i

diputades, treballadors i treballadores de la cambra i resta de

públic present, des de Podem Illes Balears estam contents que

avui s’obri el debat sobre medi ambient, ja que trobem que és

un tema molt important i que no se’n parla sovint en aquesta

cambra. A més, dins de medi ambient i com a funció política

autonòmica tenim competències per regular la fiscalitat verda,

tema del debat d’avui. Trobam que és un tema molt interessant

i necessari.

Tenim clar, crec que tots els grups parlamentaris hi estam

d’acord, aquí presents, que el medi ambient és un recurs en si

mateix a les nostres illes. Com a recurs entenem que s’ha de

promoure una fiscalitat verda amb dos objectius: per una

banda, protegir el medi ambient de les activitats més

contaminants i, per l’altra, millorar el finançament autonòmic

per lluitar contra les retallades que han duit a l’"austericidi" que

encara continuem patint gràcies a les polítiques del Partit

Popular la darrera legislatura. S’ha demostrat que les polítiques

fiscal del Partit Popular no són efectives; tot al contrari, hi ha

hagut una inacció i manca de voluntat política per perseguir el

frau fiscal amagat en paradisos fiscals, com ha aparegut

darrerament als mitjans de comunicació, i fins i tot el nom de

José Manuel Soria, ministre en funcions d’Indústria, Turisme

i Energia del govern en funcions del Sr. Rajoy apareix als

“papers de Panamà”. Què els sembla, senyors i senyores

diputats i diputades del Partit Popular, que les seves polítiques

fiscals han permès que grans empreses hoteleres balears, amics

seus, evadeixin impostos a paradisos fiscals? 

Quan parlem d’impostos i tributs, se’ns oblida sovint que hi

ha impactes sobre el medi ambient que es podrien gravar per tal

de compensar aquest impacte negatiu, com per exemple ja es fa

amb el cànon de fems o de clavegueram, i a nivell autonòmic

tenim exemples, com ha comentat abans el diputat de MÉS per

Mallorca, entre d’altres hi ha, a més d’emissions i del transport

i la distribució d’energia elèctrica, també hi ha en activitats

contaminants i en activitats de producció d’energia amb fonts

no renovables, també en residus, en grans superfícies

comercials, en combustibles i en bosses de plàstic. Com hem

vist, en els exemples reals d’aquesta fiscalitat verda hi ha molta

variabilitat i diversitat.

Des de Podem Illes Balears el que proposem és rescatar la

part dedicada a aquesta fiscalitat verda que es va aprovar al

pacte de governabilitat i que van signar els quatre partits

representats aquí al Parlament, i hi ha dins l’eix 3 un nou acord

pel marc institucional i l’autonomia financera de la comunitat

autònoma; es va incloure fer un estudi de mesures fiscals

ambientals per millorar, entre altres coses, el finançament i la

sostenibilitat financera de la comunitat autònoma, i a més dins

l’annex 1 es va indicar, es va proposar fer una deducció per

inversions en energies renovables, entre altres mesures fiscals,

i aquesta part és la que hem inclòs a les esmenes que hem

presentat.

Des de Podem tenim molt clar que la fiscalitat verda ha de

ser l’objectiu i ha de consistir en la disminució de l’ús de fonts

d’energia contaminants i cap a una transició energètica i a l’ús

d’energies renovables i d’eficiència energètica. Podem

proposar alguns exemples de tributs ambientals que tenim dins

el nostre programa electoral de Podem, com per exemple un

impost sobre la contaminació atmosfèrica que tengui en compte

els nivells d’emissió, o un impost sobre activitats d’alt risc

ambiental, o un impost sobre el dany ambiental causat per les

grans àrees de venda en funció del volum d’envasos i

embalatges generats per unitats de temps; o un impost sobre les

bosses de plàstic d’un sol ús, o un impost sobre dipòsit de

residus. A més entenem que aquestes mesures no han d’anar

totes soles, les mesures que tenen a veure amb la part de

recursos energètics, i que han d’estar dins un pla energètic

global a nivell balear, i han d’estar inclosos altres aspectes com

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606028
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606029
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l’eficiència energètica als edificis; un compromís públic de no

autoritzar instalAlacions de fractura hidràulica, de fracking;

fomentar i ajudar econòmicament instalAlacions d’autoconsum

fotovoltaiques, aigua calenta sanitària, biomassa o

miniaerogeneradors; fomentar auditories energètiques en

empreses i administracions públiques; impulsar plans

d’eficiència energètica en instalAlacions agràries, agropecuàries

i indústries; i fonamentar la rehabilitació d’habitatges i fer un

pla de mesures d’estalvi i d’eficiència energètica en edificis

públics.

Quant a la proposta que ha fet el Sr. Alcover, del Partit

Socialista, de transacció, l’acceptem, perquè entenem que sí

que complementa i dóna més força a la proposta, i ho acceptem

tal i com ho ha dit. 

I faré referència a l’esmena d’addició conjunta que, bé, ja

hi ha hagut una intervenció dels altres grups i no afegiré més

del que han dit. Ens afegim a aquest rebuig de mesures que han

vengut del nostre ministre en funcions d’Hisenda, el Sr.

Montoro, que fan que en relació amb aquest incompliment del

límit del dèficit que ha estat imposat per Merkel i la Unió

Europea ho trobem molt injust, i no té cap justificació que ho

prengui amb tanta belAligerància amb les comunitats

autònomes. A més volem afegir i deixar clar que els impostos

recaptats per aquests tributs ambientals haurien de tenir un destí

finalista, i que es reverteixi en inversions que compensin els

impactes negatius, tal i com vàrem fer amb l’impost turístic

sostenible. Allò que no volem és que aquests diners recaptats

serveixin per omplir forats pressupostaris en temes no

ambientals; això la gent no ho entendria.

Ja per concloure, valorem molt positivament la proposta

feta pel Partit Socialista, com hem comentat, i la transacció de

les esmenes que hem fet. 

Ja per finalitzar, des de Podem Illes Balears apostem

clarament per gravar fiscalment les activitats contaminants i

que no aprofitin recursos renovables en compensació pels seus

impactes negatius. A més considerem, per altra banda, que es

mereixen un premi en beneficis fiscals les activitats que ho fan

bé i fan l’esforç de disminuir la seva contaminació amb

tecnologies netes i utilitzen i/o produeixen energies renovables.

Volem millorar la finançació autonòmica i amb aquesta

proposta potser ho aconseguim. Ens hem de prendre

seriosament el medi ambient i aplicar polítiques actives que

facin que les generacions futures puguin gaudir d’un medi

ambient de qualitat, si nosaltres ho mereixem, ells també.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, per defensar l’esmena RGE núm. 6033/16.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Vull començar

la meva intervenció amb una frase que va dir Janez Potocnik,

comissari de Medi Ambient: “Si creus que l’economia és més

important que el medi ambient, intenta aguantar la respiració

mentre comptes el teu diner”. I començ així perquè hem de

tenir molt clara la necessitat..., no, hem de parlar de l’obligació

que tenim de preservar el nostre medi ambient i no per

economia, sinó per poder garantir el futur dels nostres infants;

per coherència i per responsabilitat. I si volem parlar

d’economia, per què Espanya deixa d’ingressar 79.000 milions

en imposts per l’alta evasió fiscal? 79.000 milions. Imaginin el

que podríem fer amb tot açò.

Però salvar el nostre medi ambient implica, entre d’altres

coses, aplicar mesures tributàries, per açò avui ens trobam aquí,

per plantejar fer un estudi sobre la implantació de la fiscalitat

verda.

La Constitució Espanyola del 1978 dedica al medi ambient

el seu article 45, que ens diu: “Tots tenen el dret a gaudir d’un

medi ambient adequat per al desenvolupament de les persones,

així com el deure de conservar-lo. Els poders públics vetllaran

per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la

finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i

restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable

solidaritat colAlectiva. Per als que violin el que es disposa a

l’apartat anterior, en els termes que la llei fixi, s’establiran

sancions penals o, si s’escau, administratives, així com

l’obligació de reparar el dany causat.”

Això és el que ens diu la Constitució, a més del

reconeixement del dret a gaudir d’un medi ambient adequat, la

referència a la reparació del dany causat incorpora l’efecte de

rescabalament del principi “qui contamina paga”. Però al

mateix temps del deure de conservar el medi ambient, amb les

condicions que pertoca, juntament amb les referències a la

solidaritat, emparen i justifiquen l’adopció de mesures

preventives; hauríem de parlar fins i tot de la necessitat de

canviar les estructures productives per garantir una utilització

més racional dels recursos naturals. Aquest aspecte, senyores

i senyors diputats, haurà de ser la nostra pròxima parada.

Quan ens referim als instruments per a la protecció del medi

ambient, alAludim al conjunt de mesures que poden ser preses

pels ens públics per a la seva protecció i es poden classificar en

dos grans grups: d’una banda, tindríem les que podríem

denominar com a mesures de rescabalament a través de les

quals es pretén indemnitzar els danys causats per procedir a la

restauració del medi ambient. El segon grup agruparia les

mesures que poden qualificar-se com a preventives, en aquest

cas, més que reparar els danys ja causats, es pretén

desincentivar aquelles conductes que puguin danyar d’alguna

manera el medi ambient.

Els instruments per a la protecció ambiental són molt variats

i intercanviables, de tal forma que acudir a un d’aquests mitjans

no n’exclou la resta, sinó que, al contrari, és possible i

desitjable la complementació entre les diverses mesures. Al

mateix temps, ha de tenir-se en compte que no existeix cap

instrument perfecte, ni tan sols es poden establir a priori que
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uns siguin millors que els altres, els judicis d’aquesta naturalesa

exigeixen una anàlisi prèvia de les finalitats a aconseguir i de

les circumstàncies en les quals s’han d’aplicar. D’aquí també la

necessitat d’aquest estudi.

El passat mes de març es va presentar l’informe de l’OCDE

Evaluación del desempeño ambiental de España, en el qual

insta Espanya a augmentar la recaptació en els imposts

mediambientals i, gràcies a aquest increment d’ingressos, reduir

els gravàmens sobre el treball per estimular el creixement. És

a dir, just el contrari del que ha passat en aquest país.

Així mateix, l’organisme internacional recorda que aquest

és un dels països de la Unió Europea en què menys es recapta

a través de les ecotaxes, des del 2000 els ingressos per imposts

ambientals han caigut a Espanya a un dels nivells més baixos

d’Europa, un 1,6% del PIB el 2012, la mitjana europea és del

2,4.

Continuam amb dades, d’acord amb les últimes dades

publicades per Eurostat els imposts mediambientals representen

de mitjana un 6,3% dels ingressos fiscals en el conjunt dels

països de la Unió Europea. I és que a Espanya el pes que té el

conjunt d’imposts mediambientals, sobretot els de la fiscalitat

i les cotitzacions socials, és dels més baixos, tenint 21 països

per davant i amb una proporció del 5,5%, inferior al 6,1 del

2003, enfront d’una mitjana de la Unió Europea del 6,3 que, en

qualsevol cas, ha caigut també fins i tot més, des del 6,9, de fa

deu anys.

Les economies que més ingressos fiscals recapten a través

d’aquests tipus d’imposts són Eslovènia, amb un 10,5% de

l’ingrés fiscal obtingut d’aquesta forma; Bulgària, un 10,1 i

Croàcia, un 9,6. Els Països Baixos i Dinamarca tanquen el

pòdium amb l’entorn d’un 9% de l’ingrés recaptat així.

L’objectiu de la fiscalitat ambiental no ha de ser només per

recaptar, sinó que ha de servir per afavorir les tecnologies més

netes i castigar la contaminació. No ens podem permetre que

surti millor pagar que no contaminar, ja que s’ha d’aconseguir

modificar el comportament ambiental dels agents afectats.

L’eficàcia d’aquesta fiscalitat l’hem de cercar sobre una

economia més sostenible, amb poques paraules: ha arribat el

moment que comencem a plantejar-nos un canvi de model més

sostenible i més ecològic.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, el nostre grup

parlamentari demana la votació separada, sobretot perquè a

través de l’esmena s’ha introduït un tema que, diguem, no està

molt relacionat i vinculat amb l’objecte de la iniciativa, que és

el tema del dèficit públic. Per tant, nosaltres en aquest

plantejament del dèficit públic, ja ho hem dit altres vegades,

estam d’acord amb l’esmena que es presenta i hi votaríem, per

tant, a favor; trobam, i ho hem manifestat reiterades vegades,

que és una vergonya el repartiment que fa Montoro, el

repartiment que fa el Govern central d’aquest dèficit públic,

que no respon a cap criteri objectiu, que no respon al pes de la

despesa pública de cada administració i per tant, lògicament, no

podem estar d’acord que, amb un repartiment injust, encara es

posin en pla amenaçador i en pla coercitiu i en pla de càstig a

les autonomies, la qual cosa, hem dit i reiteram, ens sembla una

absoluta injustícia. Per tant, a aquesta esmena sí que li

donaríem suport.

A la resta ens abstendríem, perquè n’hi ha prou a veure la

seva reacció al discurs que ha fet el Sr. Camps per tenir la

sensació, o almanco aquesta és la meva sensació, que vostès no

són prou conscients del malament que ho passen els ciutadans

per pagar els imposts i per pagar una pressió fiscal, que té raó

el Sr. Camps, que és la més alta d’Espanya, i vostès sembla,

n’hi ha prou a sentir-los, sembla que no són prou conscients

d’aquesta situació.

I és vera, el Consell Econòmic i Social, que el Sr. Bauzá va

eliminar, en mala hora va eliminar, perquè era un instrument

imprescindible per tenir estudis i unes memòries i per tenir

informació, ho deia reiteradament cada any: les Illes Balears

tenim la pressió fiscal més alta d’Espanya. I per tant nosaltres

qualsevol increment d’aquesta pressió fiscal la veiem amb

prevenció. Però ens abstendrem perquè vostès no diuen de

posar uns nous imposts, vostès diuen d’estudiar, i els estudis,

en teoria, sempre són bons, com diria el Sr. Gijón, també

haurien de ser bons per a l’ecotaxa, però es veu que només ho

són per als imposts verds, però no ho són per a l’ecotaxa. Però

bé, nosaltres sí que mantenim la coherència i pensam que els

estudis són bons per a tot, també per als imposts verds.

I evidentment que hi ha la complexitat jurídica que deia el

Sr. Alcover i estam d’acord que això és així i que, per tant, s’ha

d’anar amb peus de plom. Però, Sr. Alcover, li ha dit el Sr.

Camps, i també hi coincidesc, no només es pot recaptar més, no

només es poden incrementar els ingressos de les

administracions públiques pujant imposts, no només hi ha

aquesta fórmula, i quan vostè ve aquí i ens fa la seva

explicació, sembla que només hi ha aquesta fórmula. No, de les

seves paraules es dedueix això, vostè ens diu: hi ha una pressió

fiscal molt baixa, hi ha una pressió fiscal baixa en relació amb

Europa, no podem fer més retallades, per tant ens diu: l’única

manera d’actuar és pujar els imposts. No, incentivant

l’economia es generen nous ingressos i, per tant, per ventura on

hauríem de focalitzar, sobretot els nostres esforços, és en

incentivar l’economia i si l’economia anàs millor hi hauria més

ingressos per a les administracions públiques. Aquest és el

nostre plantejament.

En el que no podem coincidir, Sr. Camps, és en la

demagògia, perquè és clar, el marge de maniobra és molt reduït

i es pot pujar aquí i dir: és que hem de baixar molt la pressió

fiscal a les classes mitjanes. Escolti, escolti, els governs del PP,

autonòmic i estatal, són els campions mundials de pujar

imposts, que s’han passat els darrers quatre anys pujant tots els

imposts vostès. I és clar, quan el sentim aquí, home, està bé un

pot de contrició, un poc de contrició, només un poquet, eh? Per
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tant, vostès han pujat l’IVA. Obligacions d’Europa? El que li

vulgui dir, jo en això no hi vull entrar en profunditat, però sí

que crec que val la pena constatar-ho, per tant hi ha molta

demagògia en determinats discursos.

Entenem que els estudis han de ser bons i ens agradaria que

fos com ha dit la portaveu de MÉS per Menorca, que ha dit una

cosa que ens semblaria i que subscrivim al cent per cent, que la

imposició verda serveixi per reduir els altres imposts, tant de

bo! Perquè si fos així, votaríem a favor de la seva iniciativa, de

fet estic temptat de dir-los que els fem una esmena in voce

perquè diguin, no, no, estudiar la imposició d’imposts verds per

pujar la tributació que baixarem dels altres imposts. Si és així

hi votam a favor, tant de bo aquest sigui el resultat final. El que

passa és que amb la seva visió de la política tributària la veritat

és que no ho veiem clar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos Partit per la Ciutadania.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Segons un estudi del 2013, referit al 2010, el major pes en el

percentatge de tributació ambiental sobre els ingressos totals a

una comunitat autònoma, corresponia en aquell moment a les

comunitats de les Illes Balears, a Extremadura, a Astúries i a

Catalunya, per aquest ordre, deixant de banda les Canàries i el

País Basc que tenien règims impositius singulars, mentre que

els darrers llocs els ocupaven Navarra, Andalusia i Madrid.

Les dades són de fa cinc anys, però dubt molt que en termes

generals hagin variat, som, si no la primera sí una de les

primeres autonomies en el rànquing a l’hora de gravar empreses

contaminants, o sigui que amb el que discutim avui aquí plau

damunt banyat. I com saben, tots aquests imposts a aquestes

empreses els acabaran pagant també els ciutadans.

Per altra part, la seva proposició no de llei és enormement

vaga, és una declaració d’intencions, una política de càstig i

premi, però de càstig i premi, pel que he entès, a priori, és a

dir, no tant en funció de les pràctiques de les empreses com de

la seva mateixa naturalesa. Ja sé que la naturalesa d’una

empresa permet deduir com seran les seves pràctiques, però

aquestes, una vegada dutes a terme poden ajustar-se més o

manco al previst, depèn, per tant, de quin sigui l’enfocament

ens trobaren en una situació o en una altra.

Com és natural, el que aquí es proposa és un estudi i els

estudis, en principi, no fan cap mal, això sí, costen doblers,

però no fan cap mal, llevat d’aquest. Per tant, des d’aquest punt

de vista, la gran majoria d’esmenes presentades, en tant que no

fan sinó detallar línies d’estudi, benvingudes siguin al text,

totes és clar manco la 6033/16, ficada aquí amb calçador, és

allò de ja que parlam de tributs i el Sr. Montoro passava per

aquí, venga, també li ficam, llevat d’aquesta, dic, en

conseqüència, nosaltres, si s’admet la votació separada,

votaríem a favor de tots els punts i fins i tot de les esmenes

també presentades i afegides, manco aquesta darrera la qual, al

nostre entendre, està completament fora de lloc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Andreu Alcover per fixar la posició i

assenyalar les esmenes acceptades.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

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

Camps, miri, una de les diferències que tenim entre vostè i jo

és que jo, aquí, en seu parlamentària, mai no m’atreviria a dir-li

ni a vostè mediocre, i vostè m’ho ha dit, és una diferència, tal

vegada és que jo ho som i vostè no, però jo mai no m’atreviria

a dir-li, i jo en dic qualcuna de barbaritat de tant en tant, però

com que no sol llegir de vegades me’n surt qualcuna, deman

disculpes si qualcú se sent ofès. Jo quasi quasi m’hi he sentit i

segurament qualcú del Govern també.

(Remor de veus)

Miri, i no la sol tenir massa fina jo la pell. És que vostè no

m’ha escoltat a la primera intervenció, Sr. Camps, jo li he dit

que l’ISIQUIEMA i a Extremadura va ser el Partit Popular que

va gravar aquestes activitats, és a dir, per tant és el Partit

Popular. Qui sempre puja els imposts, sistemàticament,

històricament, és el Partit Popular, això sí, una característica

bàsica en tots els governants del Partit Popular, a un mes

d’eleccions els baixen. Clar, però això sempre ha estat així. El

Sr. Bauzá, de l’any 2007 a l’any 2011, a Marratxí va pujar l’IBI

un 142% i es va presentar a les eleccions dient que havien de

baixar tots els tributs, per tant en això no hi entrarem pus,

perquè ja crec que..., miri, és que crec que ni se’ls escolta als

ciutadans.

Vostè m’ha de dir dels acords pel canvi quina mesura

tributària nosaltres hem deixat d’acomplir o el contrari, quina

mesura tributària nosaltres hem fet el contrari? Perquè els

acords pel canvi és un recull de tot el que els partits que donen

suport al Govern ens vàrem presentar a la campanya electoral,

i això per a nosaltres és un compromís, ja sé que per a vostès

això..., bé, en fi, un compromís, són coses que es diuen en

campanya, unes altres quan governes, en fi, ja sé que és un

poc..., una mica així.

(Remor de veus)

I per cert, avui la presidenta, la qual avui vostès han criticat

per no ser aquí quan parlàvem de nomenaments, no és aquí

perquè fa el que ha de fer, el Sr. Montoro no és cada dia que es

pot anar a reunir, tant de bo cada setmana li donàs audiència!

Tal vegada hi hauria d’anar cada setmana. De nomenaments

se’n pot parlar cada setmana aquí, amb Montoro no. Això són

prioritats, vostès la prioritat és parlar de nomenaments, la

presidenta té prioritat blindar el finançament d’aquesta

comunitat, quasi res!

(Remor de veus)
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És qüestió de prioritats, si em permeten la comparació,

vostès fan Sálvame i nosaltres fem El telediario, és la

comparació, una comparativa que se m’acaba d’ocórrer.

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

Però més o manco no va massa desencaminat.

Sr. Camps, les taxes en aquests pressuposts han baixat, les

taxes han baixat, han baixat. Li diré un parell de dades més,

maldament perquè constin en acta, perquè crec que és

important, perquè va dir: el Govern el que ha de fer són els

deures. Vostè sap que el deute del segon trimestre del 2015, en

el quart trimestre del 2015 respecte del PIB ha baixat? Ha

baixat, ha baixat, no, no pot ser mai, idò sí, són dades, ha

baixat, ha passat del 31,2% del PIB al 30,6, ha baixat.

Vostè sap que l’AIReF, que és el guru del Sr. Montoro, ha

dit que el segon semestre d’aquesta comunitat ha estat la

comunitat que millor comportament ha tengut de les disset, n’hi

ha alguna que encara està governada per vostès, todo se

andará, però de moment encara n’hi ha qualcuna. La millor de

les disset, la millor ha estat aquesta. Què hem de fer? Sap que

ha dit que som de les poques que tenim la possibilitat

d’acomplir amb el 0,3%, que la previsió és del 0,4 a 0,7? Els

deures els fem, els deures els fem, Sr. Camps,...

(Remor de veus)

... però evidentment vostè no ho vol admetre, evidentment,

i tampoc no ho vol reconèixer. I tampoc no ho vol dir aquí, és

clar.

Vull recordar que aquí el que aprovam o proposam

l’aprovació és un estudi, bé ho han dit el Sr. Pericay i el Sr.

Melià, és un estudi d’aquests imposts, aquí no implantam els

imposts, per molt que vostè d’aquí 5 minuts anirà a la ràdio i

diu: ja ens posen un altre impost. Aquesta pelAlícula la veiem

cada dia, hi estam acostumats, però aquí el que aprovam és un

estudi. I ho ha dit el Sr. Pericay, que ja estam prou gravats, bé

idò tal vegada aquest estudi ens dirà que ja estam prou gravats,

és possible, és possible, jo no preveig què és el que dirà

l’estudi, no el faré jo l’estudi, vull pensar que el farà l’ATIB i

no costarà doblers perquè el farà la pròpia Agència Tributària

de les Illes Balears, que prou competent és.

Al Sr. Melià sí que li diré que sí que està relacionada

l’esmena amb això, perquè sempre parlam del mateix, de

recursos. Jo no dic que l’únic argument per recaptar més un

govern sigui la mesura tributària, no, no ho he dit i si m’ha

entès així, rectific i deman disculpes, no ho és. Ara sí, és un

element poderossíssim i si nosaltres...

(Remor de veus)

... si els partits que donen suport al Govern s’han presentat

amb aquestes promeses a l’electorat, és l’electorat el que ha dit

aquí s’ha de posar un impost turístic i aquí s’ha d’incrementar

la progressivitat, no som nosaltres que ho executam..., nosaltres

ho executam, però ho executam per manament dels electors que

ens varen votar perquè nosaltres ens vàrem presentar amb

aquest programa electoral. Això pot ser mal d’entendre, però

no ho hauria de ser tant, entenc jo, perquè aquí som polítics

tots, qui més qui menys és polític, encara que n’hi ha qualcun

que renuncia de la seva condició, però bé.

Jo he dit que la PNL presentava dos vessants, un de gravar

aquelles activitats, però, per altra banda, hi ha un punt segon,

que també és bonificar aquelles activitats que fan l’efecte

contrari, això crec que ho he dit prou clar. És a dir, no només

es tracta d’implantar un impost que gravi per recaptar més, no,

també és fomentar el medi ambient, és que el medi ambient és

importantíssim per a aquestes illes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alcover, ha d’anar acabant i concretant per favor.

EL ALCOVER I ORDINAS:

... -acab, acab-, ... no ho hauríem de discutir aquí, per tant,

a aquestes alçades haver de discutir això em sap com a greu. 

Al final l’esmena del Partit Popular no l’acceptaríem. Les

des MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca sí les acceptaríem.

I les de Podemos plantejaríem la transacció plantejada a la

primera intervenció, que, si s’accepta, la podríem votar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot llegir (...).

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí..., la tenc allà... la llegesc des d’allà?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, la pot llegir des del seu escó.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

En el punt primer de la proposició, seria afegir “en especial

sobre aquelles activitats contaminants i que consumeixen

recursos no renovables”, seria afegir aquesta frase.

I en el punt segon, seria afegir “en especial a l’ús i

producció d’energies renovables i la instalAlació de tecnologies

netes en activitats contaminants”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta votació separada?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, ens podrà assenyalar quin número té

l’esmena relativa al dèficit públic? Dins la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 6033.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Votarem 6033 idò, no votarà punt 1, punt 2, punt 3?

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem els punts diferenciats.

EL SR. MELIÀ I QUES:

M’agradaria saber quin punt serà aquesta esmena.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdoni, en tot cas aquesta afegia un nou punt a la PNL. Per

tant...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Però quin punt serà, el 5, el 4? Només vull saber això.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena 6033 serà el punt 4.

Començarem la votació amb el punt 1 de l’esmena 5977 i

la transacció de Podem. Votam.

Vots a favor, 35; vots en conta, 20; abstencions 3.

Votació del punt 2, amb la transacció de Podem. Votam.

Vots a favor, 35; vots en contra, 20; abstenció 3.

Votació de l’esmena 5978 que correspon al punt 3. Votam.

Vots a favor, 35; vots en contra, 20; abstencions 3.

Votació de l’esmena 6033 que correspon al punt 4. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 22.

Queden aprovats tots els punts de la proposició no de llei.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 1594/16 presentada

pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i M ixt, Gent per

Formentera, relativa a prescripció infermera i Reial Decret

954/2015.

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE núm.

1594/16 presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem

Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt,

Gent per Formentera, relativa a prescripció d’infermeria i Reial

Decret 954/2015.

Intervencions dels grups parlamentaris que han presentat la

iniciativa amb l’ordre que han signat l’escrit RGE núm.

1594/16, per defensar-la.

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom, especialment a les persones que ens

acompanyen entre el públic, membres del sector sanitari.

L’actuació del personal d’infermeria en l’àmbit de la

prestació farmacèutica fa anys que és objecte de regularització.

La darrera aprovació del Reial Decret 954/15, de 23 d’octubre,

i publicat el 23 de desembre, pel qual es regula la indicació, ús

i autorització de dispensació de medicaments i productes

sanitaris d’ús humà per part dels infermers, ha modificat

l’actuació professional d’infermeria, l’activitat assistencial i el

treball multidisciplinar. Ha provocat un gran rebuig generalitzat

i un conflicte assistencial i també hem de recordar que ha estat

aprovat per un govern en funcions i tres dies després d’unes

eleccions generals.

És un reial decret que té per objecte les actuacions dels

infermers en matèria d’indicació, ús i autorització de

dispensació de medicaments i productes sanitaris, relacionats

amb el seu exercici professional, subjectes o no a prescripció

mèdica, de l’elaboració i validació de protocols i guies de

pràctica clínica, subjectes a prescripció mèdica per part

d’infermers, i també parla de procediments d’acreditació de

l’infermer com a requisit previ i necessari per al ple

desenvolupament de les seves actuacions.

Hem de recordar que el món sanitari ha evolucionat molt

ràpidament, que les professions sanitàries són creixents en uns

àmbits competencials compartits i que el funcionament de

treball en equip requereix la colAlaboració entre diferents

professionals dins organitzacions cada vegada més

multidisciplinàries i que evolucionen de forma cooperativa i

transparent, cooperació multidisciplinar que ja venia definida

per la Llei d’ordenació de professions sanitàries de l’any 2003,

que posa l’accent en el fet que l’atenció sanitària integral

suposa cooperació multidisciplinar, integració de processos,

continuïtat assistencial, evita fraccionament i superposició dins

processos assistencials que són atesos per diferents titulars i

especialistes. També diu que aquestes actuacions sanitàries

s’articularan atenent criteris de coneixement i competència dels

professionals que integren aquests equips, en funció de

l’activitat concreta a desenvolupar, de la confiança i

coneixement recíproc de les capacitats dels seus membres i dels

seus principis d’accessibilitat i continuïtat assistencial.

Però, evidentment, abans d’aquest Reial Decret 954 hi ha

tot un àmbit de normativa, podríem parlar de la Llei 29/2006,

de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris,

on, a la seva part expositiva, ja es parla del principi d’atenció

sanitària integral i que s’ha d’adaptar a la realitat d’existència

d’espai de competència compartida amb organització

multidisciplinar i on hi ha d’haver un treball en equip. I és

també la Llei 28/2009, que modifica un article, el 77, on

s’atorga als infermers la facultat per fer de forma autònoma,

indicar, emprar i autoritzar dispensació de tots aquells

medicaments no subjectes a prescripció mèdica, i també

s’afegeix que el Govern regularà indicació, ús i autorització de

dispensació de determinats medicaments que siguin subjectes

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601594
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a prescripció mèdica dins el marc de principis d’atenció

integral de la salut.

És a l’any 2015 quan arribam al Reial Decret Legislatiu

1/2015, on aquest article 79.1 torna a incidir, es reafirma en el

que diu la Llei 28/2009 que hem comentat, però és amb el Reial

Decret 954, on el Partit Popular, el Ministeri de Sanitat romp

un principi de consens i d’acord que hi havia, i ha modificat les

condicions per al desenvolupament de la professió infermera i

de l’activitat assistencial. Parlam de professionals d’infermeria

que tenen una llicenciatura en grau i que, per tant, tenen més

coneixements, més habilitats i millors actituds, un colAlectiu que

cada dia té millor formació i un marc competencial més ampli.

Infermeria avui assumeix unes competències i responsabilitats

assistencials que fa uns anys no feia.

Un exemple és que els estudiants de grau d’Infermeria

cursen l’assignatura de Farmacologia que té 6 crèdits, una

equivalència a 180 hores de formació que són les mateixes que

ara aquest reial decret exigeix amb un curs addicional que

estaria obligat a realitzar tothom per obtenir l’acreditació. En

fi, és un exemple de com es vol buidar i limitar els infermeres

de les seves competències professionals, el normal seria

reconèixer els coneixements i no exigir una nova formació.

També aquest Reial Decret 954 planteja una diferenciació

injustificada entre podòlegs i infermers: els podòlegs, amb el

simple títol de graduat i sense requisit addicional, poden, dins

l’àmbit de les seves competències, prescriure medicaments; els

infermers i les infermeres no poden prescriure, però per indicar,

utilitzar i autoritzar la dispensació de medicaments aquest reial

decret els exigeix una formació addicional, a diferència dels

podòlegs, que no és suficient el títol de graduat.

I en relació amb l’exigència de protocols o guies de pràctica

clínica i assistencial, hem de recordar que aquestes han de ser

utilitzades d’una forma orientativa i que no té sentit convertir-

los en un requisit assistencial i que els protocols formen part de

l’organització de cada centre sanitari i es fonamenten entre

altres coses en la seva autonomia científica i tècnica. Per tant,

són elements, instruments, guies, protocols que no es poden

imposar per altra instància diferent del mateix centre o autoritat

sanitària que el dirigeix. Al nostre àmbit, per deixar les coses

clares, seria al Servei de Salut i a la Conselleria de Salut a qui

correspondria elaborar aquests protocols o guies.

Tot són una sèrie de circumstàncies i fets que deixen els

infermers i infermeres en una situació d’inseguretat jurídica

important i parlam de fets i processos assistencials que estan

succeint ara mateix. 

Els infermers necessiten que la seva pràctica professional es

desenvolupi amb totes les garanties i sense que els infermers es

vegin obligats a adoptar conductes que els posin en risc tant a

nivell personal com a nivell professional; parlam de fets com

posar una vacuna, determinades actuacions a domicilis amb

malalts crònics, segellar amb paperina reservoris subcutanis o

com s’ha de gestionar el dolor.

Totes aquestes limitacions al desenvolupament professional

de les infermeres, el que queda clar és que deixa una imatge de

quina consideració professional mereix al Partit Popular i al

Govern d’Espanya en aquests moments. 

Hem de recordar les competències que estableix l’Estatut

d’Autonomia de la comunitat autònoma en organització,

funcionament, control dels centres sanitaris públics i el servei

de salut o com també reconeix al nostre àmbit en formació

sanitària, en acreditació i en formació. Per això, diversos

elements d’aquest reial decret, podríem parlar de l’article 6,

podríem parlar de l’article 1.1.c), del 2.2, del 3.2, del 8.1, del

10, de determinats apartats de les disposicions que estan dins

aquest reial decret, el que està molt clar és que conculquen

atribucions de les comunitats autònomes que tenen reconeguda

en matèria de formació continuada i acreditació.

I aquí hem de recordar què va dir el nostre Consell

Consultiu a l’any 2011, que sense cap gènere de dubtes la

comunitat autònoma de les Illes Balears pot regular per via

reglamentària les actuacions específiques del personal

d’infermeria per usar i indicar medicaments que no estiguin

subjectes a prescripció mèdica, així com productes inclosos en

la prestació sanitària del servei públic, com així va reconèixer

el Decret 53/2011 de les Illes Balears.

En definitiva, atès que el colAlectiu d’infermeria de les Illes

Balears, conformat pel ColAlegi Oficial, l’Associació

d’infermeria comunitària, diversos sindicats, Associació de

comares, la mateixa Facultat d’Infermeria han manifestat el seu

desacord. Per tots aquests motius i d’altres que hem comentat,

el Grup Parlamentari Socialista, juntament amb altres grups

parlamentaris, va presentar aquesta proposició no de llei que

conté quatre punts: un, instar el Govern a presentar una

impugnació davant el Suprem; dos, instar el Govern d’Espanya

a la suspensió i derogació d’aquest reial decret; tres, que es

promogués una normativa sobre indicació, ús i dispensació de

medicaments i productes sanitaris en funció de la competència

professional dels infermers i infermeres, i el quart punt, on

s’insta el Govern de les Illes Balears a treballar, d’acord amb

el colAlectiu d’infermeria, per desenvolupar de manera correcta

i consensuada el desenvolupament de la prescripció infermera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats, diputades.

Efectivament, tal i com ha explicat molt bé el diputat Sr.

Vicenç Thomàs va ser el Consell de Ministres que aprovà un

informe, un informe desvirtuat i diferent de l’informe acceptat

per unanimitat per tots els consellers de sanitat de les

comunitats autònomes; va ser modificat just abans de la seva

publicació al BOE. Aquest document contemplava, entre

d’altres, regular el fet que els infermers i les infermeres

poguessin fer una prescripció colAlaboradora, que són fàrmacs

de pacients crònics, diabètics, hipertensos, tot mitjançant uns
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protocols consensuats amb colAlegis mèdics i d’infermeres, que

es podien posar en pràctica sense haver de passar pel metge.

Aquest Reial Decret 954/2015, a més d’atacar la professió

d’infermera té unes conseqüències ben greus per al sistema

sanitari, perquè per una banda entorpeix enormement les

actuacions assistencials i, per altra banda, augmenta la

burocràcia. Aquest és un exemple del tipus de polítiques que

hem estat patint en la legislatura del PP, tant a nivell estatal

com autonòmic, polítiques totalitàries i autoritàries. És per

aquest motiu que avui presentam aquesta PNL davant el Ple,

per tractar de desfer una vegada més allò que ens van imposar

sense consens ni sentit. De fet el diputat del PP, el Sr. Serra, a

la comissió no va poder justificar l’actuació per part del seu

partit a nivell estatal. Per tant critic novament l’absurditat de

moltes actuacions del Partit Popular, que s’aprofitava d’una

situació que li donava la majoria absoluta actuant de forma

absolutista.

El Grup Parlamentari Podemos, juntament amb el PSOE,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per Formentera,

està d’acord amb aquesta derogació, ja que sempre ha defensat

la capacitat dels infermers i les infermeres en relació amb la

prescripció de fàrmacs dins les seves competències, perquè

estan altament qualificats i compromesos amb la qualitat

assistencial amb els pacients, amb la necessària colAlaboració

i el treball en equip amb els altres professionals; en definitiva,

amb els metges.

Gràcies. Això és tot.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. El nostre grup

de MÉS per Mallorca presentam aquesta PNL sobre prescripció

infermera juntament amb Gent per Formentera, MÉS per

Menorca, Podem i PSIB-PSOE, i tot això perquè creim en la

professionalitat del personal d’infermeria, que a Balears són

unes 6.000 persones, i també perquè els pacients usuaris de la

sanitat pública es mereixen una atenció eficient i àgil, cosa que

l’esmentat reial decret dificulta.

Els professionals de la infermeria de Balears no poden ara

ni usar ni indicar determinats fàrmacs de manera quotidiana,

amb l’obligació de derivar els pacients a la visita del metge. El

Reial Decret 954/2015, de prescripció infermera, estableix que

els metges, els odontòlegs i els podòlegs són els únics

professionals amb facultats per receptar. Les infermeres i els

infermers, a pesar de tenir la mateixa formació en farmacologia

acreditada pel Ministeri d’Educació que els odontòlegs i els

podòlegs, no poden administrar legalment cap medicament ni

producte sanitari si no hi ha prèviament prescriptor que

diagnostiqui el pacient i determini el protocol de pràctica

clínica que s’ha de seguir, malgrat que el personal d’infermeria

tengui més formació i experiència en el procés assistencial i

conegui millor les guies de pràctica clínica basades en

l’evidència científica en processos específics que lidera i

desenvolupa amb els usuaris de manera rutinària.

Defensam la capacitació de les infermeres i dels infermers,

i denunciam que la nova normativa els impedeix fer de manera

autònoma centenars d’actuacions que fins ara han duit a terme

amb normalitat, i formació i eficiència provades. La normativa

aprovada en el Consell de Ministres i publicada al BOE el 23

de desembre, amb un govern en funcions, té conseqüències

directes per als professionals d’infermeria, que necessiten

l’autorització prèvia del metge per desenvolupar tasques

quotidianes; per als mateixos metges, que han de veure

augmentat considerablement el volum de feina per haver

d’autoritzar productes necessaris en processos assistencials que

en ocasions ni coneixen ni controlen perquè és una tasca diària

del personal d’infermeria; i també per als usuaris, que notaran

un empitjorament en l’atenció. Així aquest reial decret, a més

d’atacar la professió infermera, té unes conseqüències ben

greus per al sistema sanitari, perquè entorpeix enormement les

actuacions assistencials, augmenta la burocràcia i multiplica

tràmits i consultes necessaris per a actuacions sanitàries

senzilles, com per exemple administració de vacunes, atenció

del part autònomament per les comares, la utilització de cremes

per curar ferides, cremades o úlceres per pressió, o per exemple

la regulació de medicació a pacients crònics a les consultes,

com per exemple pacients que tenguin diabetis o tensió alta. 

A més a més es crea un problema de legalitat i de

responsabilitat civil. Les infermeres han esperat deu anys un

reial decret que regulàs el marc legal de la prescripció de

medicaments o productes d’ús humà subjectes a prescripció

mèdica, sempre dins el marc de les competències infermeres,

però aquest reial decret no només no dóna solució a aquesta

reivindicació històrica i necessària de donar cobertura legal a

la pràctica infermera, sinó que és inaplicable en tot el seu

conjunt, té múltiples interpretacions i sumeix la pràctica

infermera dins una ilAlegalitat.

El colAlectiu demana per què, per poder prescriure les

infermeres, facin una formació que ja tenen... Perdonau. El

reial decret demana que per poder prescriure les infermeres

facin una formació que ja tenen acreditada dins la seva

formació acadèmica. Fa referència també a elaborar unes guies

i protocols de pràctica clínica i assistencial dins el marc de la

Comissió permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del

Sistema Nacional de Salut, representats pel Ministeri de

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, les comunitats autònomes, les

mutualitats de funcionaris, el Ministeri de Defensa i els consells

generals dels colAlegis oficials d’infermeres i metges. És fàcil

imaginar el temps que es tardaria a elaborar aquestes guies i

protocols si tots aquests integrants s’han de posar d’acord. Ja

ens avisava la presidenta del ColAlegi Oficial d’Infermeria de

les Illes Balears: això serà un can bum. 

Des del mateix moment de l’aprovació del reial decret hi ha

hagut una reacció immediata del Govern: reconeixement de les

competències de les infermeres sense necessitat d’acreditacions

addicionals, elaboració d’un document amb recomanacions per

poder desenvolupar la tasca del personal d’infermeria, i

reunions amb serveis jurídics i diversos colAlectius. I, finalment,

s’ha solAlicitat una reunió urgent del Consell Interterritorial del
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Sistema Nacional de Salut per abordar l’assumpte, que es farà

una primera reunió pensam que demà. Serà una bona força

política aprovar aquesta PNL amb el màxim de suports del

Parlament de les Illes Balears davant el Consell Interterritorial.

I encara una lectura final. Aquest reial decret -és per donar

un matís més- ens fa retornar a un passat que creia superat, ens

retorna a la concepció de la tasca de les infermeres. Si anam

quaranta anys enrere les infermeres es veien com a simples

ajudants del metge, eren vistes socialment com a personal de

segona categoria, la seva feina estava sota la supervisió del

metge, i haureu notat que he parlat de metges en masculí i

infermeres en femení. La concepció, els estudis, la formació

dels infermers i de les infermeres ha canviat totalment durant

els darrers trenta anys, almenys. No deixem que aquest reial

decret de prescripció infermera ens retorni a la caverna

sanitària d’èpoques ja superades.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Font del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia de nou a tothom. La

infermera és una professió autònoma, que ha evolucionat amb

els anys. Actualment requereix d’uns estudis universitaris de

grau, 4 anys, més 2 anys d’especialització, per sobre de

professions com podòleg o odontòleg, que sí estan autoritzats

per la llei a prescriure com els metges. Les seves competències

garanteixen la seva capacitat per desenvolupar tota una tasca

assistencial específica i colAlaborativa amb la del metge. Hem

d’afegir que és força conegut el prestigi de les nostres

infermeres dins i fora del nostre país. 

El Reial Decret 954/15, de prescripció infermera, estableix

que els metges, els odontòlegs i els podòlegs són els únics

professionals amb facultat per receptar, i aquí ens trobam amb

la primera contradicció, amb si les infermeres, tot i tenir la

mateixa formació en farmacologia acreditada pel Ministeri

d’Educació, que els odontòlegs, no poden administrar

legalment cap medicament, ni producte sanitari, si no hi ha

prèviament un prescriptor que diagnostiqui el pacient i

determini el protocol de pràctica clínica que s’ha de seguir, tot

i que la infermera o l’infermer té més formació i experiència.

Pel que fa al Reial Decret 954/15, ens trobam davant un

decret que ha enfrontat els professionals de la salut i un rebuig

generalitzat entre el món professional de la infermeria, on

queda clara la dificultat de fer el que mana aquest decret, per

exemple perquè els remet a complir obligatòriament protocols

i guies que no estan publicats. A més, crida també l’atenció la

data de publicació al BOE, el dia 23 de desembre, i dic que

crida l’atenció perquè aquest decret es va aprovar el 23

d’octubre, cal demanar-se quina va ser la causa d’aquesta

dilació? Per tant, s’ha de defensar la capacitació de les

infermeres i dels infermers, i és lamentable que la nova

normativa els impedeixi fer de manera autònoma centenars

d’actuacions que fins ara han dut a terme amb normalitat,

formació i eficiència provades. De fet, qui ens cura quan ens

cremem? O qui ens posa les vacunes?

La norma aprovada en el Consell de Ministres i publicada

en el BOE el 23 de desembre, té conseqüències directes per als

professionals d’infermeria, que necessiten l’autorització prèvia

del metge per desenvolupar tasques quotidianes. Per als metges

mateixos, que han de veure augmentat el seu volum de feina

fent aquestes autoritzacions i per als usuaris, que notaran aquest

empitjorament en l’atenció. És a dir, vulnera absolutament les

tasques habituals d’aquest gremi professional. Clar que sorprèn

també, i això ho parlava l’altre dia amb una amiga que és

infermera, que no s’haguessin plantat davant els metges,

demanant contínuament qualsevol tipus de paper, de recepta, i

ella em deia que els pot més el pacient que lluitar per a elles

mateixes. 

La Conselleria de Salut va aparèixer en roda de premsa el

mateix dia de la publicació del reial decret en el BOE, ja he dit

el 23 de desembre, en la qual es van reconèixer les

competències de les infermeres, sense necessitat

d’acreditacions addicionals, com va quedar plasmat en el

Decret 52/2011, impulsat per l’actual consellera. Aquest decret

regula l’actuació del personal d’infermeria a Balears a l’àmbit

de la prestació farmacèutica del sistema sanitari públic. El reial

decret no és una qüestió que afecti només les infermeres, sinó

l’assistència sanitària, de manera que cal comptar amb la

colAlaboració de tots els colAlectius implicats. A banda, també

sabem que la consellera ha fet una ronda de contactes amb

altres departaments de salut de l’Estat de cara a coordinacions

i cap no s’ha posicionat a favor d’aquest reial decret.

Pel que fa a la formació necessària per poder prescriure, el

degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de les Illes

Balears, Joan De Pedro, ha qüestionat la suposada formació a

la qual es vol obligar les infermeres per poder administrar el

que prescrigui el metge. Tant els antics diplomats com els

actuals graduats d’aquesta Universitat, tenen plenament

cobertes les competències que preveu aquest reial decret.

Exercir aquestes capacitats no envaeix les competències de cap

altre professional. Així és, però aquest reial decret sí remarca

la jerarquia d’aquest colAlectiu. 

Per tot açò, els grups proposants d’aquesta proposició no de

llei rebutjam aquest reial decret i en demanam la seva

derogació. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos

Partido para la Ciudadanía, per defensar les esmenes RGE núm.

5968 i 5969/16. Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En

2006 se aprueba la Ley de garantía y uso racional de los

medicamentos y productos sanitarios, texto actualizado y
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refundido en 2015. Esta ley, muy importante, surge ante la

necesidad de mejorar las políticas farmacéuticas, es decir,

establecer estrategias orientadas al uso racional de los

medicamentos. 

Entre estas estrategias se aborda, por ejemplo, promover el

uso de genéricos, controlar el gasto farmacéutico, regular las

prácticas éticas en la promoción comercial de los

medicamentos por parte de las farmacéuticas, y que la

prestación farmacéutica que reciban los pacientes sea de forma

adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis precisas y

durante el período de tiempo adecuado. Así, en esta ley se

pretende que cuando se recete un medicamento, ya sea por

prescripción médica, o ya sea por indicación enfermera,

mediante la orden de dispensación, deberá realizarse de

acuerdo con los criterios básicos del uso racional de esta ley.

Para garantizar todo lo expuesto anteriormente, la ley en su

artículo 79 expone las competencias de médicos y enfermeros.

Este artículo 79 dice que los enfermeros de forma autónoma

podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos

aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los

productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional,

mediante la correspondiente orden de dispensación. Y a

continuación dispone que el Gobierno de España regulará la

indicación, uso y autorización de dispensación de determinados

medicamentos sujetos a prescripción médica por los

enfermeros.

Este párrafo del artículo 79 posibilita poder regular la

situación actual de los profesionales de enfermería que hoy en

día indican, usan y autorizan mediante la correspondiente orden

de dispensación, medicamentos sujetos a prescripción médica.

De alguna manera este párrafo reconoce muchos aspectos que

se están haciendo en la práctica clínica diaria, que funcionan y

que no están regulados, y reconoce ese trabajo en equipo, en el

que los profesionales trabajan de forma coordinada, con el

objetivo común que es la atención al paciente.

El 23 de octubre, el Gobierno aprueba el Real Decreto 954,

que pretende principalmente regular la indicación y

dispensación de estos medicamentos sujetos a prescripción

médica por los enfermeros. Y se decide su autorización siempre

que haya una acreditación y un protocolo establecido. Ambos

requisitos, acreditación y protocolo establecido, son acordes

con la legislación vigente. Pero el decreto los desarrolla, estos

requisitos los desarrolla de tal manera que restringe

enormemente el ámbito de actuación de los profesionales de

enfermería. Un decreto que tenía que regular una práctica

diaria, que funciona, se convierte en una normativa que genera

un retroceso en cuanto a las competencias de la profesión

enfermera. 

Así, las actividades que tradicionalmente se hacen sin

ninguna dificultad en hospitales y centros de salud, ahora no se

pueden realizar, a no ser que, según la literalidad del decreto,

se tenga una indicación expresa por parte del médico nominal,

paciente a paciente y para cada acción. Cosa inviable que va en

contra de la actividad asistencial. 

Por todo ello, Ciudadanos está de acuerdo en suspender y

derogar este real decreto y retomar de nuevo a nivel estatal las

negociaciones para promover una nueva normativa. Y aquí

hemos hecho una enmienda al punto 3, porque recordemos que

esta normativa que ha salido ahora anteriormente ya se estaba

llegando a consensos sobre el tema con los sectores implicados.

Pero inexplicablemente y con la normal indignación de los

perjudicados, los profesionales de enfermería, el Gobierno

publicó un redactado distinto a lo que se estaba consensuando.

Nosotros entendemos que es importante poner que se realice

una nueva normativa, pero con el consenso de todos los

sectores implicados.

También hemos introducido un punto nuevo, el punto 5,

que es que “el Parlamento de las Islas Baleares insta al

Gobierno de España a la convocatoria urgente del Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, consejo donde

están representadas las autonomías, con el fin de establecer el

consenso en esta materia y dar una solución conjunta.” Esta

enmienda se debe al hecho de que la regulación de la

indicación o el uso y la dispensación de determinados

medicamentos, los sujetos a prescripción médica, pues sí que

es competencia del Gobierno de España y entendemos que se

ha de hacer igualmente con el consenso de todas las

autonomías, que tienen mucho que aportar, al poseer la

competencia en la organización y funcionamiento del sistema

de salud. Igualmente tengo que decir que ya nos hemos

enterado que mañana miércoles este consejo interterritorial del

sistema de salud se va a llevar a cabo.

Así pues, nosotros votaríamos a favor de los puntos 1, 2 y

3, en el punto 3 nos gustaría que introdujeran que se hiciera con

consenso, y nos abstendríamos en el punt 4, porque

consideramos que el desarrollo de la prescripción médica

enfermera es un punto muy importante y creemos que se tiene

que desarrollar a nivel estatal con el consenso de todas las

autonomías, con el consenso del Estado y creemos que se

debería tratar ya en esta nueva normativa qué se tiene que hacer

acerca de la prescripción enfermera. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra, del Grup Parlamentari

Popular. 

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,

assistents del sector sanitari. El debat del Reial Decret

954/2015, de prescripció d’infermeria, ja el vàrem tenir el dia

10 de febrer de 2016 a la Comissió de Salut, amb una

proposició no de llei del Grup Parlamentari El Pi, per tant, els

arguments seran semblants als que hi vàrem exposar. De fet, el

punt 1 d’aquella PNL, que va acabar consensuat amb el Grup

Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

i MÉS per Menorca, és igual al punt 2 de la PNL d’avui. I el

punt 2 de la PNL d’El Pi és igual que el punt 1 de la PNL

d’avui.

La PNL d’El Pi, com dic, debatuda en comissió, va ser

aprovada amb l’abstenció del Partit Popular en els dos punts de

què constava, perquè entenem que el Reial Decret 954/2015 ha
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causat controvèrsia i rebuig pel ColAlegi d’Infermeria i el

colAlectiu d’infermeria en general i també hi ha colAlectius de

metges i algun colAlegi de metges que no s’hi ha mostrat a

favor. Entenc també, i així ho vaig expressar en la intervenció

a comissió, que aquest reial decret no s’adapta al que passa de

forma habitual a hospitals, sociosanitaris, centres de salut o

atenció domiciliària, entre d’altres, i, per tant, entenem que s’ha

de replantejar.

El colAlectiu d’infermeria és un colAlectiu ben format, ben

reconegut a nivell nacional i a nivell internacional, cal agrair-li

la feina diària que realitzen i no pot estar enfrontat amb un reial

decret que precisament ha de regular la seva activitat

professional, i el Partit Popular ho vol reconèixer.

Dit això, ara toca preguntar-se, per què el que es demana en

els punts 3 i 4 de la proposició no de llei d’avui, amb el PSOE

com a cosignant, no s’ha fet abans? Tal vegada Podem que ha

demanat explicacions hauria d’haver demanat explicacions

abans de firmar, al representant del Partit Socialista. I, per què

comença la representant de MÉS per Mallorca la història per

on li convé igual que el representant del Partit Socialista? És a

dir, hem de preguntar-nos per què el Govern d’Espanya en

l’etapa socialista no va anar per la línia que ara pretenen marcar

els que governen aquí i que abans també governaven a nivell

estatal. 

Mirin, vostès han citat la Llei 44/2003, de 21 de novembre,

com a punt de partida del seu argument en aquesta proposició

no de llei, però la cooperació multidisciplinar no és l’únic

principi bàsic d’aquesta llei, n’hi ha més. A l’article 7.2 es

defineixen les funcions dels podòlegs, veurem després per què

és important aquesta precisió que faig ara. Després, a l’article

7.2.a diu: “correspon als diplomats universitaris en infermeria

-no infermeres, Sra. Busquets- diplomats universitaris en

infermeria la direcció, avaluació i prestació dels cuidats

d’infermeria”. És a dir, amb aquesta Llei del 2003 que vostè

cita, el portaveu del PSOE, s’anava en la línia que

l’autorització per a la prescripció anàs a la par per a podòlegs

i infermeria. Bé, idò, aquesta llei era una llei del Partit Popular,

una llei que reforçava el paper de la infermeria dins aquesta

cooperació multidisciplinar. Però en el 2004 va entrar el PSOE

a gestionar des del Govern central i amb les lleis socialistes

posteriors varen torçar aquesta línia, varen rompre aquest

plantejament. 

Així, la Llei del medicament 29/2006, a l’article 77.1,

estipula: “la recepta mèdica pública o privada i l’ordre

hospitalària de dispensació són els documents que asseguren la

instauració d’un tractament amb medicaments per instrucció

d’un metge o un odontòleg -i escoltin bé- únics professionals

amb facultat per ordenar la prescripció de medicaments”,

textual. 

Això és important perquè, com sabeu, en el 2006 no

constaven a la llei ni podòlegs ni diplomats universitaris en

infermeria. I aquesta llei era una llei socialista, la primera des

del 2003 respecte del que ens ocupa avui i que en el 2006 va

reconèixer la capacitat de prescriure únicament a metges i

odontòlegs, deixant al marge el colAlectiu d’infermeria i de

podòlegs. El PSOE ni els citava.

Una vegada més veiem, idò, la implicació del Govern

socialista dins una estructura sanitària actual que, amb un intent

de desvincular-se de la seva realitat històrica, pugen als

faristols propagant missatges amnèsics, però arrossegant tota

una càrrega d’incoherències de decisions, em tem que

premeditades i segur que equivocades com aquesta, i que

intenten ocultar.

Efectivament, decisions premeditades i equivocades, com

aquesta Llei del 2006 que només entrar en vigor ja es va veure

que s’havia de canviar, cosa que va passar amb la Llei 28/2009,

de 30 de desembre, de modificació de la Llei 29/2006, del

medicament, que en el preàmbul, és a dir, ja d’entrada

reconeixia que aquesta Llei de 2006 estava equivocada, perquè

els únics que, diu, que són prescriptors són els metges i

odontòlegs, però que s’havia de modificar la llei per a

infermeria i per a podòlegs. És a dir, es varen torbar tres anys

a reconèixer que els haurien hagut d’incloure, i varen rectificar,

varen rectificar, i rectifiquen amb un article únic, on es diu, en

el punt 2, que es modifica l’apartat 1 de la Llei del 2006, de

l’article 77, donant la possibilitat de prescriure als podòlegs,

però no a infermeria. 

Sra. Font, aquí teniu una pregunta contestada del que vostè

demanava, per què podòlegs sí i infermeria no? Aquí ho té, el

Partit Socialista ho va decidir. És a dir, permeten prescriure als

podòlegs, però posposen la capacitat de prescriure per part

d’infermeria a una futura regulació.

Segona actuació d’un govern socialista en aquest tema, amb

el president Zapatero al capdavant respecte de la possibilitat

que el colAlectiu d’infermeria pugui prescriure medicaments. En

aquell moment el colAlectiu d’infermeria quedava aïllat ja que

podòlegs ja sí podien prescriure.

Crec que el PSOE hauria d’explicar aquí el per què de tot

això, perquè a la seva intervenció ni ho ha explicat ni s’ha

disculpat i ha generat demandes dels seus companys de

proposició no de llei, de qui us dóna suport a nivell de Govern

i que quan els presenten una proposició no de llei o un text en

comptes de demanar el per què es fien d’una forma

absolutament important de qui els presenta aquests papers,

pensant que el que diuen és ver.

Però, així com el PSOE no ha demanat cap explicació, ni ha

donat cap explicació ni ha demanat cap disculpa, el Partit

Popular sí que vol reconèixer que, encara que el PSOE fos

l’impulsor, aquesta llei va tenir el suport de tots els grups

parlamentaris. Dic això, perquè no evitaré citar cap

circumstància que ens pugui fer responsables, en part,

d’aquesta situació en la qual ens trobam ara, a diferència del

Partit Socialista, corresponsable de la situació de la infermeria

en el moment actual així com corresponsable de la situació

sanitària d’aquest país, però incapaç d’assumir i d’explicar el

paper que ha tengut no només en la problemàtica de la qual

parlam avui sinó també, per exemple, en el copagament i en les

externalitzacions, emparades totes des del principi per lleis

socialistes dels diferents governs centrals i ara injuriades

perquè juguen a ser colAlegues de partits amb plantejaments

diferents, i com avui en dia tot això s’intenta dimonitzar, millor

amagar-se. I això és falta de responsabilitat.
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Així retornant a la llei socialista de 2009 que, com deia, va

permetre prescriure als podòlegs, a infermeria li dedica el punt

4 que estipula: “El Gobierno regularà la indicación de

prescripción de medicamentos por parte de enfermería y fijará

criterios y requisitos para la acreditación de las actuaciones

previstas en el artículo 77.1 de la Ley del 2006", queda clar,

per tant, que qui va legislar respecte de la necessitat de fixar

criteris i requisits a una professió que, com s’ha dit aquí pels

mateixos que no ho varen validar, ja té 180 hores de formació

en farmacologia va ser el Partit Socialista.

Per tant, aquest Reial Decret 594/2015, si ens posam a

buscar arguments suposaria un compliment indefugible d’una

llei anterior socialista, perquè no modifica, sinó que

desenvolupa, que no és el mateix, una normativa que els

socialistes havien validat.

Però com he dit al principi, reconeixent la situació que s’ha

plantejat, assumint les crítiques del colAlectiu d’infermeria i

sense llevar culpes al Partit Popular que és qui governa ara,

però que el que ha fet ha estat desenvolupar una llei socialista,

pensam que s’ha de crear un clima de diàleg per dimensionar

la problemàtica general i per tant, i per l’exposat, i per

coherència amb la votació a comissió, ens abstindrem.

Respecte de les esmenes de Ciudadanos, consideram que

l’esmena de modificació del punt 3 és una recombinació dels

punts 3 i 4 del Partit Socialista, i quant a l’addició del punt 5,

a la vista que demà hi ha el Consell Interterritorial, idò bé,

nosaltres s’acceptin les esmenes o no s’acceptin les esmenes,

nosaltres ens abstindrem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(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, presidenta, senyores diputades i senyors diputats.

Avui els he de reconèixer que estic una mica enfadada amb

aquesta proposició no de llei i els diré per què. 

El passat 23 de desembre el Butlletí Oficial de l’Estat

publicava el Reial Decret d’Infermeria 954/2015, pel qual

s’exigeix l’acreditació obligatòria per part del ministeri perquè

les infermeres puguin prescriure, és a dir, per fer allò que han

fet tota la vida. Amb la publicació al BOE es feia efectiu el

reial decret aprovat pel Consell de Ministres el 23 d’octubre de

2015.

Els parl de dates perquè a El Pi ens posàrem les piles molt

abans d’avui, el 13 de novembre registràrem una proposició no

de llei que contempla els dos primers punts de la proposta que

discutim avui, és més, la nostra iniciativa parlamentària, igual

que aquesta, no en tenc cap dubte, va ser secundada pel

colAlectiu infermer, es va debatre i aprovar en comissió el

passat mes de febrer, va 60 dies.

Els diria que llegeixin la premsa, però tanmateix hi eren, la

votaren a favor i hi presentaren esmenes per millorar-la i

algunes que no vaig acceptar ho vaig perquè sabia que aquesta

proposició no de llei es mantindria per molt que l’haguéssim

igualada en aquell moment.

Per això estic enfadada, perquè em deman, què discutim

avui exactament? El suport de la cambra al colAlectiu infermer?

Això no vàrem fer el passat mes de febrer, el tenien, el tenen i

en aquest tema el tendran.

Què és això d’avui? El 9 de febrer aprovam una iniciativa

contra el Reial Decret de prescripció infermera i ara en

discutim una que es registrà quatre dies abans, el 5 de febrer,

què fem, una puesta en escena?

Com ja saben, estam d’acord amb tots els punts d’aquesta

proposició i els votarem a favor, per descomptat, ara bé, els

demanam una mica més de serietat i menys postureo.

Si hi volien afegir dos punts nous, com és promoure una

normativa autonòmica sobre la indicació, l’ús i la dispensació

de medicaments i productes sanitaris o bé treballar amb el

colAlectiu per desenvolupar la prescripció infermera, ho

haguessin pogut fer en forma d’esmena el passat mes de febrer,

els ho haguéssim acceptat i ho saben, haguessin guanyat temps

per posar-ho en marxa, perquè després tampoc no en tenim per

altres temes, perquè entenc que allò que importa al colAlectiu

infermer no és tant si un grup polític es posa la medalla com si

el Govern balear pot fer res al respecte el més prest possible.

Vostès que, a més de grups parlamentaris que presenten

proposicions no de llei com aquesta, també governen, ja

podrien haver posat en marxa la normativa que avui, a 12

d’abril, quatre mesos després que entri en vigor el reial decret

d’infermeria, demanen. Vostès de vegades estan massa

pendents de les fotos que els fan que d’exercir el seu mandat.

El Tribunal Suprem ha rebutjat vuit vegades la suspensió

cautelar que avui demanam a diferents comunitats, colAlegis

professionals i sindicats, entre elles la petició del Govern

balear. He de dir que no ha promogut normativa pròpia, però

que almanco va presentar un recurs al Tribunal Suprem.

Especificant breument el tema, perquè ho férem fent

història dels fets a la comissió i no importa allargar-me, els diré

que a dia d’avui un infermer no pot utilitzar ni indicar ni

autoritzar que es dispensi cap medicament subjecte a

prescripció mèdica sense abans tenir una prescripció del metge,

amb un diagnòstic previ i l’assignació d’un protocol. 

Anam cap enrere i endarrerim el sistema encara més,

duplicam i triplicam consultes que fins ara eren senzilles amb

la pèrdua de temps que suposa per als usuaris i el mal ambient

professional generat; es buida de contingut la tasca de

l’infermer i la seva autonomia en l’àmbit de les seves

competències, cosa que afecta directament el desenvolupament

normal de l’assistència sanitària de la comunitat. Si un infermer

ha seguit fent feina amb normalitat des que es publicà el

desembre el reial decret al BOE se’l pot acusar d’intrusisme

laboral, un delicte tipificat pel Codi Penal.
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El que ha fet el Govern balear és prendre totes..., perdó, el

que ha de fer el Govern balear és prendre totes les mesures

oportunes perquè els infermers puguin veure regulada la

prescripció de fàrmacs subjectes a prescripció mèdica, i no

oblidem que és el Govern que es formi a Madrid qui ho tendrà

a les seves mans, a no ser que la consellera pugui fer alguna

cosa respecte d’això que encara no ha fet, si és així no pot

esperar pus.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs per fixar la posició i

assenyalar les esmenes que accepta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Anem per feina, esmenes de Ciutadans, nosaltres no

acceptarem l’esmena de modificació del punt 3, perquè

consideram que és innecessària perquè la redacció original

conté els elements necessaris pel marc que s’ha de dibuixar en

relació amb la prescripció infermera. I sí acceptam el punt 5

perquè, encara que demà hi ha un consell interterritorial, aquest

punt és un punt informatiu, el Ministeri de Sanitat no pretén

que hi hagi deliberació ni contrast d’opinions ni decisió sobre

aquest tema, per tant, el plenari de demà no és suficient i per

tant, sí acceptam aquesta esmena i, evidentment, acceptam

votació separada, si es considera oportú.

Sra. Sureda, no s’enfadi, no s’enfadi, a veure, entre tots

vàrem millorar la seva proposició no de llei que havia estat

registrada molt abans del registre del Reial Decret 954, però si

volem mirar cap enrere podem mirar cap enrere, eh? Aquest

diputat va presentar una esmena a una proposició no de llei a

l’anterior legislatura i el Partit Popular, amb la seva majoria

aclaparadora, no li dic el que ens va dir. I evidentment, que

després en parlaré, aquí a les Illes Balears no hem d’oblidar,

perquè vostè ha dit que no s’havia fet res aquí, en aquesta

comunitat autònoma, permeti’m que recordi el Decret 52/2011

que en aquesta comunitat autònoma sí es regulava i ja en

parlarem després.

Si m’ho permeten dedicaré el temps al Sr. Serra i el primer,

i vostè és llicenciat en Medecina, les obsessions normalment

són patològiques i el que s’ha de fer és escoltar i després parlar.

Tenim un àmbit normatiu del 2003 que es va fer pel Partit

Popular amb la colAlaboració de totes les comunitats

autònomes; tenim una Llei, la 29/2006, i una Llei, la 28/2009,

que, a l’apartat 1 de l’article 77, ja dóna passes sobre una

posició original que tenia el Partit Socialista, i no reconèixer

això és quedar-se a mitges. Perquè el que sí que és real i actual

és el que jo he comentat al principi, som a un món sanitari que

evoluciona molt ràpidament, amb organitzacions complexes,

amb espais competencials compartits, amb necessitats

d’adequació en relació amb la competència de les diverses

professions sanitàries que fan feina dins un mateix àmbit. I a

més, ho hem de fer fent normatives que tenguin en compte les

competències de les comunitats autònomes.

És molt fàcil, se’n vagi vostè, sí, és que li dic, doncs que

se’n vagi a un centre de salut, que se’n vagi a un hospital i que

vegi el que ha fet el seu partit, que vegi el que ha fet; el que ha

de reconèixer, és el que no de donar la culpa..., és que sempre

està que la culpa la tenía Zapatero; perdoni, vostès han fet una

norma, ara, fa quatre mesos, i ho han empitjorat encara més, és

clar que ho han empitjorat encara més, per tant, la norma que

vostès han fet ni és correcta, ni és útil, ni és adequada, i crea un

caramull de problemes i d’inseguretat jurídica al personal

d’infermeria que això és gràcies a vostès, al Partit Popular, no

li doni més voltes, perquè els altres ja havien tengut una

evolució d’adaptar-se al fet.

I vostè també ho ha dit, miri, quan a l’any 2011 aquesta

comunitat autònoma va fer el Decret 52/2011, que regula

l’actuació del personal d’infermeria en l’àmbit de la prestació

farmacèutica del sistema sanitari públic, amb consens de tot el

sector sanitari, el que va fer el Partit Popular és no defensar ni

aquesta norma, això és el que va fer el PP en aquesta comunitat

autònoma. Qualcú el va recórrer i vostès ni el varen defensar.

Per tant, fets i no paraules.

I jo vull acabar aquesta intervenció amb un àmbit positiu,

perquè crec que si aquest reial decret s’ha de rebutjar, s’ha de

suspendre i s’ha de derogar, el que s’ha d’intentar és que no se

solAliciti acreditació per a uns professionals que saben quina és

la seva formació, que saben quina és la seva feina, que saben

quines són les seves competències i que el que es faci

d’elaboració, de guies, de protocols, es faci d’una manera que

tengui en compte la realitat del nostre sistema sanitari, de les

nostres organitzacions, de la nostra atenció sanitària i que,

evidentment, la comunitat autònoma pugui exercir tot allò que

té per Estatut d’Autonomia, d’acreditació i formació dels

infermers, si ho considera oportú.

Per tant, com he dit al principi, acceptam l’esmena

d’addició de Ciutadans i no acceptam l’esmena de modificació

de l’article 3 i, si ho estimen oportú, no tenim cap problema

perquè hi hagi votació separada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, acabat el debat, procedirem a la votació, farem votació

separada.

Votació del punt 1. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 20.

Abstenció, perdó. Vots en contra, cap; abstencions, 20.

Perdó.

Continuam, punt 2. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 1; abstencions, 19.

Votació del punt 3. Votam.
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Vots a favor, 36; abstencions, 20.

Votació del punt 4. Votam.

Vots a favor, 35; abstencions, 22.

Votació de l’esmena RGE núm. 5968/16, que dóna lloc al

punt 5. Votam.

Vots a favor, 37; abstencions, 20.

Queda aprovada la PNL debatuda.

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