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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. 

Declaració Institucional del Dia Mundial de la Llibertat

de Premsa.

Abans de començar el debat del primer punt de l’ordre del

dia sotmetrem a consideració de la cambra una declaració

institucional del Parlament de les Illes Balears.

La secretària primera llegirà la declaració.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"Declaració institucional del Dia mundial de la llibertat de

premsa.

1. El Parlament de les Illes Balears, davant la celebració del

Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, el 3 de maig, reitera la

seva adhesió als principis que motivaren la designació per part

de la ONU d’aquesta jornada fa vint-i-cinc anys amb la idea de

fomentar la llibertat de premsa en el món, a reconèixer que una

premsa lliure, pluralista i independent és un component

essencial de tota societat democràtica.

2. El Parlament de les Illes Balears defensa la llibertat

d’expressió i opinió com a valors fonamentals de la democràcia

i subratlla la importància de disposar de diferents opcions

informatives com a reflex de la pluralitat i instrument per

informar adequadament la ciutadania. En aquest sentit

considera imprescindible la tasca dels professionals dels

mitjans de comunicació com a intermediaris entre aquesta

cambra i la resta de la societat, a la qual reten compte i ajuden

a interpretar les nostres decisions.

3. El Parlament de les Illes Balears, que ha expressat

unànimement en diverses ocasions la seva preocupació per les

diferents formes en que s’ha mostrat la cruesa econòmica en els

diferents sectors, expressa novament la seva inquietud davant

la creixent precarització de les condicions laborals dels

professionals de la informació a les Illes Balears i en el conjunt

de l’Estat, que afecta directament la seva tasca periodística, així

com els continus acomiadaments i el tancament de delegacions

autonòmiques i, per tant, de les oportunitats de realitzar un

seguiment adequat, i des de diferents punts de vista, de les

singularitats de la realitat política, social, econòmica i cultural

de les Illes Balears. En aquest sentit, mostra la seva solidaritat

amb els professionals d’El Mundo el Día de Baleares davant

l’ERO que ha anunciat la seva empresa."

LA SRA. PRESIDENTA:

Es pot donar per aprovada per assentiment la declaració

institucional relativa a llibertat de premsa?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Presidenta...

(Alguns aplaudiments)

Presidenta, em dóna la paraula, per favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, només he de dir que...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és que no té la paraula, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, idò, no està aprovada per assentiment ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

... paraula vull fer constar, no està aprovada per assentiment

perquè el Grup Gent per Formentera-PSOE no ha tengut

constància d’aquesta declaració institucional en cap moment i

no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les

preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple. 

(Remor de veus)

Les preguntes... per favor, silenci, continuam. 

I.13) Pregunta RGE núm. 7175/16, presentada per

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

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a projecte

cultural del Govern de les Illes Balears.

I.14) Pregunta RGE núm. 7170/16, presentada per

l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a cursa Mallorca 312.

I.15) Pregunta RGE núm. 7168/16, presentada per

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

Parlamentari Popular, relativa a inversions estatutàries.

Les preguntes adreçades a la presidenta del Govern RGE

núm. 7175/16, presentada pel diputat Sr. Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup  Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a projecte cultural del Govern de les Illes Balears; RGE núm.

7170/16, presentada pel diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a cursa Mallorca 312, i RGE núm.

7168/16, presentada per la diputada Sra. Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions

estatutàries; són ajornades per a la propera sessió plenària,

atesa l’absència de la presidenta del Govern, comunicada

mitjançant l’escrit RGE núm. 7180/16, i la solAlicitud

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607175
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607170
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607168
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607180
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d’ajornament de les preguntes, presentada mitjançant l’escrit

RGE núm. 7323/16.

I.1) Pregunta RGE núm. 7167/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a intrusisme en el transport

públic.

Primera pregunta, RGE núm. 7167/16, relativa a intrusisme

en el transport públic, que formula el diputat Sr. Gabriel

Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el Sr. Gabriel Company. 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, estam

davant un problema que és important, és molt important dins el

sector i que també, per experiència pròpia, sé que és molt

difícil de resoldre, un problema que dóna una mala imatge com

a destinació turística a més d’ocasionar competència deslleial

dins el sector i fins i tot amb algunes variants de temes de

seguretat, que sense cap dubte aporta el fet de transportar

viatgers de forma ilAlegal sense estar registrat i sense saber molt

bé ni qui són els conductors, etc.

He pogut veure que va convocar dia 4 de maig la Comissió

d’intrusisme, que nosaltres vàrem constituir el mes de febrer de

2015, supòs que és una casualitat, nosaltres dia 3 li vàrem fer

la pregunta i dia 4 convoca la comissió, però és igual, he pogut

veure que ha convocat la comissió que és important i el que sí

li vull traslladar és que com que sabem que és un problema

important nosaltres, com a Partit Popular, li donarem suport en

tot allò que sigui fer feina en aquesta direcció, totalment i

absolutament, i no farem demagògia de cap tipus.

Ens agradaria saber ara és quines mesures, quines línies

inclou aquest pla de xoc?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. No

és que convoquem una comissió, és que prenem decisions que

van en benefici evidentment del sector. Ahir vàrem aprovar un

pla de xoc contra l’intrusisme en el sector del transport que surt

per unanimitat de tots els membres de la Mesa de la Lluita

Contra l’Intrusisme, sap vostè que açò tampoc no sol ser fàcil

i, per tant, començam bé en aquest aspecte perquè surt des de

la unanimitat. 

És un pla que té diverses novetats que jo crec que val la

pena posar en valor. La primera és que surt de la implicació i

la coordinació de les diferents administracions públiques. En

aquest pla de xoc intervendran tres conselleries, la de Territori,

la de Treball i la d’Hisenda; intervindran i hi ha intervengut la

FELIB, tots els ajuntaments; el Consell Insular d’Eivissa, per

les conseqüències que té sobre Eivissa, a més de les forces i

cossos de seguretat, parlam de policia local i de guàrdia civil;

i també AENA, en el cas de l’aeroport de Palma. Aquesta idea

de transversalitat i de coordinació és una novetat. 

La segona fa referència a la contundència de les actuacions

en la mesura que fins ara no ho havíem vist, per tant, representa

una passa endavant en la lluita real de l’administració pública

per lluitar contra aquest intrusisme amb algunes actuacions

concretes, una fa referència a campanyes d’inspecció per

perseguir l’intrusisme en el sector del taxi que arribarà a tot

Mallorca amb més de 25 actuacions. La segona fa referència a

la instalAlació de càmeres a l’aeroport de Palma, 8 faran un

control de seguiment de tots els vehicles que entren, de tal

manera que permetrà detectar comportaments anormals en

determinats vehicles i els inspectors, per tant, tendran indicis

directes per poder actuar. Hi haurà sessions formatives

específiques per a la policia local, a més de la creació de

protocols per a cada una de la tipologia de transport.

Però no només és la coordinació, no només és la

contundència sinó que també és el volum d’actuacions i

recursos, s’actuarà a 25 municipis de Mallorca; hi haurà un pla

específic per a l’illa d’Eivissa amb un conveni amb el consell

insular on es desplaçaran tècnics del Govern de les Illes

Balears, des d’aquí, des de Mallorca; es crearà un equip de 12

persones només per a Eivissa entre inspectors i subinspectors,

i a la vegada amb les forces i els cossos de seguretat, policia

local i guàrdia civil, s’actuarà de manera conjunta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, efectivament, com

ha dit el Sr. Marc Pons, i no es preocupi perquè no li ha quedat

temps, però jugaré a favor seu, vull dir, tengui-ho ben clar. 

L’únic que li he de dir és una cosa, miri, les càmeres dia 23

de maig de 2014 les vàrem posar en marxa nosaltres,

efectivament, és un sistema totalment nou a nivell d’Espanya,

amb les dificultats que té AENA d'haver de fer instalAlacions

allà dins, i crec que és molt important perquè efectivament

controlen la matrícula del cotxe que entra i la matrícula del

cotxe que surt i el que no pot ser és el que ens passa moltes

vegades, o el que ha passat, que algú va a cercar parents i amics

durant tot el dia. Llavors, això quedarà detectat.

Miri, no és nou, Sr. Marc Pons, però és igual, perquè a

l’acte de constitució hi assistia la guàrdia civil, hi assistia

AENA, hi assistia gent de la Conselleria de Treball, aquí tenc

l’acta i després li puc deixar. No és nou, però és bo, jo almanco

li demanaria que em reconegués que hi ha tota una feina feta,

i duc les actes de la Comissió d’Intrusisme perquè la vàrem

constituir nosaltres. Per tant, no és nou. Vàrem fer dos decrets

lleis fins i tot pel tema d’Eivissa, no és nou el tema d’Eivissa,

duc aquí també, en el BOIB està apuntat, l’Ajuntament

d’Eivissa que va fer tot un ordre en el mes de maig. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607323
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607167
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És a dir, hi ha molta normativa feta. Aquí tenim un

problema, però, que no només és la inspecció i és que a

vegades es fan dues-centes inspeccions i el 95% surten sense

cap sanció ni penalització. Aquí és on crec que hem de fer feina

tots plegats i ens té a nosaltres al seu costat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 7163/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a proves de l'Institut

d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 7163/16, relativa a proves de

l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, que

formula el Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

Sr. Conseller, hem conegut aquestes darrers dies que, en contra

del que sempre vostè havia manifestat aquí, al Parlament, s’ha

decidit finalment no complir la llei, no complir la LOMCE.

Sempre havia dit aquí, al Parlament, que la LOMCE no li

agradava, però que estàvem en un estat de dret i per tant,

s’havia d’aplicar. Ara vostè donde dije digo, digo Diego i açò

realment li donava credibilitat, li donava sensatesa, aquesta

postura que mantenia.

 Vostè, Sr. Conseller, per tant, ha decidit no realitzar les

proves externes d’avaluació tal i com marca la LOMCE als

alumnes de tercer i de sisè de primària. No doni la culpa al

Govern central, és una decisió exclusivament seva. Vostè ha

optat, per tant, fer com l’alcaldessa de Barcelona: complirem

només aquelles lleis que considerem justes, les que no

considerem justes, aquestes no les complirem. Vostè: aquesta

llei no m’agrada, aquesta llei no l'acomplesc. Em sembla un

mal exemple i un mal missatge que tramet a la ciutadania.

Sr. Conseller, vostè ha decidit fugir de la centralitat per

caure en mans de la radicalitat. Vostè amb la seva decisió s’ha

posat al costat d’aquells que volen dinamitar l’estat de dret, ha

decidit furtar un dret a tots els pares i les mares d’aquestes illes,

un dret a conèixer quins problemes té l’educació i quin nivell

educatiu té la nostra comunitat autònoma.

Creu, Sr. Conseller, com l’alcaldessa Ada Colau, que és

correcte no complir les lleis que no ens agraden? Creu en l’estat

de dret? Què passaria si tothom fes com vostè i només complís

les lleis que li agraden?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Presidenta, moltes gràcies. Sr. Diputat, gràcies per (...)

aquesta... (...) de radicalitat, a vostè li agrada donar

benediccions de democràcia i tot això, miri, nosaltres aplicam

la llei, feim una interpretació de la LOMCE tal com ha fet i està

fent el Ministeri d’Educació, a més li diré, miri, el 5 d’abril

d’enguany el Congrés dels Diputats va demanar la paralització

de les revàlides de la LOMCE, el Congrés dels Diputats, el

Congrés dels Diputats per majoria de tots els grups excepte el

seu partit. 

Per tant, des d’aquesta perspectiva nosaltres no som

insubmisos, no som realment un partit que no... i una

conselleria que no aplicam la llei, simplement fem una

interpretació concreta de la revàlida de sisè.

Quina és la revàlida de sisè? Nosaltres evidentment confiam

en els centres, la revàlida és una forma de desconfiar dels

centres i l’únic que farem és que validarem a través d’una

comissió externa formada per inspecció IAQSE les avaluacions

individuals que han fet els centres i els docents a sisè de

primària. Aquesta és la nostra política, la confiança en els

centres i feim aquesta interpretació legal de realment el que és

la LOMCE, en tot cas també el ministeri fa la seva interpretació

així com vol, ho ha fet en la revàlida de batxillerat i ho ha fet

en altres qüestions.

Li record que la Conferència Sectorial d’Educació no s’ha

reunit des del mes d’agost i ho hem demanat per activa i per

passiva i resulta que ara ens convoquen divendres d’aquesta

setmana, la conferència sectorial, per parlar de les proves, de

les revàlides de primària, secundària i batxillerat. Si vostè creu

que a un estat democràtic, autonòmic, això són formes de

funcionar, com diuen: que baje Dios y lo vea.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostè pot

interpretar el que vulgui, la realitat és la que és i vostè no

complirà la LOMCE, vostè i la resta de comunitats autònomes

on governen el Partit Socialista i els partits d’esquerra.

Vostè no vol complir la llei, vostè és insubmís a aquesta

llei, aquesta és la realitat, Sr. Conseller, i no ho fa perquè ha

vençut l’ala més ultra de la seva conselleria; ha vençut el sector

més radicalitzat del pacte que li dóna suport; han vençut els

sectors més radicals, precisament, del sector educatiu; han

vengut precisament aquells als quals no interessa que es

conegui la realitat de les aules, del que passa a les aules; han

vençut aquells que no volen tenir un diagnòstic i en funció

d’aquest poder millorar o poder aplicar les solucions que siguin

necessàries per a l’educació. Açò és el que passa, han vençut

aquells que volen mantenir un statu quo, la situació actual de
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l’educació i l’educació actual aquí, a Balears és bastant

lamentable.

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):

Sr. Camps, l’educació a les Illes Balears no és lamentable,

el que és lamentable és la política educativa que varen fer

vostès a la passada legislatura,...

(Alguns aplaudiments)

...això és el lamentable, sabem perfectament que necessitam

millorar moltes qüestions del sistema escolar de les Illes

Balears, des d’infraestructures a resultats, ho sabem i estam

posant les bases per a això i necessitam la complicitat de la

comunitat educativa.

Vostè ha de saber que som dotze comunitats autònomes les

que no estan d’acord amb la LOMCE i fan les seves pròpies

revàlides i li diré més: nosaltres creim en les avaluacions

externes, creim en avaluacions diagnòstiques i en aquests

moments a partir d’aquí a un parell de mesos l’IAQSE

presentarà un model d’avaluació pròpia que es necessita per a

les Illes Balears. 

Per tant, nosaltres sí que creim en l’avaluació externa, no

creim en les revàlides, no creim en la LOMCE i no creim en

una política educativa que no només no millora, sinó que va en

contra del que és la necessitat del sistema escolar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 7164/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a retard en el pagament a

les farmàcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta RGE núm. 7164/16, relativa a retard en el

pagament a les farmàcies, que formula la Sra. Diputada

Misericordia Sugrañes i Barenys del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Misericordia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

plantegem avui unes preguntes relacionades amb el pagament

que l’ib-salut té concertat amb les oficines de farmàcia de la

comunitat autònoma, hem de fer notar que alguna cosa s’està

perdent pel camí pel que fa al compliment.

El mes de juliol de 2015 quan es va produir el canvi de

govern la mitjana de pagament estava a 41,85 dies i a Salut era

de 53,56, les dades que hem pogut conèixer respecte de la

situació uns mesos després ens indiquen que el mes de març el

Govern balear pagava a 56,49 dies i en Salut a 65, 93, com a

mitjana es tarden quinze dies més per pagar a proveïdors i el

temps de pagament a ib-salut ja va més enllà dels dos mesos.

Aquesta realitat ja sobrepassa el que estam obligats a complir

per llei, però sobretot el que preocupa més és la tendència

negativa que hem iniciat.

Ens poden explicar aquest augment en el temps de

mancança que estam imposant a les empreses que ens donen

servei quan han pujat de forma exagerada els impostos, tenen

més previsions d’ingressos amb l’ecotaxa, la transferència del

FLA, el ressorgiment de l’economia privada... sense dubte

milloraran les condicions de les arques públiques i així

reaccionen a tot això, a aquest impuls, pagant més tard, com

s’explica?, a què són deguts aquests retards en el pagament de

la despesa farmacèutica i el que és més greu, als pensionistes?,

no han fet res per retornar els doblers als pensionistes, abans a

l’inrevés: han augmentat el temps per retornar-los els doblers.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. President. Bon dia a tothom, en primer lloc,

Sra. Diputada, el pagament de les farmàcies es fa de forma

diferent a la resta de proveïdors i la pregunta li responc en

relació amb les farmàcies. La situació actual, és cert, hi ha un

petit retard en el pagament de les farmàcies i els mateixos

farmacèutics entenen això que a vegades a altres costa tant

d’entendre, li explicaré per què.

Estam pendents de la darrera factura, les factures es

paguen... el venciment de la factura de les farmàcies es paga al

mes següent a final de mes, això és l’habitual. Aquest mes es va

retardar un poc i a principi de maig es va pagar una part de la

factura, es varen pagar 9 milions d’euros... no, perdó, 7,2

milions, i queden pendents 9 milions del mes de març.

Vostè em demana els motius d’aquesta situació? Idò

m’agradaria que ho demanàs a Montoro perquè sap vostè

perfectament, perquè s’ha comentat en altres ocasions, que 257

milions estan pendents d’arribar a aquesta comunitat autònoma

i poder tenir per això la liquiditat necessària per poder pagar

aquestes factures. La responsabilitat, per tant, aquí la té.

Ara sembla que és imminent l’arribada d’aquest fons,

l’efectivitat d’aquests fons i es podrà pagar la quantitat

pendent. 

Vull destacar que Balears és de les comunitats autònomes

que està pagant amb més solvència a les farmàcies i també vull

recordar que és una situació que es produeix habitualment, és

a dir, vostès el 2012 varen tenir una amenaça de vaga dels
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farmacèutics perquè el retard era de quatre mesos, l’any passat

en aquestes dates, el mes d’abril i el mes de maig vàrem haver

de fraccionar el pagament també amb un retard, com succeeix

en aquests moments, el pagament a les farmàcies i com

comprendrà la nostra voluntat és pagar en termini als

proveïdors el més prest possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Misericordia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Consellera. Diu que per suposat és molt útil

quan l’altra administració és de diferent color polític. Aquí a

vostès quan els agafa el toro tota la culpa és de Montoro, així

anem.

A veure, l’amenaça que vam tenir de la vaga, va ser just

vam arribar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...l’any 2011, a causa de la situació que vam trobar. Ara en

aquest moment el ColAlegi farmacèutic està preocupat per

aquest retard, no tant pel muntatge de les quantitats que se’ls

deu, però sí que veuen que tot el camí que s’havia fet de pagar

puntualment, ara tot això s’està desfent. 

Aquí a més a més hi ha una altra cosa, l’explicació que ha

proporcionat la conselleria ha estat la falta de liquiditat per fer

front al pagament de les partides de despeses pressupostades,

com a conseqüència del bloqueig del pressupost de la CAIB per

part de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.

La setmana passada la presidenta va dir que no hi havia

bloqueig, el bloqueig el fan vostès mateixos als seus comptes.

I a l’inici..., està per escrit, ho van enviar vostès al ColAlegi de

Farmacèutics, a més a més a l’inici d’aquest pressupost.

Però el més preocupant és que vostès, grans defensors del...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Gómez i

Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Als pensionistes se’ls paga cada

tres mesos, com s’ha fet fins ara. Li diré una altra cosa que

preocupa aquest govern en relació amb els medicaments. Si

tenguéssim els 33 milions que va prometre el Govern per pagar

per exemple els fàrmacs d’hepatitis C de l’any passat, tal

vegada no hauríem d’estar pagant aquests doblers, avançant

doblers del pressupost d’enguany, per exemple...

(Alguns aplaudiments)

Ens preocupa un copagament farmacèutic que vostès varen

posar als nostres pensionistes més febles, als discapacitats, als

de malalties rares. I per aquest motiu aquestes persones, una de

cada cinc, ha deixat de prendre les medicacions. Vostès varen

posar en marxa el repagament de la targeta sanitària i vostès

són els que des d’un principi no ho varen aplicar perquè no

haguessin de pagar...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 7166/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. Sara Ramón i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament

d'escoles públiques a Eivissa.

Quarta pregunta RGE núm. 7166/16, relativa a posada en

funcionament d’escoletes públiques a Eivissa, que formula la

diputada Sra. Sra Ramón i Rosselló del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, les obres de l’escoleta de

Can Nebot es varen acabar a principis del 2010, és una

infraestructura educativa que està tancada, una escoleta molt

necessària que avui per avui s’està deteriorant, tant l’edifici

com tot l’equipament. Cunes, biberons i un gran, gran etcètera.

El Consell d’Eivissa es troba amb grans dificultats per

obrir-la, perquè educació de 0-3 anys no és competència seva,

sinó del Govern. Aquesta pregunta, Sr. Conseller, no busca

buscar culpables, a veure qui és el més culpable, probablement

responsabilitats n’hi hauria per tot. El que busca és buscar una

solució a un problema que és vergonyós, veure les portes

tancades d’un edifici cada volta en pitjor estat. Hem fet les

matrícules fan uns dies i seguim tenint aquest espai tancat. Els

seus companys duien en els seus programes electorals que

augmentarien places de 0-3 anys. Sabem que és necessari,

sabem la demanda que hi ha de la franja d’aquesta edat. Sabem

l’important que és per conciliar vida familiar i laboral. 

El que demanam amb aquesta pregunta, Sr. Conseller, és

que es facin càrrec públicament d’aquesta escoleta per tractar

igual els ciutadans d’Eivissa com els de les altres illes. Pensam

que s’ha d’igualar l’oferta a l’oferta que tenen a Menorca o a

Mallorca, on sí tenim escoletes gestionades públicament. Per

això li preguntam, Sr. Conseller, té intenció la Conselleria

d’Educació de posar en funcionament l’escoleta pública a

Eivissa, en concret la de Can Nebot? Gràcies.
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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, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sra.

Diputada. M’encanta que me faci aquesta pregunta. Quin temps

fa que Son Nebot està tancada? Qui són els que han governat

l’Ajuntament de Sant Josep, el Consell Insular d’Eivissa i la

Conselleria d’Educació?

Miri, evidentment li vull dir que nosaltres no obrirem

l’escola de Son Nebot, si realment no hi ha un acord entre

l’Ajuntament de Sant Josep, el consell insular i nosaltres

mateixos. Si realment no és possible és per una qüestió de la

llei Montoro, des del punt de vista que alguns interventors no

volen que de qualque manera alguns ajuntaments o consells

dediquin els seus doblers a fer aquest tipus d’inversions. I això

és una realitat, això és una realitat.

Per tant, nosaltres què hem fet, què estam fent? Nosaltres en

aquests moments l’etapa de 0-3 anys és una qüestió que

necessita d’una regulació estatal clara, que no hi és aquesta

regulació estatal. Manca finançament, l’època 2007-2011 hi va

haver una partida des del Govern central per a les escoletes

infantils. En aquest moment no hi ha aquest tipus d’aportacions

econòmiques. Per tant, nosaltres volem dur a terme una política

d’educació infantil i l’estam duent a terme, hem passat de 0

euros a 1.500.000 euros i estam finançant 3.000 per unitat a

totes les escoletes públiques.

Aquesta és la nostra política. Si l’escola de Son Nebot... i

nosaltres hi donarem suport perquè hem tengut reunions amb

el Consell d’Eivissa per a aquesta qüestió i altres qüestions,.

per tant, nosaltres estarem en disposició de donar suport a

aquesta qüestió, però hi ha qüestions que nosaltres no podem

resoldre i vostè ho sap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies. Bé, conseller, li he dit que no es tractava de mirar

endarrera, sinó de mirar endavant. Tenim una escoleta tancada

i com sempre vostès s’excusen amb el finançament o amb

Montoro, sempre amb Montoro. Els 40 milions d’educació els

(...) vostès. Si no ens escolten a nosaltres, com ja es va veure en

els pressuposts, que ja vàrem fer una esmena en aquesta línia i

no ens la varen acceptar, li demanam que escoltin els companys

del seu govern. 

A Eivissa, el conseller David Ribas va demanar o va

anunciar que demanaria al Govern que ho gestionés

públicament. Podemos a Eivissa va anunciar una esmena que

també presentaria en els pressuposts per gestionar l’escoleta,

però en la seva línia, de no presentar o retirar esmenes, al final

no la va presentar. No sabem a canvi de què, perquè veim que

no l’escolten molt, perquè si probablement augmentessin la

dotació, es podria obrir.

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):

Sra. Diputada, Sra. Sra Ramón, nosaltres miram cap

endavant, simplement estic constatant una sèrie de problemes

que fan impossible que això es posi en marxa. I nosaltres hem

dit de forma clara que nosaltres estam disposats a treballar amb

el consell insular i amb l’ajuntament per posar en marxa Son

Nebot, li ho he dit un parell de vegades. I en aquest moment

nosaltres sí que hem començat. No digui que realment posar

1.500.000 és mirar cap endarrere. Sí que miram endavant,

passar de 0 a 1.500.000 és mirar cap endavant. I nosaltres

estam en aquesta qüestió perquè pensam que les escoletes de 0-

3 anys són espais d’educació, no són espais assistencials.

Per tant, nosaltres estam disposats, tal com estam fent, a dur

a terme una política d’educació infantil que faci possible la

igualtat d’oportunitats i que faci possible la conciliació de la

vida laboral i familiar i que faci possible que les deu escoletes

públiques que nosaltres finançam, es puguin ampliar d’acord

amb qüestió de Son Nebot. Per tant, nosaltres miram cap

endavant i si realment el Consell Insular d’Eivissa vol treballar,

treballarem junts i no es preocupi que nosaltres ho estam fent

en això i amb tothom.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 7162/16, presentada per l'Hble.

Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a concertació de places de

salut mental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 7162/16, relativa a

concertació de places de salut mental, que formula la diputada

Sra. Sandra Fernández i Herranz del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sra. Consellera, ¿qué previsión

tiene el Gobierno de les Illes Balears para llevar a cabo la

concertación de plazas en el ámbito de salud mental?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Fina Santiago.
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LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Bon dia a totes les persones presents a

la sala. El Govern té la intenció de complir amb els pactes de

governabilitat. Aquesta pregunta que vostè formula de passar

de subvenció a concertació està recollit en els pactes de

governabilitat i la cronologia que tenim prevista és que el mes

de setembre puguem començar ja a concertar les places que a

vostè li interessen. En aquest moment estam creant tota

l’estructura jurídica necessària per poder fer aquesta

concertació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sra. Consellera, usted a una

pregunta que le hice respecto al mismo tema, respecto a la

concertación social, el 6 de octubre de 2015, afirmaba que a

partir de enero, entre enero y febrero, se empezarían a

concertar determinados servicios sociales y que el primero sería

el ámbito de salud mental. En esa misma contestación, además,

usted decía que a través de la modificación del Decreto de

concertación social, en la Ley de presupuestos, ya que con las

modificaciones que hizo el Consell Consultiu, sí que era menos

operativo de lo que debía serlo en un primer momento, a partir

de esa modificación y teniendo como eje la cartera básica de

servicios sociales, se empezarían a concertar.

También esa intervención usted nos acusaba de prorrogar

la cartera básica de servicios sociales una y otra vez, cosa que

ustedes volvieron a hacer, a través de la disposición final

decimocuarta, en esta misma Ley de presupuestos, y si no, Sra.

Santiago, se la puede leer, cosa que nosotros no le criticamos,

porque entendemos que las previsiones que usted debía hacer

en plena campaña de mayo de 2011 al aprobar esta cartera, no

se debían ajustar a la realidad.

En cualquier caso, usted hablaba que se empezaría a

concertar en enero o febrero. Llevamos unos cuantos meses de

retraso, pero además nos encontramos con la situación que en

el ámbito de salud mental los conciertos que tiene el IMAS con

las entidades acaban sin posibilidad de prórroga en septiembre

de este mismo año.

Usted ya nos contestó una vez. Hemos visto que se está

alargando en el tiempo y desde luego en septiembre se

producirá una situación insostenible para todas las entidades de

salud mental. ¿Se puede comprometer en este pleno, de verdad

y no como hizo en octubre de 2015, que los conciertos de salud

mental estarán ya realizados en septiembre de 2016, teniendo

en cuenta que ni siquiera se han aprobado los pliegos? 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):

Efectivament, la nostra voluntat era gener i febrer, i era la

nostra voluntat perquè des dels Serveis Jurídics teníem que era

suficient un acord de govern per iniciar la concertació.

Posteriorment una revisió ens va dir que no era suficient un

acord de govern sinó que s’havia de fer una resolució, que ja

l’hem publicada, i a partir d’aquesta resolució cada un dels

serveis havia de tenir un decret específic, i en això estam, Sra.

Fernández. La nostra voluntat era gener i febrer i així li ho vaig

exposar, la nostra voluntat política; administrativament ens és

molt difícil. 

Tenim també el decret de 2015, que vostè deu conèixer, 18

de 2015, que ens estableix que la concertació ha de fer

d’instància de part. Si és instància de part les empreses o les

entitats han de tenir l’acreditació. L’acreditació no la tenen

perquè els consells insulars no tenen la reglamentació

d’acreditació. Per tant l’altra fórmula per poder concertar és a

través d’una subvenció, que les entitats estiguin

subvencionades o concertades. Per tant en aquest moment -i

vostè també ho haurà vist- hem fet la publicació de l’ordre de

subvenció perquè les entitats del tercer sector tenguin la

subvenció, i acte seguit podem concertar. Ja hem arribat a

l’acord de centres ocupacionals, i estam treballant en l’acord

d’habitatges tutelats. 

Per tant la voluntat del Govern és concertar. Ho volíem fer

gener, febrer; no ha pogut ser per tot l’entramat jurídic que

necessitam, i confiam que el mes de setembre ho puguem fer i

així ho tenim planificat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 7165/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i M ir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a regulació de places de

lloguer de vacances.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 7165/16, relativa a regulació de

places de lloguer de vacances, que formula el diputat Sr. Juan

Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

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

Vicepresidente, en la información publicada en el diario

Menorca el pasado día 1 de este mes decía textualmente:

“Entrar en el mercado turístico a través del alquiler vacacional

tendrá un coste de 3.500 euros por plaza. Esa es la idea que

manejan el Govern y el consell en la nueva ley turística, según

explicaron los consellers Biel Barceló y Santiago Florit en una

reunión mantenida esta semana en la ejecutiva de PIME

Menorca. La regulación de los alquileres turísticos se realizará

por tanto desde una visión hotelera, advirtió un empresario, ya

que se igualará el coste de plaza de hotel al de un piso o una

vivienda, que es la propuesta que había planteado la Federación

Hotelera de Mallorca en la pasada ITB de Berlín.” 
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La medida, sin esa cuantificación todavía, aparece en el

borrador de la Conselleria de Turismo del Govern balear. Por

tanto la pregunta es: té intenció el Govern de les Illes Balears

de cobrar 3.500 euros per plaça a l’hora de legalitzar o donar

d’alta el lloguer de vacances? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Gabriel Barceló.

E L SR. V ICEPRESID EN T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, Sr. Diputat, la veritat és que vàrem llegir aquesta

informació bastant atònits, perquè en cap moment, ni de

paraula ni en cap document, no hem parlat d’un preu de 3.500

euros per plaça de lloguer de vacances. Creim que degué ser

una interpretació que degué fer aquest mitjà d’unes

declaracions que es poden haver fet, però en cap moment no

s’ha plantejat aquest preu, no hem plantejat cap preu en aquests

moments, i sí que és vera que a l’esborrany que tothom té es va

plantejar la possibilitat que així com hi ha una limitació de

places hoteleres també hi hagués una limitació de totes les

places turístiques i que haguessin de poder accedir a una borsa

específica que s’hauria de determinar un preu.

Això és el que hi ha com a esborrany i que en aquests

moments s’està discutint, i que evidentment és una proposta

que en aquests moments encara li queda molt de recorregut per

parlar amb tothom, amb consells insulars, amb entitats, etc.,

que és el que estam fent en aquests moments i que era el que

vàrem fer l’altre dia a Menorca, precisament en aquesta reunió

amb PIME, on de cap de les maneres..., on sí se’ns va dir que

el preu hoteler són 3.500 euros, efectivament, una cosa és el

preu hoteler i l’altre és aquest preu. Hi degué haver una mala

interpretació del diari o d’algú en aquella reunió, però sí que es

vera que vàrem quedar molt sorpresos d’aquest titular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidenta. Gracias, Sr. Vicepresidente. En

principio nos quita un peso de encima, al ver evidentemente

esta noticia. Entendemos que es una cuestión compleja,

complicada, la regularización de los alquileres vacacionales, en

la que ha habido diferentes soluciones y en la que es

complicado llegar a un equilibrio, en la que ya hemos

mantenido nuestra intención de ofrecer toda la colaboración

posible de nuestro grupo al Govern, estamos conformes en que

hay que respetar el marco competencial y la competencia de

ordenación turística de los consells insulares, que se deben

respetar los derechos como consumidores que tienen los

turistas, que se debe dar cumplimiento a las obligaciones

fiscales y que no solamente debe primar un ánimo recaudatorio

de aplicar la ecotasa o de aplicar un canon a la regularización

de este tipo de alquileres, porque eso lo que produciría sería

precisamente más economía sumergida y más competencia

desleal, que hay que aplicar una simplificación y una

agilización normativa en la línea de la Comisión Nacional del

Mercado de la Competencia, del informe previo que hay en este

momento sobre esta materia, precisamente que se trata de

simplificar esta cuestión, y en todo caso establecer cupos

excesivos o cantidades excesivas para la legalización de las

estancias turísticas lo que produciría sería, creemos, un efecto

contrario, la no legalización, y se aplicaría eso de que en este

país el exceso de normativa se suple con su reiterado

incumplimiento, que decía el profesor Castán, y sería una

lástima que cayésemos en esa situación. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, Sr. Lafuente, li agraesc l’oferiment de colAlaboració.

Crec que si aconseguim una regulació entre tots sap que serà

complicat, en aquests moments partim d’una situació, d’una

normativa actual que el govern anterior va deixar de prohibició;

davant això hi ha una petició d’obertura total, com la que

defensa la Comissió de Competència, nosaltres no estam

d’acord amb aquesta obertura total, però tampoc no creim que

la prohibició hagi estat la solució per a aquesta situació.

Per tant tenint en compte les competències que els consells

insulars tenen, les competències que els ajuntaments tenen, les

competències que el Govern té, la complexitat d’aquesta

regulació és on estam en aquests moments plantejant la nova

possibilitat de regulació davant un tema complex, que té molts

de factors en contra, no només l’econòmic, el dret a tenir la

possibilitat d’un negoci, sinó també el dret a l’accés a

l’habitatge, i per tant en aquesta balança hem de tenir en

compte tots i cada un dels factors, i evidentment també tenint

en compte les diferències entre una illa i altra. No és la mateixa

situació a Menorca, on en aquests moments hi ha unes

possibilitats més amples de desenvolupament d’aquest lloguer

de vacances, o la situació d’Eivissa, on els problemes d’accés

a l’habitatge per part de treballadors o per part de persones que

en aquests moments són residents allà comencen a ser

preocupants. Per tant la normativa ha de tenir en compte totes

i cada una d’aquestes possibilitats.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 7174/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a normativa en

matèria d'acolliment familiar, adopció i idoneïtat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 7174/16, relativa a normativa

en matèria d’acolliment familiar, adopció i idoneïtat, que

formula el diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Salvador

Aguilera.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, treballadores i treballadors de la cambra i públic que

avui ens visita. Sra. Consellera, avui li traslladam una qüestió

des de l’illa d’Eivissa que està relacionada amb les famílies

d’acollida i la llei que les regeix.

L’any passat es va elaborar la Llei Orgànica 8/2015, de 22

de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància

i a l’adolescència. En el cas de la nostra comunitat tenim el

Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els

procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de

determinació d’idoneïtat. El problema que ens planteja el

Consell d’Eivissa és a l’article 6 del decret autonòmic i la

interpretació que se’n fa. Què diu exactament aquest article?

Llegeixo: “Les persones i les famílies acollidores de menors

que tinguin la guarda legal poden rebre prestacions

econòmiques per atendre la despesa derivada de la cobertura de

les necessitats bàsiques i específiques dels menors acollits”.

Des del consell entenem l’acolliment pot ser remunerat, o

almenys des del consell així ho entenen, i és aquí on interpreten

que no és una prestació econòmica i es gestiona a través de

subvenció. En el cas de Mallorca i Menorca es fa a través de la

prestació econòmica.

El dret del menor tutelat han de ser el mateix a totes i

cadascuna de les illes del nostre arxipèlag, s’ha de regular de la

mateixa forma, ja que entenem que és una prestació i no ha de

suposar una despesa per a les famílies que cuiden aquestes

nines i nins. Per això li fem la següent pregunta: quan pensa el

Govern de les Illes Balears actualitzar la normativa en matèria

d’acolliment familiar, adopció i idoneïtat adaptant el Reial

Decret 40/2006, de 21 d’abril, al nou marc derivat de la Llei

8/2015, de 22 de juliol, sobre la protecció de la infància i de

l’adolescència?

Moltes gràcies.

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. Sr. Aguilera, no és competència del

Govern el servei ni d’acolliment familiar ni d’adopció ni

d’idoneïtat, és competència exclusiva dels consells insulars. Per

tant, la seva reglamentació és competència exclusiva dels

consells insulars i vostè ha demanat en la pregunta és per què

a Mallorca i a Menorca es poden pagar prestacions

econòmiques i a Eivissa no, amb la mateixa reglamentació, tal

vegada és voluntat política fer una subvenció o una ajuda

econòmica. La reglamentació pels estatuts és competència

exclusiva dels consells insulars, és una de les seves

competències pròpies, i així està reglamentat a l’Estatut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera. La

veritat és que això de voluntat política m’imagín que... es pot

imaginar vostè que des que hem arribat nosaltres també al

Consell d’Eivissa hi tenim voluntat, moltes vegades és una

qüestió que ja des d’Eivissa, concretament, des d’Intervenció

a l’hora d’intentar fer uns pagaments o reclamar determinades

qüestions, idò, sincerament no entenem, ja intentarem, idò,

parlar i solucionar aquesta qüestió, però sincerament estam

molt preocupats de veure que la interpretació que fan cada un

dels consells d’una mateixa llei és diferent. Ens preocupa

realment. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. A l’article 70, competències pròpies, hi ha tutela,

acolliment i adopció de menors. L’article 72 dóna la potestat

reglamentària a les competències que són atribuïdes als propis

consells. Crec, Sr. Aguilera, amb tota la voluntat, i nosaltres

podem ajudar al Consell Insular d’Eivissa, que tenim relació

amb ell per altres temes, per què Mallorca i Menorca paga

ajuda econòmica i Eivissa opta per la subvenció. Això és un

problema polític que vostès tenen en el Consell d’Eivissa. El

conseller que parli amb Intervenció i apliqui la mateixa

normativa que apliquen Mallorca i Menorca.

Idò, escolti, tenen un problema perquè si ho ha fet i

Mallorca i Menorca ho poden fer i Eivissa no ho pot fer, tenen

un problema, però que ho ha de resoldre el Consell d’Eivissa,

no és necessari que hi intervengui el Govern, primer, perquè

són competències pròpies i, segon, perquè el Govern no ha de

tutelar els consells quan tenen un problema, els consells han de

tenir autoritat suficient en les seves competències per poder

exercir aquesta autoritat. Si Mallorca i Menorca ho fan i ningú

no ho ha impugnat és que es pot fer, facin-ho a Eivissa. Si

necessiten colAlaboració estic segura que la consellera comptarà

amb nosaltres com hi ha comptat en molts altres temes.

I.8) Pregunta RGE núm. 7292/16, presentada per l'Hble.

Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a qualificació de les platges de les Illes

Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 7292/16, presentada en

substitució de la RGE núm. 7169/16, relativa a qualificació de

les platges de les Illes Balears, que formula el diputat Sr.

Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt. Té la

paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

Vicepresident del Govern, com que en aquesta terra tot a veure

amb el turisme, cada dimarts tenim aquí unes quantes preguntes
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sobre el tema, és natural. Ara són aquestes declaracions seves

atribuint la pèrdua de dotze banderes blaves al que podríem

qualificar de xantatge o de venjança de l’ONG ADEAC per no

haver cobrat els doblers que esperaven cobrar del Govern, que

consti que les paraules xantatge i venjança no són seves, que

quedi ben clar, és una interpretació, vostè es va limitar a posar

en relació els dos fets. 

En tot cas, l’acusació és greu i és greu perquè dóna per fet

que aquesta ONG està mentint o, si ho prefereix, que està fent

informes a mida, informes negatius quan lleva una bandera i

informes positius, clar, quan decideix concedir-la. No fa faltar

afegir-hi que entre el positiu i el negatiu hi ha un feix de bitllets

i, per tant, la cosa encara és més greu.

És per això que m’agradaria saber, Sr. Vicepresident,

quines són les relacions del Govern amb aquesta ONG, vaja, si

troba que és de fiar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló. 

E L SR . V IC EP R ES ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, Sr. Pericay, l’única relació que té l’actual govern és que

el mes de març ens varen venir a veure, ens varen demanar un

cànon de 21.000 euros, 18.000 més IVA, pel servei que ells fan

de les platges. Vàrem considerar que no era prioritari, no estava

en el pressupost, que teníem altres prioritats i altres despeses.

Per cert, una mesura que ja l’anterior govern havia pres

igualment perquè fa tres anys que no es paga. Per tant ..., de fet,

la pèrdua de banderes blaves és progressiva, l’any passat varen

ser onze, enguany són dotze i en part, en part, perquè cada

vegada hi ha més ajuntaments que no presenten les seves

candidatures, com va ser, per exemple, aquesta vegada

l’Ajuntament d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, vostè ja ha afirmat que

enguany tampoc no fa comptes pagar i, per tant, entenc que en

el futur tampoc. És a dir, que, en fi, segons aquest raonament

això ens durà a tenir manco banderes blaves, m’imagín.

Entre altres coses, clar, a mi em sorprèn perquè l’ADEAC

no té res a veure una cosa amb l’altra, que per exemple Astúries

fa trenta anys que no paga i té, ha anant tenint cada vegada més

banderes blaves. En el cas d’Eivissa és natural que les banderes

s’hagin perdut perquè aquests ajuntaments, efectivament, ja no

les havien demanades i, per tant, ja no hi havia possibilitat que

aquestes hi fossin. 

De tota manera, quant a Palma, per exemple, els mateixos

responsables municipals han reconegut que, efectivament, la

retirada segurament es deguda a la falta de sanejament de les

aigües residuals, de fet aquest cap de setmana hem tengut un

exemple d’això bastant visible també. 

Per tant, clar, crec que aquest assumpte de les banderes

necessita probablement un aigua molt més clara que la

d’aquestes platges i si no serveix de res l’avaluació, si tot és

efectivament una gran mentida, crec que hauríem de prendre

una resolució. Crec que tots li agrairíem, i tots li agrairem, que

hagi deixat de pagar en aquest cas, però per si un cas no

s’oblidi tampoc de l’estat de salut de les nostres platges i

cerqui, crec que és bo de cercar, un altre organisme autònom de

prestigi que en validi la qualitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pericay, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Només així podrem estar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló. 

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, en primer lloc, la gestió de qualitat de les aigües, els

controls, es fan igualment, tant si es paga a aquesta empresa

com si no, això el primer que s’ha de dir evidentment perquè

tots els ciutadans estiguin ben tranquils. El que no té sentit és

pagar a una empresa per una cosa que ja els ajuntaments fan.

Això el primer que s’ha d’aclarir. 

Segon, hi ha altres certificats de qualitat que, per exemple,

el certificat de qualitat d’AENOR, que ens donen, per exemple,

de gestió mediambiental o de gestió de qualitat turística o

d’accessibilitat que tenen probablement moltes més garanties

que el de les banderes blaves i vull recordar que en aquests

moments hi ha un total de trenta-nou platges de les Illes

Balears, de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, amb distints

certificats de gestió mediambiental, de gestió de qualitat o

d’accessibilitat, entre ells platges de Palma. És veritat que a

Palma hi ha un problema que no ve d’ara, que ve d’antic, amb

el control dels vessaments d’aigües on, efectivament, s’hi ha de

fer una important feina. 

Per altra banda, vull recordar que hi ha determinades

platges verges de les Illes Balears, Ses Illetes de Formentera o

Es Trenc de Mallorca, que no han tengut mai bandera blava,

que no la tenen i que no volem que la tengui, que no és

necessari, i ningú no dubta que són les millors platges no de

Balears, que segurament són les millors platges de tota la

Mediterrània, i així ha sortit a distints estàndards. 

Per tant, una cosa són les banderes blaves i l’altra la qualitat

de les aigües i l’altra que aquestes platges siguin o no siguin les

millors. Aquesta mesura que nosaltres respectam, és una
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empresa privada, nosaltres la respectam, si ho vol continuar

fent evidentment ho continuarà fent, si hi ha ajuntaments que

volen continuar colAlaborant hi continuaran colAlaborant, però

-insistesc- hi ha altres mesuradors de qualitat d’AENOR que en

aquests moments tenen les platges de les Illes Balears i per

descomptat es fa el control de la qualitat de les aigües sempre,

això que ningú no ho dubti.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 7171/16, presentada per l'Hble.

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

descompte de resident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 7171/16, relativa a descompte

de resident, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques,

diputat del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un pic més veim que des

del Govern central, des del Govern de l’Estat, es llança un

globus sonda sobre la possibilitat de retallar el descompte de

resident. Com tots vostès saben el descompte de resident és de

les poques mesures reals, pràctiques que tenim els ciutadans de

les Illes Balears per compensar el fet insular. Per tant, al nostre

grup parlamentari ens preocupa molt aquest globus sonda i ens

preocupa molt que no hi hagi una reacció contundent per part

del Govern de les Illes Balears, els retalls de premsa deien que

dimecres hi hauria una reunió del Govern de les Illes Balears

amb el Govern central, amb la ministra de Foment, per tractar

aquesta qüestió i voldríem saber quines mesures pensa prendre

el Govern davant el que no deixa de ser un globus sonda, però

és evidentment així i es va provant fins que troben un forat i

aconsegueixen retallar les poques compensacions que tenim en

matèria d’insularitat.

Moltíssimes 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. Sr. Melià, crec que el

globus sonda va explotar el mateix dia en el moment en què la

mateixa ministra va sortir en comunicat de premsa i va

desmentir les paraules o la valoració que s’havia fet entorn a la

reducció. Vaig poder parlar amb ella el mateix dia, vàrem

tancar una reunió per a demà dimecres i demà dimecres hi

haurà reunió amb la ministra Pastor, la primera que faré com a

conseller de Territori, i hi aniré amb alguns plantejaments molt

concrets: el primer lligat a l’OSP als vols entre illes, on el

plantejament d’aquest govern serà el de la supressió total del

descompte de resident per agafar tots els recursos i posar-los en

una mateixa bossa que faci possible una tarifa plana de 30

euros entre illes no només per als residents, sinó també per a la

gent que ens visita. L’objectiu, per tant, és molt clar, és el de

fer un canvi d’una OSP per una altra amb la idea que hi pugui

haver, com deia abans, aquest servei. 

Fan falta més recursos, parlam d’uns 10 milions d’euros

més que per a l’Estat -n’estic convençut- són assumibles i

aquest serà el principal cavall de batalla d’aquest govern

aquesta legislatura en matèria de transport aeri: convertir el

descompte de resident en una tarifa plana a 30 euros. Hem

tramès al Govern de l’Estat que ja té, per una banda, l’estudi

del que representaria aquesta tarifa plana per a l’Estat, els 10

milions d’euros perfectament justificat, i per altra banda també,

l’estudi del model de Sardenya on hi ha ja una tarifa plana, 41

euros i 51 des de Sardenya a Milà i a Roma, per tant, no hi ha

excuses entorn a allò que Europa no ho permet i a partir d’aquí

demà hi anirem amb aquesta idea i amb altres també, però

aquesta com la més important.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com bé sap el conseller,

nosaltres donam suport i estam absolutament d’acord amb el

plantejament sobre la tarifa plana de 30 euros dels vols entre

illes, no podem més que donar-los suport i coratge en aquesta

qüestió, però bé, el que parlam va més enllà dels vols entre

illes, el que li plantejam és la connexió sobretot amb la

Península Ibèrica que és on funciona el descompte de resident

bàsicament, per tant, vostè em parla de possibles exemples...,

els vull traslladar a connexions a Madrid i a Barcelona, però

m’agradaria que em concretàs de què parlam i que també em

concretàs si realment fan un replantejament del funcionament

del descompte en percentatge, no?, que aquesta compensació

sigui un percentatge del 50%, hi ha moltes veus que ho han

posat en qüestió i que han dit que hi hauria altres sistemes que

podrien ser més eficaços i que podrien servir més.

Vostè n’ha dit un exemple, però m’agradaria que ho

concretàs perquè veig que només em parla d’una determinada

destinació, supòs que em parla de Madrid i Barcelona, com a

principals destinacions, però voldríem saber les altres

connexions a altres ciutats de la península com quedarien en

aquest model que em planteja.

Moltíssimes gràcies.

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. Són cinquanta segons i és

molt..., en qualsevol cas intentaré ser concret.
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Demà també plantejarem la revisió de l’OSP entre Madrid

i Menorca, que hi ha un plantejament que no funciona bé, que

necessitam que hi hagi un màxim de 60 euros, que hi ha

d’haver vols dos diaris, anada i tornada, entre les vuit i les nou

del vespre, hi ha d’haver més places, la temporada ha de ser

més curta, per tant, hi ha un plantejament en aquest aspecte

molt concret.

Plantejarem també el transport marítim, l’Estat només paga

el 25% i hauria d’arribar al 50, la resta ho posa el Govern de

les Illes Balears, i açò tampoc no és adequat, ara un

plantejament, el que vostè em feia en relació amb la connexió

amb la península crec que aquí (...) Aeroport de Palma va un...,

és necessari fer una reflexió sencera quant al que representa una

declaració de servei públic on aquí la competència sí que

funciona bé i que, per tant, no distorsionem un mercat quan

funciona bé. 

Crec que hi ha una reflexió més profunda, les

conseqüències són massa importants i en açò... hem encarregat

un estudi, el plantejarem i el discutirem entre tots, volem

avançar i en qualsevol cas sí, que les posicions que hi hagi

siguin posicions que siguin posicions compartides perquè

puguem fer un front comú de tots per fer-ho possible. És

estrany...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

... batalla que és compartida per tothom.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.10) Pregunta RGE núm. 7172/16, presentada per

l'Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a finançament

del transport públic d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta RGE núm. 7172/16, relativa a finançament

del transport públic d’Eivissa, que formula el Sr. Diputat Aitor

Morrás i Alzugaray del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nos encontramos ante el

mismo caso que ha comentado antes mi compañero Salva

Aguilera o un caso similar, que es que se transfieren las

competencias a los consells o los consells las aceptan sin ser

dotadas suficientemente para desarrollar estas competencias y

nos encontramos lo mismo con las competencias del transporte

en el Consejo de Ibiza que no es que estén infradotadas, sino

que están completamente no dotadas. Lo único que hace el

Govern de les Illes Balears es reconocer esta situación y

transferir mediante un convenio, por presupuestos, 400.000

euros anuales.

También pasa esa misma situación similar en Menorca y en

Formentera donde entendemos que ese transporte público

también está infradotado, eso en contraposición a los 100

millones iniciales de inversión que ha tenido el tren de Palma

más las obras necesarias o la inversión necesaria para evitar

que ese tren de Palma se convirtiese en una atracción más de un

parque temático en el que el agua tiene presencia y junta vías

y trenes y además nos encontramos con que la sociedad

mallorquina de ferrocarriles tiene una inversión o tiene un coste

o se invierten en ella unos 40 millones anuales.

Por lo tanto entendemos que el Govern debe hacer un

esfuerzo para ser solidario con las otras islas puesto que la

inversión en Mallorca, solo teniendo en cuenta esos 40

millones, es de unos 66 euros por habitante mientras que los

400 con que se dotan a Ibiza mediante convenio suponen un 2,6

por habitante.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Efectivament així és, Sr. Morrás, les competències s’han

transferit, són pròpies dels consells insulars de Menorca,

Eivissa i Formentera, són fruits d’acords que es varen fer en el

moment en què es varen acceptar i per tant, aquest és el marc

en el qual ens hem de moure, això tampoc no ho podem obviar.

La voluntat del Govern és la de la colAlaboració total i hi

estam fent feina, crec que estan ben encarrilades, d’una banda

en l’àmbit de suport tècnic amb l’assistència tècnica, estic

parlant ara del consell d’Eivissa, també ho vàrem fer amb el de

Menorca, per a la implantació de la targeta única, d’aquí un

mes açò serà una realitat i el Govern ha dedicat moltes hores a

açò, Menorca ja ho té i per tant, açò serà una aposta per la

qualitat; també assistència tècnica en el plec de condicions de

les noves places..., perdó, de les noves concessions de transport

públic per a l’any 2019, açò és el model d’Eivissa, de transport,

replantejat de nou i aquí devora el Govern fa molta feina al

costat del Consell d’Eivissa i també, evidentment, l’elaboració

del futur pla director de mobilitat on el Govern fa la diagnosi

de conjunt i serà una informació que servirà directament al

Consell d’Eivissa perquè pugui redactar el seu.

Hem fet açò només des de la perspectiva del vessant tècnic

i després també entre tots nosaltres vàrem acordar les

aportacions extraordinàries que hi hauria per a l’any 2016 als

Consells d’Eivissa, de Menorca i de Formentera -i vull recordar

que amb una esmena presentada per vostès i acordada per

tothom- d’incrementar en 300.000 euros al Consell d’Eivissa,

al Consell de Menorca i al Consell de Formentera 100.000

perquè hi pogués haver un increment de freqüències, un

increment de la qualitat en matèria de transport públic. 

Per tant, anam acordant camins, el Consell d’Eivissa té molt

clar aquesta prioritat i des del Govern li donam suport en la

mesura que podem.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Nos alegra que el Govern también apueste por el transporte

público y que ayude al Consejo de Ibiza a poder conseguir que

en el 2018 haya una empresa pública de transporte que gestione

el transporte público en Ibiza, porque ¿sabe qué pasa?, mire, en

Ibiza hay aproximadamente 130.000 coches para una población

de 150.000 personas, significa que casi hay un coche por

persona incluidos niños y personas que no pueden o que no

hacen uso del coche, ¿qué pasa?, son políticas fallidas porque

son políticas que apuestan únicamente..., claro, no habiendo

transporte público o habiendo posibilidad, apuestan únicamente

por el asfalto. 

Ibiza ya está sangrando por las autopistas que atraviesan la

isla y la única posibilidad, si no se fomenta el transporte

público, es que se sigan construyendo carreteras para dar la

sensación de que se deshacen los embotellamientos, pero al

final lo único que estamos haciendo no fomentando el

transporte público en Ibiza es un cuello de botella enorme

donde al final los coches se saldrán de la isla. 

Muchas gracias.

(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. Som un convençut del

transport públic i ho sap vostè perfectament i, per tant, en la

mesura possible hi dedicarem tots els esforços.

El model de transport d’Eivissa l’ha de decidir Eivissa.

Nosaltres li podem donar un suport tècnic, com li deia abans,

i per tant els podem ajudar en l’elaboració del plec de

condicions d’aquest concurs que es traurà perquè siguin les

empreses que es presentin i per tant els podem ajudar; els

podem ajudar amb la diagnosi del Pla director sectorial que

s’hagi de poder fer, però la decisió de com ha de ser el model

de transport públic a l’illa d’Eivissa, té les competències

Eivissa i nosaltres en açò serem absolutament respectuosos,

faltaria més. 

És la seva decisió, la del Consell d’Eivissa. Jo tenc la

impressió que ells ho tenen molt clar, aquesta aposta pel

transport públic, i nosaltres en la mesura del que puguem

evidentment els ajudarem. Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 7173/16, presentada per

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

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pagament a les

entitats del sector social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 7173/16, relativa a pagament

a les entitats del sector social, que formula la diputada Sra.

Marta Maicas i Ortiz, diputada del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears. Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

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

treballadors i treballadores de la cambra i públic en general. La

pregunta que faig avui parteix de l’acord de governabilitat

signat per tots els partits que conformen el Govern i per Podem

relatiu a l’agilitació de tràmits administratius per accedir a

ajudes o a prestacions.

Les entitats socials es van crear per atendre una part de la

població a la qual les administracions públiques no arriben,

tractant de construir un món millor, més solidari i més just.

Com justa és la petició de les entitats per fer efectiu el

pagament per part de les administracions a temps i hora després

de la resolució de concessions de la subvenció. El no

compliment del pagament de les bestretes o el retard en els

pagaments inicial i intermedis genera problemes de planificació

econòmica, dificultat de liquiditat, despeses financeres, situació

d’inestabilitat laboral per als professionals, minva de la qualitat

del servei, incertesa en l’atenció de les persones ateses. És per

això que faig la següent pregunta: pensa el Govern de les Illes

Balears agilitar els pagaments a les entitats colAlaboradores en

matèria de serveis socials com són APNEEF o Gaspar Hauser?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez. Perdó, el

conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, diputada. Miri,

jo estic d’acord amb vostè, és a dir, les entitats amb finalitats

socials han de ser prioritàries a l’hora del pagament, i segons la

normativa que en aquests moments hi ha al Govern és evident

que les entitats amb finalitats socials tenen prioritat sobre altres

proveïdors. 

És evident que en els dos casos que vostè ha posat, el tema

d’APNEEF i el tema de Gaspar Hauser, són dues

problemàtiques distintes. APNEEF està pendent d’uns 45.000

euros, que la data de termini és juny de 2016, per tant estan a

temps; i allà on hi ha un problema significatiu és a Gaspar

Hauser, amb la qual hi ha hagut reunions de la Conselleria de

Serveis Socials i Conselleria d’Educació per tal d’intentar

resoldre aquesta problemàtica. És evident que hi ha un

problema de gestió interna, que no hi volem entrar des

d’aquesta perspectiva, i en aquests moments la Conselleria de

Serveis Socials té un deute d’un 60.000 euros que properament

serà transferit, i la Conselleria d’Educació, 95.000 euros. Per

les notícies que tenim de Tresoreria aquesta setmana es farà una

transferència a Gaspar Hauser de 120.000 euros.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. Conseller. En realitat aquestes dues entitats

eren un exemple del que està patint realment una part important

de la resta d’entitats. 

Durant 2014-2015 tant el Parlament de les Illes Balears com

el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma van signar els

pactes per a la inclusió social. La comissió de seguiment del

pacte per a la inclusió social al Parlament de les Illes Balears

decidí que un dels temes més importants a abordar i resoldre

amb aquests pactes és el de la gestió de subvencions i

contractes per part de les administracions públiques. La

proposta de gran part d’aquestes entitats per solucionar

aquestes dificultats és establir de forma general en les

convocatòries de les subvencions bestretes inicials d’un mínim

del 80% de l’import subvencionat. En el cas de subvencions de

l’administració autonòmica, tal i com preveu l’article 37 del

text refós de la Llei de subvencions, es pot fer mitjançant

l’autorització prèvia del conseller competent en matèria

d’hisenda i pressuposts. Les bestretes haurien de ser pagades

immediatament després de la resolució de la concessió de la

subvenció, encara que això no garanteix que el projecte no hagi

iniciat la seva execució, ja que moltes convocatòries d’ajuts es

publiquen quan els projectes ja s’han iniciat. 

Al marge d’això, el pagament de les bestretes resultaria un

mitjà molt eficaç perquè les entitats puguin desenvolupar els

projectes, executant sense els riscos ja expressats anteriorment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, estic d’acord

amb vostè que és evident que s’han d’agilitar al màxim els

pagaments. A vegades hi ha un problema de tresoreria.

Realment quan es rebin els doblers del FLA tots aquests

problemes que en aquests moments hi ha seran..., en fi,

s’intentarà que siguin resolts, però és evident que hi ha un

problema estructurals. És evident que en aquests casos també

d’aquestes entitats de què vostè parla també hi ha els consells

insulars que també tenen alguns problemes quant a

subvencions, però crec que entre tots hem d’intentar que aquest

problema es resolgui el més aviat possible. 

És evident que aquestes entitats socials fan una funció

important per evitar l’exclusió social, fins i tot per donar

respostes educatives, i nosaltres estam amb la idea de millorar

aquest procés de subvenció i aquest procés de concertació

educativa. Però, torn repetir, les despeses socials són

prioritàries a l’hora que el Govern els doni la transferència

econòmica.

I.12) Pregunta RGE núm. 7159/16, presentada per

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

Parlamentari Mixt, relativa a acords per a l'actualització

de les cartes nàutiques de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 7159/16, relativa a acords per

a l’actualització de les cartes nàutiques de les Illes Balears, que

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

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia. El passat mes de setembre els

grups de majoria, conjuntament amb Ciutadans, vàrem

presentar una iniciativa en aquest parlament, concretament a la

Comissió de Territori i Medi Ambient, per demanar al Govern

la represa de les actuacions necessàries davant l’Institut

Hidrogràfic de la Marina per actualitzar les cartes nàutiques de

les Illes Balears, sobretot en aquells indrets on hi ha evidència

d’existència de praderies de posidònia i que per tant són

especialment sensibles.

Amb aquella proposició no de llei vàrem aprovar tota una

sèrie d’actuacions, concretament demanàvem que dins les

cartes nàutiques s’incloguin els fons marins amb presència

confirmada d’aquest hàbitat, de praderies de posidònia, que

s’inclogués la indicació de les zones restringides al fondeig, i

que així mateix s’inclogués també la delimitació geogràfica

dels espais marítims que compten amb figures de protecció

ambiental com ara els LIC o moltes altres, que són, a més de

LIC, altres figures de protecció.

Clar, aquest acord el vàrem aprovar el passat dia 18

d’octubre per unanimitat, i a dia d’avui, Sr. Conseller, no tenim

evidències ni informació de les feines que el Govern ha dut a

terme per donar compliment a aquest acord que vàrem pactar

entre tots els grups d’aquest parlament en Comissió de

Territori. Per tant crec que és important mesos després tenir

clar què ha fet el Govern, quina és la seva línia d’actuació, cap

a on pensen prioritzar les feines i, sobretot, quan tendrem

resultats. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Presidenta, diputada, demanar resultats, també em van

donar sis mesos per incloure la prohibició dels party boats a

tots els espais de protecció i aquesta llei ja és aquí al Parlament,

amb una disposició addicional a la Llei d’avaluació d’impacte

ambiental. Per tant anam complint els acords que ens mana el

Parlament.

L’Institut Hidrogràfic de la Marina és el responsable de fer

la cartografia de les nostres illes, fer les cartes nàutiques. Hem
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plantejat a aquest institut la necessitat de la incorporació de les

praderies de posidònia per a la seva millor conservació i

protecció. Des de l’Institut se’ns donen dues respostes en

aquest aspecte: una, que la introducció de més símbols a les

cartes nàutiques pot generar confusió, i que la posidònia és un

ésser viu i per tant no estabilitzat, per tant que pot canviar amb

el temps. Són dos arguments que ens fan arribar. 

En els derroters de les cartes nàutiques, com bé vostè sap,

del (...) de Ses Salines ja es varen incloure les zones on està

lliure, condicionat o prohibit el fondeig. Per tant és en aquesta

línia que fem feina. L’Institut de la Marina només inclou els

fets que tenguin cartografia aprovada per decrets. Per tant

l’estratègia a seguir serà recopilar la cartografia de posidònia,

especialment a la costa nord i a Menorca tenim més problemes

cartogràfics que a la resta de les Illes, i en base a l’aprovació

dels plans de gestió dels LIC anar incorporant aquesta

cartografia a les cartes nàutiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, conseller. Jo som perfectament conscient que

vostès van avançant en els seus compromisos, però entendrà

que també dins les meves funcions hi ha demanar-li en quin

estat es troba una demanda que fa molts de mesos que es va

engegar, i que tot i que no han passat sis mesos no queda gaire

perquè s’exhaureixi aquest termini. 

Entenem, com vostè sap, que la inclusió d’aquest hàbitat a

les cartes nàutiques és molt important, i no només a les cartes

nàutiques, sinó també en els derroters, és molt important perquè

és un element d’ajut als navegants, importantíssim i

valuosíssim, i és un element que els mateixos navegants han

demanat al llarg de molt de temps, perquè com millor sigui la

informació de què disposin a l’hora de navegar, a l’hora de

maniobrar, a l’hora d’apropar-se a zones sensibles, més fàcil

serà aconseguir la seva implicació en la protecció de les

praderies de posidònia. 

Per tant, entenc que vostès estan treballant en bona línia, jo

els encoratjo que continuïn a bon ritme i que, en el termini més

breu possible, vagin enllestint els plans de gestió dels LIC,

perquè l’Institut Hidrogràfic de la Marina pugui progressar en

la feina que està fent, però que, com tots sabem, encara en

queda molta per fer. Per tant, continuarem fent un seguiment en

aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Diputada, com vostè sap, tenim una feina ingent en la

revisió de tots els plans de gestió dels LIC per convertir-se en

ZEC. Evidentment l’Institut Hidrogràfic de la Marina només

incorporarà la posidònia, quan aquesta cartografia estigui

aprovada per un pla. Per tant, aquesta és l’estratègia que feim

i anam fent feina fins a final d’any, esperam tenir tots els plans

de gestió aprovats i instar l’Institut de la Marina a fer-ho.

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 6735/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del

Govern en matèria de ramaderia.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE núm. 6735/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en

matèria de ramaderia.

Té la paraula el Sr. Gabriel Company del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller. Bé,

avui venim aquí per parlar una vegada més del sector primari

i en aquest cas d’un subsector, que és el subsector del vacum de

llet. I venim a parlar-ne perquè darrerament, a més, hem pogut

veure com una fira que normalment es feia els darrers més de

30 anys, no s’ha pogut fer a Campos degut a la situació del

sector, que està patint moltíssim. És un sector que, com bé

sabem tots, està malament des de fa moltíssim de temps, però

havent-hi moments complicadíssims durant aquesta història

recent de més 30 anys, mai n o s’havia aturat de fer una fira

com la Fira de Campos, l’única per cert que hi havia per

defensar una mica tot allò que és la imatge d’aquest sector de

vacum de llet.

Ara estam davant un sector que és ver que qualsevol petit

handicap li fa molt de mal, tant com per ni tan sols tenir humor

o ganes de fer la seva pròpia fira. He dit un estol de vegades en

aquest mateix parlament i fora del Parlament que el sector en

general i el vacum de llet en particular, però en el sector en

general, nosaltres, amb les eines que tenim, tenim dues maneres

d’ajudar-los. Una seria tramitant bé les ajudes que vénen de la

Política Agrària Comunitària, i tramitar-les bé vol dir tramitar-

les en eficiència, rapidesa, perquè les puguin tenir dins les

seves butxaques i els pagesos puguin fer front als seus

compromisos. Estam parlant de les línies d’ajuda directa de la

Política Agrària Comunitària, de les línies del Pla de

Desenvolupament Rural, o ara les recents línies de les ajudes de

la sequera que s’han posat en funcionament ja algunes. Per tant,

aquest primer bloc seria gestionar bé, gestionar de forma ràpida

i àgil les línies d’ajudes que ja tenim establertes des de fa

moltíssims d’anys, almanco des de l’any 1992 dins el sector.

L’altra manera és donar eines al sector perquè es pugui

defensar, eines perquè es pugui defensar que estaven recollides,

algunes s’hi aguanten, poques però, estaven recollides dins la

Llei agrària que aquí es va pràcticament mutilar, fent molt de

mal al sector i que esper que amb un poc de seny i

coneixement, les puguem anar reconduint entre tots,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606735
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evidentment amb el sector i també amb totes les forces

polítiques d’aquesta cambra. Estic parlant d’eines al sector,

com la venda directa, com potenciació de l’agroindústria o

també les diferents activitats de promoció, que totes estaven

dins aquesta Llei agrària. Dins aquesta Llei agrària fins i tot hi

havia un article que record, que és una cosa que sempre

demana el sector, que defensava les produccions agràries

locals. L’article 124, crec que és. conseller, que nosaltres el

vàrem fer primer d’una manera diferent, perquè ens interessava

que quedàs ben reflectit que les produccions locals passessin

davant tot allò que són concursos públics, hospitals, colAlegis,

etc., i que Madrid ens va dir que atemptàvem la lliure

competència, però que va quedar reflectit de tal manera que

crec que tenim molt de marge i el marge és que fins i tot diu

que “sense perjudici de què s’han de respectar aquestes

condicions de competència lliure, el Consell de Govern del es

Illes Balears, mitjançant decret, podrà regular les condicions i

els requisits de la valoració de les circumstàncies assenyalades

per a la contractació dels subministres dels productes agraris i

agroalimentaris”. 

Aquesta és una perxa allà on el conseller actual i tot el

govern actual, té la possibilitat de també donar una mà al sector

i en aquest cas poder dir que les empreses que vulguin competir

per tenir el restaurant d’un hospital, o el que sigui, escoles

públiques, ha de prioritzar..., li poden donar més punts si duen

llet mallorquina, com en aquest cas estam defensant o altres

tipus de productes.

Com dic, crec que aquí hi ha molta feina per fer i no és una

cosa, conseller, que segurament treurem amb molt d’èxit,

perquè el tema està molt complicat. És a dir, jo supòs que ja

haureu començat a parlar amb les indústries làcties i ja sabeu

com estan les coses. És a dir, ells diuen que les grans

superfícies els paguen la llet a un determinat preu, que han de

competir amb la resta de llets de tota Espanya, fins i tot

d’Europa i del món i que, per tant, el producte mallorquí, la llet

mallorquina no pot anar més cara que l’altra perquè no la

compraran. Aleshores què demanen? Que insuflem doblers

enmig de la cadena, enmig de la cadena entre el productor i

entre el comercialitzador. Això és una cosa que sempre ha anat

passant i hem anat per aquí.

Però jo crec que ens hem d’atendre a allò que es pot. És a

dir, d’allò que tenim possibilitats de fer. Com us dic, jo crec

que teniu moltes possibilitats de treure concursos nous, els que

surtin, sempre defensant aquest sector, el sector primari i les

produccions del sector primari de les Illes Balears, en base a

aquest article 124 de la Llei agrària. Això ja seria una gran

passa i sobretot seria dir al sector que estam per ells. És una

cosa que crec que ha passat i per les quals no s’ha fet aquesta

Fira de Campos i és que han baixat les mans, les han baixat, i

això l’antesala de la mort possiblement, però ja no confien en

res, duien molts d’anys de llenya, tenen molt mal de fer

aguantar i veuen que cada pic van posant el seu patrimoni

enmig i cada vegada tenen fins i tot menys patrimoni.

Què us demanaria jo? El que sempre us he dit i basant-me

amb allò que us he comentant en el començament. Jo som molt

conscient que teniu dues línies, una gestionar molt bé les ajudes

i fer-ho de forma ràpida. A dia d’avui, segons dades que tenc

d’ahir del propi ministeri, dels 28,4 milions d’euros que s’han

de pagar d’ajudes de la PAC, n’heu pagats 24 i busques. És a

dir, 24,1, divendres passat vàreu donar les ordres perquè se’n

paguessin 24,1 en total, en falten 28,4. Del pagament bàsic de

10,6 milions d’euros, només heu pagat el 80% encara. És a dir,

hauríem de veure si feim un poc més d’esgriming, que són les

dues grans bosses on hi ha doblers que haurien d’arribar als

pagesos, també teniu un 81,8%. Primera cosa a la qual jo crec

que s’ha fallat i que jo crec que hem de fer tot el possible per

no tornar fallar, conseller, és gestionar de forma més diligent

aquestes ajudes i que arribin més aviat als pagesos, perquè això

fa que no hagin de fer préstecs i per tant, pagar interessos.

Amb les ajudes de la sequera també heu tengut un bon

moment per ajudar aquest sector del vacum de llet i no ho heu

fet, conseller. Vós teníeu..., ho heu fet, però no heu fet ni molt

manco allò que es mereix el sector i fins i tot els altres sectors

els heu prioritzat damunt aquest sector de vacum de llet. Per

tant, ara el que no podem fer és dir, a mi em sap molt de greu...,

fins i tot ho podeu rectificar. Vós aquest any passat teníeu

300.000 euros per ajudar el sector vacum de llet en condicions

normals, sense sequera. 300.000 teníeu, damunt els pressuposts

en teníeu 300.000, i ara heu dit que n’hi posàveu 700.000, que

són els 400.000 teòrics, que no són ver, que posau damunt la

taula, perquè dels 400.000 només n’hi ha 200.000, perquè el

pagès n’ha de pagar la meitat. Vós en bestreureu 400.000 per

comprar l’alfals que han de rebre aquests pagesos i el pagès per

poder-lo retirar, n’ha de pagar la meitat, 200.000. Per tant,

hauríeu pogut donar molt més, la normativa us ho permet, són

zones desfavorides pràcticament, Menorca, la zona de Campos,

Ses Salines, que és allà on estan radicades, hauríeu pogut

incrementar fins el 45% fins i tot i no ho heu fet. Vull dir que

crec que heu quedat curts amb aquestes ajudes al sector del

vacum de llet, sabent que estava mot malmenat. Aquesta ha

estat una de les causes també que dins el propi sector han

desmoralitzat moltíssim, conseller.

Teniu dins el Pla de Desenvolupament Rural una línia

important, que és la de cooperació. És nova, totalment

innovadora i és una d’aquestes picas en Flandes per acabar

demanant a Europa que pagui la insularitat, com fan a les illes

de l’Egeu. Aquesta línia de cooperació no l’heu treta encara i

aquesta línia de cooperació el que fa és subvencionar fins i tot

el transport entre illes, que és el primer pas. En aquesta jo crec

que hauríeu de fer un esforç també per mirar de treure-la,

perquè és bona per a tot el sector en general però, en aquest

cas, en el cas concret, és bona per al sector de vacum de llet. 

El sector vacum de llet, conseller, té dues maneres de tenir

ingressos: per la venda de la mateixa llet directament, i després

pels vedells que produeixes les vaques, lògicament. Heu tornat

a treure una línia d’ajudes per a la sequera per enviar les

ovelles a la península els que les hi vulguin enviar, però no

n’heu treta per als vedells. Potser també l’haguéssiu poguda

treure, aqueixa ajuda per als mateixos vedells, això vol dir que

potser haguessin pogut defensar millor el preu els mateixos

ramaders si ho haguessin pogut dur cap a la península. 

Ho dic de coses que crec que us heu quedat curt, que

haguéssiu pogut fer, i vull aprofitar avui per dir-vos una cosa

que ja us han demanat des del sector: els doblers que no us

gasteu d’aquells suposats 2 milions d’euros que destinareu a la

sequera, d’acord, els doblers que no vos gasteu us deman el
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mateix que vós vàreu demanar al ministeri i que tant el

criticàreu, i és que el que no us acabeu de gastar que ho

retorneu al sector vacum de llet amb ajudes durant tot l’any.

Només deman el mateix que vós vàreu demanar que pareixia

que era ben lògic, i que estic segur que no fareu dues tires de

potades sinó que direu “sí, el que em sobri ho tornaré cap al

sector vacum de llet”.

Tenc un parell de coses més per comentar-vos i el temps

acaba, però em concentraria a dir-vos que si aconseguim que

les ajudes es financiïn el més ràpidament, que ens arribin

aquells 4 milions d’euros que encara ens fan falta de la PAC i

que faceu això, del que us pugui sobrar del que no us gasteu en

temes de la sequera, que ho redestineu a aquell sector vacum de

llet, us puc assegurar que fareu una bona obra per a tot el

sector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Presidenta, senyors diputats. Gràcies, Sr. Company, per

oferir-nos l’oportunitat de parlar del sector ramader, i crec que

és el primer que hem de fer en aquest parlament, donar veu als

problemes que tenim, parlar del sector ramader, és a dir, si

d’alguna cosa ha servit no fer la fira de Campos és posar

damunt la taula aquest problema, que la societat en sigui

conscient, un problema, com vostè ha dit, estructural.

El sector ramader per què és important?, (...) ha de donar

molt de suport; per què?, per la seva importància econòmica,

pel seu impacte sobre el territori, perquè és el tractor que estira

la resta de sector primari perquè és molt important, i a més

perquè ens ofereix uns productes de qualitat. El sector ramader

és el que estira d’altres produccions i per tant li hem de prestar

principal atenció. Però com vostè bé ha dit, i amb això faré la

meva intervenció, és una crisi estructural, una crisi que ve de

molts d’anys, una crisi que ve des d’entrada d’aquest país a la

comunitat econòmica europea, des d’aquell moment en què la

PAC i els PDR es varen dissenyar sense tenir en compte la

insularitat -vostè n’és prou conscient-, i evidentment totes les

adaptacions de totes aquestes polítiques europees mai no han

pensat en el fet diferenciador d’aquesta terra. Evidentment

parlem dels problemes específics i de què podem fer des

d’aquest govern.

Vostè ha parlat dels dos instruments clau de la política

agrària, la política agrària comuna i el PDR. Sr. Company,

aquestes dues polítiques han estat palAliatius per al sector, han

estat palAliatius, no ens han servit per aconseguir l’objectiu de

rellançar el sector ramader, no ens han servit. Durant tots

aquests anys progressivament l’abandó d’explotacions ha estat

progressiu, cada any han anant abandonant; no només el sector

lleter, també li record que existeixen altres sectors, el porcí,

l’aviram, uns altres sectors que han anat desapareixent i que des

del Govern no s’ha donat resposta amb una política agrària

contundent i que tengués uns mecanismes suficients per fer

front a aquesta crisi ramadera, instruments que a vegades s’han

posat damunt la taula i que després s’han suprimit.

Sr. Company, li dic que divendres es produeix un altre

pagament de la PAC i ens trobarem amb el 93,5%; haurem

posat a disposició del sector més doblers que l’anterior PAC.

Vostè sap que aquesta té elements diferenciadors a les

associades: 3.400.000 per al sector oví, 1.200.000 per al vacum

de llet, 260.000 per al vacum d’engreix, 440.000 per a les

vaques dides. Suport..., aquesta PAC evidentment és important

per al sector ramader, però no ens garanteix la base, no ens

garanteix aquest diferencial.

I, Sr. Company, sap què desmoralitza el sector? Abans de

les eleccions hi va haver una ajuda de l’Estat perquè la crisi del

sector lleter és una crisi a nivell europeu, una ajuda que l’Estat

va destinar únicament i exclusivament a Galícia. Això sí que

desmoralitza, és a dir, aquí, d’aquella ajuda extraordinària que

tenim, que a les Illes Balears han arribat 202.000 euros,

desmoralitza, perquè els que han fet bé la feina, els que s’han

modernitzat, els que han transformat..., expliqui vostè al sector

de vacum de Menorca, que s’ha modernitzat, que fa

transformació, que ha quedat fora, els exclosos, que només han

anat aquests doblers, aquests 25 milions només han anat cap a

Galícia, aquí ens ha arribat el que es diu la pedrea. Això sí que

desmoralitza el sector.

Evidentment, com vostè bé ha dit, el PDR és l’altre

instrument clau per fer aquest canvi, per fer front a les

polítiques estructurals, per fer aquest canvi necessari en el

sector per tirar endavant, amb les línies d’inversions a les

explotacions, amb les línies de transformació, de valor afegit,

de joves agricultors, en aquestes que ens ajuden a les mesures

agroambientals. En tot això estam fent feina i estam fent feina

per dotar de contingut i per dotar econòmicament tot aquest

PDR. Vostè sap que el PDR està dotat econòmicament en part,

i per tant estam fent els plurianuals necessaris per tenir tota la

dotació econòmica d’aquest projecte.

El sanejament i l’alimentació són polítiques bàsiques,

polítiques que no es veuen, feina que fa el Govern a l’ombra

per garantir que el sector ramader tiri endavant. El programa

autonòmic de (...) vigilància i control i prevenció de les

malalties, amb 180.000 euros; el suport a les associacions de

defensa sanitària, amb 400.000; el control alimentari..., tota una

sèrie de polítiques bàsiques. Ja n’he parlat: polítiques europees,

la PAC, el PDR, els controls necessaris, però des de la política

autonòmica hem de fer front a aquests reptes, a la manca del

tractament del fet insular; vostè en va fer bandera i evident

aquest conseller en continuarà fent bandera; de la crisi de

mercats que ja hem viscut, aquesta sobreexplotació, aquesta

liberalització, aquesta eliminació de les quotes de llet que ens

ha duit que la producció europea hagi pujat un 20%, i per tant

què passa?, excedents.

Com vostè bé sap les Illes Balears desgraciadament

funcionam com un mercat d’excedents, ens ho envien tot aquí

i ens rebenten els nostres preus, però aquest fet, a sobre, amb

la crisi russa, s’ha vist -encara a altres sectors com el sector

porcí- molt més afectat. La reducció de les polítiques de

regulació de mercats, que encara anam a més. El TTIP és la

pròxima amenaça per al nostre sector ramader, el nostre sector
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agrari; o sigui, que ens igualem a les polítiques agràries dels

Estats Units pot suposar la mort del nostre sector primari.

Evidentment hem de fer una feina des del Govern amb

coherència, apostant per mesures amb fons propis que estam

fent, per exemple la cria de vedelles, com vostè sap, una línia

continuista amb 210.000 euros; la recria de porcastrells,

enguany feim un canvi, Sr. Company, aquest sector oblidat, un

sector que també ha patit una crisi que a vegades no se’n parla

tant, no és tan popular, però evidentment hi hem d’estar al

costat, amb una línia de suport de 500.000 euros que farem

enguany per fer front a aquesta crisi estructural, que si no

desapareixerà completament aquest sector; i també altres línies

de base. Sr. Company, aquest país ha perdut infraestructures

necessàries per tirar endavant. Com pot ser que a les Illes

Balears, és a dir, a Mallorca, disculpi, no tenim un escorxador

per a aviram? Com volem tenir una indústria ramadera d’aquest

sector si no tenim el més necessari que és un escorxador? Per

tant enguany hi ha una línia d’escorxadors, hi ha 100.000 euros

reservats perquè algun escorxador es reconverteixi i pugui fer

temes d’aviram. Això és bàsic, polítiques de base, polítiques

que pareixen senzilles però que fan l’estructura necessària.

Transport de l’aviram, mentrestant, a Menorca, per començar

a estimular aquest tipus de sector. 

Potser li semblarà un doi: un protocol d’112 pel tema dels

atacs de cans a les ovelles, coses senzilles que podem fer però

que el pagès agraeix per estar al seu costat. El Pla de millora de

races autòctones, o les subvencions a través del FOGAIBA, que

vostè bé sap que arriben a 713 explotacions; però també amb

un pla de SEMILLA per millorar aquestes races autòctones,

que també ens donen una producció diferenciada que és en el

que hem de fer feina. El decret de necròfagues, i podria anar

seguint amb tot tipus de mesures.

Però evidentment les mesures que han destacat al meu

mandat han estat les de fer front a la sequera, com vostè deia;

ajudes a capital circulant, ja s’han presentat més de cent

solAlicituds, quan vostè deia que aquesta no era una mesura que

pogués agradar, idò sí, Sr. Company, hem tengut més de cent

solAlicituds; ajudes a palAliar els efectes en alimentació, els 2

milions que vam posar. Després vam posar tota una mesura de

reforç, recorda vostè el Proalfa?, que donaven a Campos i a Ses

Salines, a aquells ramaders que cada anys els donaven alfals,

que vostè any a any va reduir-ne la quantitat; idò enguany ja

abans d’haver-hi la sequera ja vam dir que passàvem de les 700

a les 1.500 tones, per això comprarem alfals sec a fora, però a

part hi ha aquest complement que vostè bé ha explicat, una

ajuda específica al sector de vacum d’alfals, i alfals que

arribarà a totes les illes, per primera vegada també, Sr.

Company, ens recordam de Menorca, Menorca també existeix.

Recuperació de la campanya de subministrament de llavors

certificades, que també té un impacte important en el sector

perquè ajudarà, línies que havien desaparegut i tornen. 

Però tot això, com vostè bé ha dit, són potser retxes dins

l’aigua si no aconseguim fer front al més important, aconseguir

uns preus dignes al comercialitzar. Evidentment des del PDR

ens donen tota una sèrie d’instruments de suport a les

denominacions d’origen, i a promocionar iniciatives

interessants com puguin ser la de me ecològic o la de me de

Pollença, l’IGP de sobrassada, la denominació d’origen de

formatge Maó, que hem d’estar al seu costat i hem de fer feina

per la promoció. 

(...) que també amb el sector porcí hem arribat a un acord

per fer la porcella de qualitat, per distingir les porcelles de les

Illes Balears per marcar-les i per poder-les distingir en el

mercat, cosa que ens permetrà tenir aquests valors afegits. En

aquesta línia feim feina.

En investigació, també en investigació. La ramaderia havia

estat la gran oblidada en les beques d’investigació. Enguany

moltíssimes de les beques aniran destinades a com estalviar

costos en els farratges, a com comercialitzar millor, a com

diferenciar aquest producte en el mercat, la diferenciació. Com

vostè deia, utilitzam les eines que ens dóna la Llei agrària, el

catàleg d’aliments tradicionals, la venda directa, són iniciatives

que hem posat en marxa.

Però vostè ho ha fet prou concentrat en el sector del vacum.

Com li he dit, la PAC divendres colAlocarem el 93,3% de

pagament, ja n’hi haurà més que l’any passat. I evidentment

totes les ajudes s’estan pagant, 1.200.000 per al vacum de llet,

260.000 pel vacum d’engreix, 440.000 per a vaques dides,

200.000 euros extraordinaris del ministeri. Totes les ajudes

necessàries de PDR. Però hi ha altres coses que són més

senzilles, més petites i tal vegada no es veuen: el suport a

l’Associació de Frisona, el suport a l’IBAL, amb 20.000 euros,

la realització de controls lleters, el programa de millora

genètica, les línies de suport al sector ramader i altres coses, les

noves específiques que vostè ha dit de la sequera. Estam

treballant per a una GP de la vaca de Menorca, que això ens

permetrà distingir-la en el mercat i treure un valor afegit. El

suport tècnic que vostè coneix des de SEMILLA. Continuam

amb el tema dels escorxadors, com vostè deia, bàsic. I estarem

amb l’Estat espanyol fent feina en les polítiques de mercat i que

el ministeri va arribar a un acord lleter, el pacte lleter, per al

control de preus, que ha estat, sincerament i dit per les

associacions agràries, un fracàs. No hem aconseguit estabilitzar

els preus, no hem aconseguit que les distribuïdores

distribueixin a un preu raonable. Però des d’aquí, des del

Govern de les Illes Balears, li puc dir que ja hem fet una ronda

de contactes amb la indústria, som conscients del problema. A

la Federació Hotelera dilluns que ve, amb comercialitzadors,

amb supermercats de les illes, per promocionar el nostre

producte.

I a tall de reflexió que els faria a tots els diputats. Ens

omplim la boca de l’orgull del nostre sector ramader. Jo els

deman que obrin la gelera i vegin què tenen a ca seva. Analitzin

què tenen a la seva gelera. La millor política de suport al nostre

sector ramader és comprar els nostres productes i els nostres

productes estan diferenciats i són de qualitat. Per tant, la millor

política que podem fer és la compra dels nostres productes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Company del Grup Parlamentari

Popular.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, conseller, hi

ha tot un seguit d’eines que vénen de tota la vida i una és la que

per desgràcia no hauríeu d’haver de tornar treure mai, que són

les de la sequera. Però bé, us heu trobat amb això i les heu

hagut de treure. 

Però, conseller, no us he dit a la primera intervenció, però

sí que us ho diré ara. Insularitat, què vàrem aconseguir

nosaltres? Heu fet una referència dient que pagareu molta més

PAC que l’any passat, efectivament. I, conseller, ens ha costat

sangre, sudor y lágrimas de discutir molt amb Madrid, això

que a vegades la presidenta del Govern diu, és que ens

agenollam, de discutir moltíssim amb Madrid. Vós sabeu

l’embull que per exemple ara hi ha a Andalusia, hi ha una

baixada d’un 10% de mitjana dins tot Espanya. Idò no, Balears

creix un 20%. 

És a dir, que estam parlant que nosaltres vàrem aconseguir

que vengués un 30% més d’ajudes en aquest nou període i això

té un altre avantatge, conseller, l’any 2020 partim ja d’una

situació molt més alta. Aquí què heu de fer vós? Consolidar,

evidentment en això crec que no hem de tenir massa problemes.

Per primera vegada en tota la història de la democràcia, surt un

reial decret i diferencia península de Balears. No, no, no, així

de clar! Damunt un reial decret de Madrid, que fa una sèrie de

diferenciacions que són per a la insularitat. I mirau on anam,

oví, a península un productor oví cobra 12 euros per una ovella,

aquí 20, és a dir, un 70% més per ser Balears. Això és una

lluita d’insularitat que està reflectida ja. Clar, torna ser una altra

pica en Flandes. Això és el primer pas, conquerir Madrid i que

ens ho demostri i hem d’anar a BrusselAles. Això ho ha d’acabar

pagant conseller BrusselAles, com passes a les illes de l’Egeu.

Per tant, el sector oví rep un 70% més a Balears que a la

península i ho diu el reial decret. Seriosament, us ho dic perquè

està escrit, no m’heu d’obligar a dur-lo un altre dia i a més, vós

ho tocau haver de saber. El fruit secs cobren un 33% més per

estar a Balears que per estar a península. La vaca dida, a la qual

vós heu fet referència, cobra un 111% més aquí a Balears que

a península. El vedell d’engreix, cobra un 124% més aquí que

a península, (...), el vadell d’engreix a altres explotacions que

no siguin a la pròpia, un 90% més i el vacum de llet un 14,64%

més. Aquestes línies d’ajudes de la insularitat estan

aconseguides a base de molts d’esforços i tal. Es podria intentar

l’any 2020 renegociar, tot allò que incrementeu jo us donaré

l’enhorabona, conseller, però això no s’havia aconseguit mai.

Balears de totes aquestes ajudes que rep més, suposen cada

any 2.163.000 euros més d’aquestes ajudes associades que es

diu en l’argot que empram nosaltres, no és ver? No les rebia

abans. Balears rep un 21 o un 22% quan hagi acabat el període,

més del que rebia l’anterior període de 7 anys. I això ha estat

una feina importantíssima que vós heu de consolidar. Tanta

sort... i això us ho dic perquè vós heu dit, és ver que es varen

repartir 25 milions d’euros que eren per a Galícia, és ver. Sabeu

què ens tocava aquí? 250.000 euros. I jo estava negociant això

i vaig dir, vull allò altre, vull 2.163.000 euros. No, no, no, va

ser així, conseller. Tant de bo vós ho aconseguiu, tal vegada

vós sou més chulo que jo i en sabeu més. Vos ho reconeixeré...

(Remor de veus)

Idò si vós no trobau que podeu ser més chulo que jo, el que

sigui, però si els duis, olé!, és que vos ho alabaré, conseller.

Una cosa sí que tenc, vós no sou del sector i jo ho som i tot el

que arribi al sector...

(Remor de veus)

No, conseller, que ens entenguem. Que ens entenguem,

conseller, no ho agafeu malament. Vós no veniu d’explotacions

agràries, ni veniu de res de tot això i jo hi vaig néixer i vaig

créixer i encara evidentment faig comptes tornar-hi, m’enteneu?

Això és el que volia dir. Vull dir que jo tot allò que faceu

arribar als diferents pagesos, maldament per aquí qualcú digui

“uhhh”, em va de meravella, el que no vull és que hi hagi

qualcú que digui que encara la rebré jo. No demaneu per res

per a mi, però per al sector sí, i ja m’arribarà. No és ver?

I heu tocat un tema que és fonamental també, conseller, i és

el tema dels escorxadors per exemple. A mi me pareix molt

correcte que poseu 100.000 euros per fer un escorxador

d’aviram, em pareix molt bé. Teniu un problema que us ve, que

jo el vaig patir, teniu un problema que us ve damunt que és

l’escorxador de Palma. I vós aquest l’heu de controlar, perquè

Manacor i Felanitx varen fer un sobreesforç i no us diré com es

va fer, perquè vós també ho tocau haver de saber o us han

d’haver dit. No estan capacitats per rebre tota la matança dels

animals. I evidentment quan no hi ha escorxador, els animals

ens fugen. Amb això també us reconeixeré tot el que faceu,

esforçant-vos perquè si no acaba pagant sempre el sector.

Amb allò que sense cap dubte he d’estar d’acord i em pos

davant, darrere, al costat, allà on vulgueu, és, senyors, de tots

aquí hi ha molta gent que parla de comprar els nostres

productes. Tothom a l’entrada dels supermercats o de les

mitjanes superfície diu sí compraré productes, però quan

surten, conseller, teniu tota la raó, si miram el que duen, quasi

quasi no duen res nostre. Això és el que hem de canviar,

aquests hàbits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Company, li vaig dir un pic i li ho tornaré repetir, aquest

conseller admet qualsevol tipus de consell de persones que li

puguin aportar coneixements, però lliçons..., segons quines. No

li admetré segons quines lliçons. Evidentment jo no tenc

interessos personals en el sector agrari. Li vaig dir que la meva

família..., li puc retreure que ma mare estava a la finca de

S’Esbossar, que el meu padrí feia llenya i que tots varen ser

expulsats del camp i se’n varen anar al sector de la construcció,

sí, com vostè mateix. També no ens enganem, tots venim de

famílies d’un passat agrari o d’un passat tèxtil en el cas del meu

poble, Esporles, i passam a un sector de serveis i a un sector

turístic. Però això, no m'invalida per parlar d’agricultura, no
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tenir interessos personals en agricultura, em permet opinar

lliurement i no afavorir els interessos de ningú.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Company, els seus mèrits jo els hi he reconegut, no tenc

cap problema. Jo li he reconegut que enguany pagam més PAC,

sí, reconec la feina feta, cap problema. Però vostè no va

reconèixer els errors comesos a la PAC. La PAC de

corresponsabilitat, és a dir, com és l’èxit, jo la hi reconec, de

les seves gestions, del seu equip, que tendrem ara més doblers,

vostè no va reconèixer la part de responsabilitat en què

arribessin més tard i això no ho ha fet mai. El Sr. Simonet sí

que ja ho ha començat a fer i li he d’agrair que ja ho ha

començat a fer. 

Heu estat parlant dels seus èxits. Sí, jo li puc recordar també

alguns dels seus fracassos, és a dir, la retirada de suport a

l’alfals a la gent de Campos, que ara vostè tant defensa, podem

veure les dades de què hi duen i de què deixaven; del Proagro

que era un programa que va desaparèixer; podem parlar també

de Plandisa que l’hem convertit d’un assecador en una

incineradora, en podem parlar d’aquests fracassos, Sr.

Company. Jo li reconec els seus èxits i em sentirà donar-li

suport i elevar la seva tasca en els moments que ho va fer bé,

però també en els moments en què es va equivocar. I ja li dic,

tots aquí som representants, no té l’exclusivitat de ser

representant del sector agrari i nosaltres fem feina per al sector

agrari, per a tot el sector, i en la meva intervenció, si s’hi ha

fixat, no només li he parlat de vacum de llet, que ara mateix

sembla ser la seva única preocupació, també li he parlat

d’aviram, també li he parlat d’oví, de boví, de tot el sector, que

és l’important, no només uns.

I evidentment, coincidim amb el diagnòstic d’un fet,

aquestes polítiques liberalitzadores ens han dut aquí, que llevar

les quotes lleteres i la sobreproducció ens ha dut aquí, i que ara

el TTIP és l’amenaça més letal per al nostre sector agrari. I

esper que vostè, amb les seves grans influències, faci arribar

aquest missatge que no volem el TTIP, perquè serà la mort del

nostre sector agrari.

I animarem evidentment tothom a consumir els nostres

productes i farem campanyes de promoció i estarem amb el

diàleg, com deia el batle de Campos l’altre: conseller, anam a

Madrid i venc. Perfecte, d’això se’n diu ser constructius. Facem

promoció del nostre producció, doncs ja parlam amb les

cadenes de supermercats per fer promoció del nostre producte.

Però dic, el missatge que hem de dir a la ciutadania és: el

Govern està al costat del sector ramader, les subvencions, els

projectes, tot per reestructurar-ho, però el més important és la

seva colAlaboració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 6934/16, presentada pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a accions per acabar amb la venda

ambulant no regulada, derivada del debat de la

InterpelAlació RGE núm. 6339/16.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i votació de la Moció RGE núm. 6934/16, presentada pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a accions per acabar amb la venda

ambulant no regulada, derivada del debat de la InterpelAlació

RGE núm. 6339/16.

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, senyores i senyors. De la interpelAlació que

vàrem fer fa quinze dies, El Pi ha cregut oportú presentar

aquesta moció que té aquests quatre punts. I el que queda clar

aquests darrers mesos i, especialment, aquest darrer mes i mig,

és que en el carrer hi ha més gent, que segurament la temporada

turística ha començat abans, hi ha més turistes, hi ha més

creueristes, però també molt clar que hi ha més venda ilAlegal

a llocs molt privilegiats de l’illa.

Perquè això no és un problema nou a les Illes Balears i a

Ciutat menys, a l’any 1915 ja hi ha una ordenança la qual no ha

estat derogada, de l’Ajuntament de Palma, que prohibia la

venda ilAlegal en els carrers, el 1915. El que és cert és com els

vaig dir, que en el Born de Palma la gent paga fins a 25.000

euros de lloguer per metre quadrat comercial, mentre just

davant o a 50, 100 o 200 metres ens trobam ple de llocs posats

en terra, en el carrer, que fan una venda sense pagar cap impost,

a la zona amb més càrrega fiscal de tot l’Estat espanyol. I això

per a nosaltres va frontalment en contra del petit i mitjà comerç

de les Illes Balears, que tots vostès, i nosaltres també, ens

omplim la boca que el defensam durant la campanya electoral;

en els acords pel canvi hi ha un petit paràgraf, petitó, però hi és,

petitó, hi ha coses que hi ha molta més lletra, en aquest cas és

petitó, però hi és, i quan arriba el moment que ens trobam en

aquesta situació ens costa actuar.

Nosaltres els volem recordar les xifres de què hi ha 20.000

microempreses a Balears que donen feina a 50.000

treballadores i treballadors; que aquestes empreses tenen una

mitjana de 2,3 treballadors per empresa, sense tenir en compte,

lògicament, les grans superfícies. I que les petites i mitjanes

empreses de les Balears generen el 95% de la feina que es fa en

aquesta terra.

Què pensam nosaltres? Que qualsevol empresa que no

declara haver guanyat 300.000 euros a l’any, que són la majoria

d’aquestes empreses, que paguen el 25% d’IRPF, aquestes

haurien de pagar el 20, haurien de pagar el 20, perquè els

grossos els quals declaren que en guanyen més de 300.000 a

aquests els tocaria pagar el 20, però tenen instruments

suficients per al final només pagar el 5. I és clar, i dius i aquell

que sustenta el 95%, i que tots els que som aquí el suportam, té

aquest problema, que després ha de pagar més que aquells que

sustenten manco.

Però no va per aquí tan sols, a més a més el sector del

comerç..., consentim aquests venedors ilAlegals, ilAlegals, que

quedi clar, no està en contra dels venedors ambulants legals El

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606934
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606339
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Pi, ho tenim claríssim, a la porta dels comerços fent

competència deslleial de productes que no tenen garantia. I

amb la venda ilAlegal hi perdem tots, el comerciant, qui,

lògicament, si ho té en regla, veure la resta que no ho tenen en

regla, fotut; el que ven, aquests homes i dones que venen, que

són víctimes, més que probable, de màfies que hi ha darrera i

que els controlen, és a dir, no són els culpables aquests alAlots

i alAlotes que venen, són els que realment els han donat els

trastos que els fan vendre, estan en mans de màfies. I el

consumir, també, que no té garantia ni on podem acudir per

reclamar, perquè si jo me’n vaig a Consum, com vaig veure

l’altre dia una acció, pens, de la conselleria, que havien entrat

a uns souvenirs que no sé quantes mils de camisetes tenien

falses, que venien, és l’exemple més clar per visualitzar això:

un va, té un portal obert, amb un nom, amb un CIF i ven una

cosa ilAlegal, l’administració pot actuar, hi va anar, va

decomissar no sé quantes mils i mils de camisetes i aquest

home o a aquesta dona o a aquesta societat li caurà la multa i

l’haurà de pagar i, si no, com que té un portal i té un número de

compte i un DNI o un CIF, no s’escaparà, l’embargaran al final,

tal vegada el procés serà llarg, però pagarà.

En el cas de la venda ambulant ilAlegal, aquestes persones

no tenen NIF, ni CIF. Per què? Perquè una gran majoria

d’aquestes, per no dir el 99,9%, són persones irregulars que no

tenen papers. Molt bé, per tant totes aquestes accions que es

fan... -i jo ara diré una cosa molt forta aquí, i som pocs,

pensava que hi hauria més gent, però vaja, ho diré, perquè

després tenim una moció del tema de la sanitat universal, no és

ver?-, hem de passar, o això, jo i el Sr. Melià i la Sra. Sureda,

i n’hem parlat moltes vegades ja, i jo cada dia...., mirin, la

dignitat de les persones, en aquest cas tenim el trull del tema de

les targetes sanitàries, que jo els dic això és..., em sembla molt

bé, hi hem estat a favor, però això no afecta de la forma

fonamental la dignitat de les persones, la dignitat de les

persones és poder tenir feina i a la vegada poder tenir papers.

Jo som dels que pens que aquesta societat, que tal vegada té, no

ho sé, 70, 80, 90, 100.000 homes i dones que no tenen papers

a les Illes Balears, ilAlegals, els mal dits ilAlegals, jo crec que la

societat hauria de ser capaç de voler regular la immigració i

tota aquesta gent que és aquí donar-los els papers, dignificar.

És evident que si en vénen molts més, això no té capacitat, i

això no ho ha dit cap polític mai encara en aquesta seu, mai,

mai, però ja amb 54 anys, a punt dels 55, jo no em puc enganar

en moltes de les coses que pens en les persones, necessitam

regular els fluxos migratoris i necessitam ser solidaris amb tots

aquells que ja hi ha aquí, no els podem engegar. Perquè

aquelles situacions ens generen després problemes amb gent

que és legal, mallorquina o no, això és igual, que té un negoci,

que paga els seus imposts i veu com a impossible mantenir el

portal obert perquè hi ha gent que gestiona aquestes coses.

Davant això, nosaltres pensam, sé que és un debat d’una

altra qüestió, que tendria a veure més amb tema d’immigració,

però sí que o regulam la situació i dignificam els que ja són

aquí, o realment som una societat que fracassa i més prest o

més tard ens sortirà qualque partit d’aquests bojos que hi ha per

Europa. Jo vull ser solidari, vull dignificar els que són aquí i no

tenen papers, però vull controlar que després qui entra pugui

entrar amb un contracte, amb uns papers, però seríem solidaris

amb més de 100.000 persones i dignificaríem més de 100.000

persones, que realment, realment, tendrien un futur i no haurien

d’actuar en mans de màfies; perquè això són màfies, perquè

aquest gènere entra, entra per ports o aeroports i va a

magatzems. A un cendrer, hi ha cendra, han fumat, per això El

Pi proposa aquestes mesures, que jo, després que vostès

defensin les esmenes que m’han presentat, a la rèplica els

contestaré les esmenes.

Per això El Pi defensa aquesta postura d’intentar introduir

a la Llei de comerç mesures necessàries per lluitar contra la

venda ambulant ilAlegal, ressaltam, com és el decomís immediat

de mercaderia.

Aquest segon punt, que veig que no ens l’han esmenat i tenc

la confiança que el puguem treure, crec que és clau, perquè, de

vegades, si vostès han parlat amb qualque ajuntament o amb

regidores, regidors competents, diuen: és que jo no tenc

recursos i jo tenc dos policies, i la Guàrdia Civil l’he cridada i

l’altre dia va venir, però avui no pot venir, i la Policia Nacional

en aquest poble no en tenim; hi ha un problema de coordinació.

Després nosaltres aquí legislam, els consells tenen la

competència de comerç, hi ha un problema de coordinació, per

això nosaltres instam que es creï una mesa, que no existeix

aquesta, n’existeixen d’altres, no sé què, una mesa de

coordinació entre diferents administracions amb la presència

del Govern, de la Delegació del Govern, dels consells insulars

i dels ajuntaments, a través de la FELIB, amb la finalitat

d’actuar de forma conjunta i coordinar esforços de seguretat,

davant l’entrada de producte legal a les Illes i dur a terme una

lluita conjunta contra la falsificació de productes.

El Parlament de les Illes Balears, el tercer, sé que ha creat

un poc de controvèrsia, però ja em va bé que en parlem, insta

el Govern de les Illes Balears a realitzar actuacions preventives

contra la venda ambulant no regulada i a multar els compradors

i acompanyar aquesta mesura amb una campanya d’informació

preventiva per les possibles qüestions que passen en els

consumidors.

Això passa a Barcelona, a Barcelona es multa el comprador.

A Madrid no es multa el comprador, però et donen..., tu vas a

comprar i devora hi ha un informador que et dóna el bitlletet i

et diuen tot el que passa, tot el que fas; és a dir, ajudes les

màfies, és a dir, tota una tramoia, destrosses el comerç

tradicional, tot això, és a dir, és agressiu, no sé si és més

agressiu el document de Madrid que els 50 euros de Barcelona.

I una darrer punt, que el Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de l’Estat a modificar la llei per poder dur a terme

aquesta lluita efectiva contra la venda ilAlegal.

Dit això, i que se m’acaba el temps, creiem que aquesta

mesa ens podria ajudar molt. Que les mesures sancionadores...,

mesures..., i després hi ha una cosa: quan es va a aquests llocs

sempre s’ha de decomissar, se n’ha d’endur tot, perquè

nosaltres posam multes, l’administració posa multes, la Guàrdia

Civil posa multes a gent que no té NIF, ni DNI, amb la qual

cosa aquestes multes, al final, no les cobra ningú. En canvi, si

un local compra, i és com toca, és com toca això, compra un

producte, sigui per menjar o sigui per vestir, que no té la seva

factura, Consum el pot multar, Hisenda el pot multar i no se

n’escaparà, que és el que toca. Però en aquests altres casos ens

és igual.
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Ja els ho dic, és un problema social, de gent que no té feina,

de competència deslleial al petit i mitjà comerç, en parlam molt

de tot això, i el que m’agradaria és que entenguessin que és una

gran...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’acabar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -sí, acab-..., hauríem de ser capaços de trobar un punt

d’encontre, perquè l’espectacle com, no ho he volgut llegir, tots

els mitjans han explicat aquests darrers quinze dies, és tremend

al carrer.

Pensam també que s’hauria de modificar el Codi Penal,

perquè si no aquests ilAlegals no tenen cap problema per

continuar fent el mateix que fan.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Intervenció del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, per defensar les esmenes RGE núm. 7334,

7335 i 7336/16, la Sra. Campomar, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, ja, com ha dit el Sr. Font, però nosaltres el

petit comerç és vera que bàsicament és de capital familiar i ja

fa dècades que sofreix seriosos problemes per subsistir. Amb

la globalització de la venda al detall dels productes de consum

han sofert transformacions imparables i des del punt de

producció inclòs, no?

La distribució alimentària s’ha concentrat en un petit

nombre de cadenes de supermercat. La roba es compra

majoritàriament a estab liments de grans marques

internacionals. L’electrònica l’anam a cercar a superfícies

especialitzades, situades a centres comercials, mobles, articles

esportius, el mateix.

En resum, la realitat és que prescindir del petit comerç és

cada vegada més fàcil, ens ho posen molt fàcil, de fet en alguns

sectors és complicat no recórrer a les grans superfícies i grans

establiments. Aquest avanç en la destrucció del petit comerç i

també la progressiva desaparició dels negocis professionals,

com fusters, vidriers, ferrers, es veu cada que avança a marxes

forçades i realment elimina els negocis familiars i que també

veuen minvada la seva clientela.

En el Regne Unit es calcula que cada supermercat ha

provocat el tancament d’onze petits negocis. La dura realitat

del comerç familiar ens condueix a fer tasques, jo crec que

l’administració pública de reconversió i impulsar aquesta

reconversió del sector, especialització, proximitat de la

clientela, xarxes socials, experiències d’oci, etc.

Per altra banda, encara que amb molta menys incidència i

en cap cas comparable amb la incidència econòmica, entenem

nosaltres, de les grans superfícies, sí que és vera que hi ha un

impacte de la venda ambulant ilAlegal i que avui debatem en

aquesta cambra. Entenem que la venda ambulant ilAlegal s’ha de

combatre amb contundència, però també tenint en compte tots

els factors que l’envolten; el que no podem fer és que el

consens que tenim en relació amb els problemes que sofreix

avui en dia el petit comerç es redueixi només a la venda

ambulant ilAlegal, ni a ocupants molests d’espai públic i sense

tenir en compte factors essencials que els provoquen aquesta

greu situació i que pateix el petit comerç, que són factors de

globalització i la carta blanca que s’ha donat fins ara a les grans

superfícies, i també sense tenir en compte aquest factor social

que condueix a l’existència d’aquesta activitat. Això és el que

hem trobar a mancar a la seva moció i que, per tant, hem

presentat unes esmenes en aquest sentit, no és que cregui que

vostès no ho tenen en compte, sinó que nosaltres ho hem volgut

deixar..., diguem, que en quedàs una constància.

De fet, nosaltres entenem que des de l’Ajuntament de

Palma, que nosaltres creiem que és en aquest moment la

concentració demogràfica de gent que pateix més aquesta

venda ambulant ilAlegal i aquests petits comerços que són al

centre de Palma pateixen sobretot els seus efectes, s’han posat

en marxa moltes accions per lluitar contra aquesta venda

ambulant, accions diguem de diferent tasca: els increments dels

efectius de la Policia Local pels carrers i per les places més

concorregudes del centre de Ciutat, precisament amb punts de

visibilitat que permeten dissuadir, fer un efectes dissuasius que

creiem que també és molt important.

També la informació que dóna la mateixa policia a turistes

i residents de la ilAlegalitat que suposa la compra d’aquests

productes. Des de dia 7 de març, l’ajuntament va determinar

una sèrie de zones de Ciutat decretades de situació d’especial

intervenció, com són Platja de Palma, Can Pastilla, Es Jonquet,

Passeig Marítim, Son Armadams, Plaça Gomila i El Terreno,

i per solucionar sobretot problemes de botellot, que també és

un altre tema, però important, i també la venda ambulant.

La Policia Local, el Govern de Cort està interessat o

intensificarà el proper mes, també, una campanya contra les

falsificacions i no tan sols contra la venda ambulant. Que també

aquest tema de falsificacions no afecta només la venda

ambulant ilAlegal, sinó també locals comercials que fan venda

de productes falsificats, i que nosaltres entenem que també

aquests locals comercials entren en competència amb aquest

petit comerç que volem defensar i que fan venda de productes

amb tota regla i que paguen tots els seus imposts, i creiem

també positiu que aquesta tasca, aquestes campanyes també es

facin en aquests llocs.

Això no obstant, hem de recordar que les competències

d’actuació, jo crec que sobre la venda ambulant són del cos

nacional de policia, tot i que la Policia Local hi actua en veure

la comissió d’un delicte relacionat amb aquesta matèria. Ara

per ara, pràcticament, quasi en tots els casos, sí que es fa

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607334
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607335
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607336
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decomís de la mercaderia, n’hi ha prou a veure molts de pics

alguns llocs de les policies locals plens d’objectes decomissats.

És ver, i nosaltres en això sí que hi votarem a favor, en

aquest punt que deia el Sr. Font, que la coordinació amb els

diferents cossos és prioritària i ha de ser màxima i també amb

totes les institucions.

També és ver que des del principi de legislatura entenem

que també l’Ajuntament de Palma fa una tasca, i creiem que

molt positiva, de diàleg amb aquests venedors ambulants i

sobretot a la part de S’Arenal, per cercar alternatives laborals

a qui exerceix aquesta pràctica ilAlegal. 

Realment és l’objectiu de (...) i jo crec que això hauria de

ser, i és, l’objectiu de tots els ajuntaments de les nostres illes és

posar en marxa, i crec que hauria de ser aquest un objectiu

també, per això també hem fet una altra esmena en aquest

sentit, mesures des de l’àmbit social, posar mesures des de

l’àmbit social, laboral i educatiu per oferir una alternativa a les

persones que es dediquen a aquesta venda ambulant. Si és

possible amb convenis amb entitats per donar sortida laboral o

cursos de formació per millorar la seva inserció laboral; o sigui,

palAliar la incidència de la venda de productes ilAlegals sobre el

comerç local que seria una de les seves conseqüències i que és

el que avui debatem aquí en aquesta cambra.

Nosaltres hem de ser conscients, o crec que tots hauríem de

ser conscients, que passar el dia fugint de la policia, amb por

que cada consumidor sigui un policia de paisà, arriscar la

mercaderia i la recaptació de cada dia en tot moment, si això

fos ben remunerat i oferís oportunitats reals segur que les

nostres ciutats estarien plenes de persones blanques fent

aquesta activitat. La realitat és que aquesta venda ambulant

ilAlegal clandestina és fruit de la marginalitat de persones que

fugen de la pobresa extrema i de les guerres i que xoquen

constantment amb les dificultats d’accedir al mercat laboral i

somnien, somnien poder-se moure en llibertat sense por

d’acabar a la presó o obligats a retornar al seu país.  Les

persones excloses cerquen alternatives i no podem oblidar un

problema social de primer ordre amb multifactors

condicionants i enfrontar-lo com un únic factor culpable dels

problemes del petit comerç. Ara bé, no podem oblidar els

efectes que té i també crec que s’hi ha de lluitar.

En segon lloc, avui hem fet una segona esmena d’addició

també perquè creim que és una oportunitat per donar suport al

Consell Insular de Mallorca davant la seva tasca de regular la

implantació de les grans superfícies i de la seva moratòria

amenaçada per uns recursos de l’Associació Nacional de Grans

Empreses de Distribució. Aquest passat 21 d’abril el Ple del

Consell de Mallorca defensà la norma territorial cautelar que

suspèn temporalment la implantació i l’ampliació de grans

superfícies comercials. Defensa la seva gestió autonòmica,

l’àmbit de les seves competències en l’àmbit urbanístic i

territorial. Aquesta associació de grans superfícies entenen que

vulneren el principi de lliure establiment i de circulació, que

només això afavoreix evidentment als grans que estan

acostumats a la carta blanca que han tengut fins ara, els ve molt

de nou. Però bé, nosaltres volem remarcar el que va manifestar

el president del consell insular que allò que es pretén és cercar

un ordre dins tot allò que són equipaments comercials i volem

que hi hagi igualtat entre el petit comerç i les grans superfícies.

Per això, correspon decidir als nostres residents quin model

territorial volem implantar i què fa el comerç. Per això hem

presentat aquestes dues esmenes d’addició. 

Pel que fa a l’esmena de substitució número 1 deim al Sr.

Font que per la nostra banda si accepta l’esmena presentada per

Menorca en el cas número 1,per MÉS per Menorca i el PSOE

del número 3 hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara la

intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar les

esmenes RGE núm. 7342 i 7343/16. Té la paraula la Sra.

Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola, bon dia a tothom. Des del nostre grup parlamentari,

el Grup Socialista, abans de tot volem reconèixer la voluntat

política d’aquest govern quant al model econòmic referent al

comerç i referent al model de comerç urbà i constatar els fets

que demostren aquesta voluntat. L’altre dia el conseller de

Comerç ens explicava totes les mesures que s’havien pres des

d’aquest govern. Jo no les repetiré, bé, les repetiré, però molt

breument perquè vull que quedi constància d’aquest

reconeixement. 

En primer lloc, es va començar, just arribar al Govern, amb

el decret llei que suspenia l’obertura de les noves grans

superfícies, tot això escoltant els comerços, sempre, els petits

comerços i la petita i mitjana empresa. Es treballa amb els

consells insulars per ajudar-los amb els plans directors,

Menorca i Mallorca ja están en ello. També fruit d’aquesta

feina conjunta la Confederació Balear de Comerç desenvolupa

diferents línies d’ajudes totes elles emmarcades dins del

projecte de i-comerç.

La Delegació General de Comerç, a través de l’IDI, treballa

amb els ajuntaments perquè els ajuntaments puguin fer els

plans dinamitzadors comercials dels seus municipis, de moment

hi ha 28 municipis a Balears aquí dins. També ajuden al petit

i mitjà comerç perquè desenvolupin el comerç electrònic i no

el vegin com un enemic sinó el contrari, es fan anàlisis per

poder geolocalitzar i ajudar a la promoció del comerç de

proximitat. 

Seguin la seva PNL, la que vostès varen portar aquí, el seu

Grup Parlamentari d’El Pi, també s’ha fet la mesa per a la

modificació de la Llei de comerç, ara, a principis d’abril varen

començar i ara s’estan esperant les propostes. 

Referent a la venda irregular la conselleria, també amb els

ajuntaments que no ho tenen, ha posat a disposició dels

ajuntaments els seus serveis jurídics per si ho necessiten. Jo

aquí duc algunes ordenances de municipis de Menorca que

després breument llegiré. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607342
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607343
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Nosaltres esmenam el punt 1 de la seva PNL i el punt 3, els

altres dos els donam per bo i els ho aprovarem. M’agradaria

explicar les esmenes, per exemple, del punt 1, del primer punt,

que acceptaríem l’esmena de MÉS per Menorca, la

substituiríem per la de MÉS per Menorca la nostra. Aquí hi ha

tres punts, es parla de tres punts diferents, la venda ambulant

ilAlegal, el decomís de la mercaderia i la Llei de comerç. La

venda ilAlegal ambulant és competència dels ajuntaments. Totes

les ordenances municipals, és igual no ho llegiré, però al final

acaben donant la llei general, la llei estatal dóna la

reglamentació de la llei estatal i autonòmica que són els

ajuntaments que donen les llicències i que fan la vigilància

d’aquesta mercaderia i d’aquesta activitat. 

El decomís de la mercaderia, això ja és més difícil, ho fan

els ajuntaments, des dels ajuntaments es fa la policia, el batle

i al final el regidor ,moltes vegades són els que van i

decomissen la mercaderia i ho permeten les ordenances

municipals també. No sé si al final això és molt legal o no, però

es fa. La policia decomissa el producte falsificat, aquí és

diferent producte falsificat que un altre producte que pot ser és

venda ilAlegal, però el producte no és falsificat, però de totes

maneres la policia el que requisa és el producte falsificat que és

un delicte tipificat, a més, i es posen a disposició d’instàncies

judicials aquests, els falsificats. 

Després la Direcció General de Consum quan veu que hi ha

o quan des de l’ajuntament es posen en contacte amb ells

perquè ja saben que no hi ha inspectors en molts de pobles, tal

vegada a un poble hi ha un inspector per tota l’illa, és molt

difícil, a més aquestes fires es fan per la nit o es fan en cap de

setmana i llavors és quasi impossible, segurament és

l’ajuntament que decomissa o que agafa la mercaderia i llavors

la Direcció General de Consum la immobilitza o bé perquè és

perillosa per al consumidor o per incompliment de la normativa

europea estatal o autonòmica, per la falta d’etiquetatge, perquè

no estan en català i en castellà, perquè no estan les instruccions,

perquè no està la composició del contingut, perquè no compleix

la normativa de salut... bé, per moltes coses. Després, això és

una falta administrativa i la resol la Direcció General de

Consum que decideixi si destrueix el producte, si es decomissa

o si es torna si és legal. Però després són els ajuntaments els

que hauran de multar qui ho ha fet, el venedor. 

Tant Comerç com Consum ja cooperen, i també amb la

policia, per intentar que això no passi, de manera preventiva,

perquè això perjudiqui tant... aquest any 2015 s’han fet

quaranta actuacions en aquest sentit i ara des de l’Ajuntament

de Palma aquest any també s’estan fent..., bé, s’han posat prou

durs respecte d'això.

Consum també, els ajuntaments cada any reben una carta on

se’ls diu com han de ser aquests productes, els requisits, tot...,

o sigui, que està tot molt normativitzat. 

En el referent a modificar la llei, que diu aquest punt, ja li

deia abans que la seva PNL del 9 de maig de 2015 ja ens

instava, ja instava el Govern a modificar alguns aspectes,

juntament amb la comissió assessora de comerç s’ha constituït

la mesa i jo suposo que aquí ja... estan esperant a rebre les

proposicions de tothom.

La del punt 2, ja li dèiem que la votarem a favor tot i que

pensem que... l’entrada del producte ilAlegal, l’entrada del

producte legal és a duanes, és Ports, és la Guàrdia Civil qui ho

ha de fer i... en triar aquesta mesa suposo que ja se’n parlarà.

Respecte del punt 3, nosaltres no estam d’acord amb la part

de multar els compradors que compren els productes de la

venda ambulant, els compradors no tenen per què saber si estan

comprant una cosa legal o no legal, perillosa o no perillosa. No

ho sé, crec que la venda ambulant perjudica tothom, no només

els comerços, perjudica els empresaris que fan bé la seva feina,

que contracten els seus treballadors, que aquests treballadors

estan adscrits a la Seguretat Social, que tenen drets, que tenen

beneficis, i perjudica també els treballadors, els treballadors

que estan en la venda ilAlegal, que estan contractats per les

màfies dels quals tant vostè com la Sra. Campomar parlaven,

no tenen cap dret, no estan protegits, no tindran prestacions ni

pensions, no tenen res de res; i també perjudica per suposat els

consumidors, nosaltres no pensem que s’hagi de multar al

consumidor perquè el consumidor és qui al final compra una

cosa que no té cap garantia, ... és que fins i tot pot ser perillós.

Llavors, multar el consumidor per una cosa, quan som les

administracions que no ho fem bé, a mi no em sembla molt bé,

ja sé que quan passem i veiem bosses i ulleres de marca en una

manta al carrer crec que tots sabem que no són..., que no ho

són, que són falsificats, però, i si no? Aquí, crec que els que

fallem som nosaltres, els cossos de seguretat, que han de vigilar

l’entrada d’aquest producte, el Govern i la Delegació de

Consum que ha de vetllar pels drets dels consumidors i després

els ajuntaments que són els que donen llicència i són els que en

darrer terme poden tancar i decomissar també la mercaderia.

Per això hem fet aquesta esmena que si li sembla bé la podem

aprovar.

El punt 4, per suposat... sí que l’acceptarem perquè

acceptem que el Govern de l’Estat canviï una llei si no és útil

i no és beneficiosa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Intervenció del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, per defensar l’esmena RGE

núm. 7352/16, el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

Sr. Font, embolica que fa fort, vostè la coneix aquesta

expressió?, embolica que fa fort, aquesta és la sensació que

vaig tenir quan vaig llegir la seva proposició no de llei, amb la

qual estic d’acord, però dic embolica que fa fort que és vinga,

posar tot de coses en un farcell i, vinga, lliga’l ben fort i tira

milles, perquè jo crec que vostè..., aquí hi ha una certa

incoherència perquè vostè defensa amb molt èmfasi una

problemàtica, però després veig una confusió tal com ho

planteja que no ajuda a resoldre-ho i crec que si realment

volem ajudar a resoldre açò hem de... el primer la distinció,

distingir bé les diferents realitats i atacar-les de la forma que

toca, perquè aquí es mescla la venda sense llicència, la venda

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607352
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607352
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de productes falsificats, l’ocupació molesta de la via pública,

l’entrada de producte ilAlegal, les competències de Consum en

tot allò que pot posar en perill la salut dels ciutadans... en la

seva proposició no de llei tot açò hi és d’una manera o altra,

mesclat, i són problemes molt diferents que competeixen a

administracions diferents. Per açò hem presentat una esmena

que fa èmfasi en la coordinació que creiem que bàsicament és

el que fa falta.

La primera confusió... i vostè hi va fer referència en la seva

interpelAlació i a mi em sembla que és molt important, què hem

de fer per defensar els comerços històrics?, i és clar crec que

d’alguna manera ara que hem posat èmfasi al parent pobre -per

dir-ho així- del problema, que és el venedor ambulant ilAlegal,

quan realment el perill, el risc, el que posa en risc la continuïtat

dels comerços històrics són les franquícies i les grans

superfícies, vostè hi ha fet referència, però és clar aquestes...

costa molt enfronta-se a aquestes, el fàcil és posar-se amb el

venedor, amb el venedor ambulant ilAlegal, no? Però el que és

lamentable, és a dir, el que realment despersonalitza el centre

de les nostres ciutats és que vostè passeja pel Born, veu l’oferta

comercial que hi ha allà i no hi ha cap diferència respecte del

centre de cap altra ciutat, això és el que realment

despersonalitza els nostres nuclis urbans o alguns llocs

d’àmplia o de venda intensiva com poden ser els aeroports,

doncs ens trobam amb el mateix, és a dir, realment aquí si

volem reforçar el comerç autòcton, el comerç tradicional

hauríem de trobar la manera..., crec que a través per exemple

d’una política urbanística, que es poguessin adoptar mesures

que impedeixin la despersonalització dels centres urbans, i

aquest és el gran repte i açò és el que realment protegiria el

comerç històric i no la lluita contra la venda ambulant ilAlegal

que crec que realment fa pessigolles als comerços històrics

comparat amb el mal que fan aquests altres tipus de comerç als

quals he fet referència.

Dit açò, però... i com li deia estic d’acord amb vostè, estic

d’acord que evidentment... no es pot desincentivar aquells que

compleixen les normatives, que demanen la llicència, que

paguen els seus impostos ja siguin els comerços, diguem,

permanents o els ambulants que ho fan com toca.

Com li deia, per evitar tota aquesta gran confusió que crec

que respira en la seva proposició no de llei, també anant del

molt general al molt concret, proposant mesures molt concretes

que a nosaltres ens ha fet una mica de basarda entrar-hi perquè

en alguns casos hauríem de veure fins a quin punt són legals,

com es poden implementar i per açò creiem que el més

important és que pugui haver-hi coordinació entre les diverses

entitats. 

Per açò hem presentat una esmena al punt 1, agraeixo als

grups que m’han precedit, MÉS per Mallorca i PSOE, que

hagin dit que li donarien suport, en la qual d’alguna manera

fent un cert paralAlelisme amb el punt 2 de la seva proposició,

perquè fixi’s que al punt 2 vostè parla de la coordinació, de la

mesa de coordinació, però sembla ser que només per fer front

a l’entrada de producte ilAlegal, per tant, sense entrar en el tema

de la venda ilAlegal... no, açò és el que diu la proposició. 

Per això, dèiem, nosaltres creiem que al punt 1, que és el

que es refereix concretament a mesures contra la venda

ambulant ilAlegal, és on creiem que és molt important que hi

hagi aquesta coordinació, que totes les administracions

s’asseguin a parlar de la problemàtica i puguin acordar canvis

normatius no necessàriament canviar la llei de comerç com

vostè diu perquè el rang de normatives que caldria canviar pot

ser molt més ampli, sinó també per adoptar protocols

d’actuació perquè, què és el que passa?, i aquí s’ha parlat molt

de la problemàtica a Palma, però jo li explicaré una mica quina

és la problemàtica a Menorca.

A Menorca bàsicament aquest problema el tenim a l’estiu

en les zones turístiques o zones de platja. Aleshores,

normalment la policia, em sembla que ho ha dit la Sra.

Baquero, en molts municipis la policia local té el costum de

decomissar quan no hi ha llicència encara que el producte no

sigui perillós, decomissar, no sé si ho fan emparats

correctament per la llei o no, però açò s’està fent, es decomissa,

s’obre un informe, s’obre un expedient i després no hi ha

manera humana de notificar, però no només perquè siguin

ciutadans que no tenen papers, moltes vegades es tracta de

ciutadans comunitaris que han trobat el seu modus vivendi en

aquesta manera, però que quan se’ls notifica a Itàlia o a

Alemanya o a Holanda simplement allà... és adreça

desconeguda, és a dir, aquesta és una problemàtica real que

tenen els ajuntaments, això els suposa una problemàtica perquè

han d’emmagatzemar una mercaderia que moltes vegades no

saben ni què fer-ne. 

De què es queixen els ajuntaments? Bàsicament de que no

tenen eines, no tenen eines per gestionar aquesta problemàtica.

Per açò, a la meva esmena, el que proposava MÉS és que

juntament, especialment, i hem afegit aquí la Delegació del

Govern a la comunitat autònoma per tot el que fa referència a

les forces i cossos de seguretat de l’Estat, puguin tenir un marc

clar de com actuar en cadascun d’aquests casos i en cadascuna

d’aquestes diferents realitats que li he dit, perquè cadascuna és

susceptible d’un tractament diferent; és molt diferent el que ven

productes alimentaris a la platja, que igual els té guardats a

qualsevol lloc i de qualsevol manera, que això passa i la policia

local ho troba, i això és un problema, doncs, que fa referència

a Consum i que fa referència a la seguretat alimentària, al que

ven un producte falsificat o el que simplement ven sense

llicència polseretes i pareos o el que està també, que és una

dimensió, fent una ocupació molesta d’un lloc públic, com pot

ser una platja, on la gent hi va a cercar la tranquilAlitat i és allà

venent-los llaunes de Coca Cola. 

És a dir, amb això vull dir que el rang de problemàtica és

molt ampli i que estaria bé que hi hagués aquest protocol que

permetés que la policia local o els agents de l’autoritat que

siguin tenguin molt clar com s’ha d’actuar en cada cas, quin és

el paper de cadascun dels cossos i forces de seguretat de l’Estat

i, per tant, es pogués donar una resposta coordinada a això. 

Crec que molt probablement la via repressiva donarà molts

pocs fruits perquè realment és molt difícil enfrontar-se a

aquesta problemàtica només des de la via repressiva perquè és

com omplir un cubell sense fons, es va tirant esforços, tirant

esforços, tirant esforços, però és molt difícil que el fenomen no

es reprodueixi i l’endemà tornis a trobar allà,  a aquell lloc on

has aconseguit immobilitzar una mercaderia, decomissar-la, no

s’hi torni a vendre.
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Per això, donem suport a l’esmena de MÉS per Mallorca

que fa referència, i que, a més a més, vostè també ho ha citat i

que per tant veig que és sensible a aquest tema, que s’han de

prendre mesures des de l’àmbit social, laboral i educatiu per

oferir una alternativa, en aquest cas doncs a la gent que està

sense papers, que tal vegada no té cap altra manera de viure

que fer aquesta activitat i, per tant, si no donem alternatives a

aquesta gent, la via repressiva no solucionarà el problema sinó

que simplement el que farem és dedicar recursos públics a...

com diuen en castellà a ponerle puertas al campo, que no hi ha

més absurd que això per part de la gestió pública que ponerle

puertas al campo.

Dit això, per tant, esper que ens diguin quines esmenes

acceptaria, però si vostè acceptés la nostra esmena, com han dit

els altres grups, nosaltres ens sembla també que el redactat del

PSOE en el seu punt 3 és més adequat perquè no concreta tant

les mesures a prendre i, per tant, deixa la proposició no de llei

en el pla que li pertoca, creiem. I si s’acceptessin les altres dues

de MÉS per Mallorca, doncs, creiem que la proposició no de

llei quedaria més complerta i, per tant, la votaríem a favor.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Fixació de posicions dels grups

que no han presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari Popular,

el Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Vam veure fa quinze dies una interpelAlació que crec que això

posa el punt en un tema cabdal per al sector del comerç i no és

una problemàtica nova sinó que és una problemàtica que ve de

fa molts anys.

Cert és, com també s’ha dit aquí i crec que és una cosa que

hem de valorar, que no totes les Illes tenen la mateixa

problemàtica, com deia el Sr. Castells, en aquest sentit, en el

tema de la venda ambulant. Crec que també hem de diferenciar

la venda ambulant que és legal, que hi havia fa vint o trenta

anys hi havia una problemàtica per part dels comerços

tradicionals, perquè també va generar les seves controvèrsies,

perquè és clar els comerços en aquell moment s’enfrontaven

que tenien un comerç obert a un local, s’havia de pagar un IAE,

i en canvi qui feia la venda ambulant i pagava tant per metre

quadrat idò tal vegada no l’havia de pagar, és a dir, no lluitava

amb les mateixes condicions. 

Cert és que açò s’ha anant regulant, cert és que les darreres

modificacions de noves lleis de comerç, fins i tot la venda

ambulant, el sector de venda ambulant, ha presentat esmenes en

aquest sentit, però està clar que en èpoques de crisi el que s’ha

agreujat és la reivindicació per part del sector del comerç,

recordem-ho, un sector que dóna feina a molta gent aquí a les

Balears, que ha patit i pateix la crisi econòmica i al mateix

temps pateix una competència deslleial.

A partir d’aquí vull dir que s’ha de diferenciar la venda

ambulant legal, per dir-ho d’alguna manera, que està establerta,

i després la venda ambulant ilAlegal, que és aquella que veiem

que ha proliferat molt, quan un va a capitals grosses les veu i,

per suposat, a Mallorca, a Palma, prolifera, no en la mateixa

mesura com es fa, com deia abans, a altres illes o en aquest cas

que conec lògicament més en el cas de Menorca. 

És a dir, és una problemàtica, en aquest sentit, segons quins

temes que s’han tractat aquí, idò, tampoc no existeix. Cert és

que de cara a l’estiu sí que hi pot haver determinada

problemàtica més agreujada, però en general al llarg de tot

l’any aquesta problemàtica no existeix com, repetesc, sí existia

fa molts d’anys amb la venda ambulant, que avui podríem

considerar tradicional i que està reglada i que fins i tot a la Llei

de comerç es demana que es reguli en diferents maneres.

A partir d’aquí, està clar que amb aquesta moció no

s’aclarirà la problemàtica que tengui el comerç tradicional, està

clar que no, però sí que des de fa molts d’anys és una

reivindicació que fan per part del sector, que crec que tots

entenem que és lògica. A partir d’aquí, dic açò perquè al final

tots han dit que, llevat de determinades excepcions o matisos

doncs es pot acceptar aquesta moció que nosaltres també farem

en el dia d’avui.

A partir d’aquí, crec que el sector del comerç, a part de

reivindicar açò, està clar que també ha de lluitar per fer els

centres dels municipis i dels pobles que siguin atractius, on la

gent hi vulgui anar, que la gent hi vulgui comprar. Amb açò

vull dir que la feina a fer en aquest sentit per part del sector no

és tan sols regular açò, sinó que hi ha molta més cosa per part

també dels governs, sigui ajuntaments, consells o el Govern

balear, dinamitzar els centres perquè la gent hi pugui anar i els

comerciants puguin incrementar les seves vendes, també crec

que és fonamental.

A partir d’aquí, la moció que es presenta, aquests quatre

punts, torn a reiterar que crec que d’una manera o l’altra

pràcticament totes les formacions polítiques hi estam d’acord,

de fet les esmenes que hi ha són esmenes que vénen a matisar

un poc els punts i no fer-los tan incisius, sobretot, per exemple,

el punt 3, on crec que efectivament és on hi ha més

problemàtica, quan es parla de regular, de multar, els

compradors. I les esmenes crec que també són fàcilment

acceptables, n’hi ha alguna que entra en temes que no són

pròpiament de donar sortides laborals a temes... o de millora

d’inserció laboral, a temes que es dediquen aquesta venda

ambulant ilAlegal, però, crec que, així i tot, són acceptables, tal

vegada serien matèria d’una altra proposició no de llei o d’una

altra moció. 

A partir d’aquí, nosaltres votarem a favor dels quatre punts,

en el cas d’acceptar les esmenes, llevat d’una de MÉS per

Mallorca, també votaríem a favor.

I entenem que sí, que el punt 3 és el punt que probablement

es podria matisar o arribar a un determinat consens perquè, bé,

açò de multar els compradors que tal vegada, probablement, no

són els que han de saber en el moment que compren, i depenent

també d’on comprin, poden tenir més indicis o no si el que
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compren és falsificat, és legal o no. Però a partir d’aquí, de

totes maneres, ja dic que li donaríem suport.

A partir d’aquí també, com havíem comentat, que a les

esmenes donem suport exceptuant-ne una, faig referència a

l’esmena RGE núm. 7336, que fa referència a l’acord del

Consell de Mallorca, que no hi tenim res en contra, en el fons;

l’esmena va ser entrada ahir a les 12 i 21 minuts, lògicament

hem vist l’acord, però com deia abans, també, a cada una de les

illes la situació és diferent, i dur a aquesta cambra un acord

determinat d’una illa que pot ser molt o poc diferent el que

sigui acords presos a Eivissa, que no sé si en van prendre cap,

o en el Consell de Menorca, que sé com es va desenvolupar la

problemàtica, per tant farem una abstenció. No hi estam

d’acord, el que no veim bé és que es dugui un acord concret de

Mallorca perquè es podria dur el que es va debatre, per

exemple, al Consell Insular de Menorca. En aquest sentit s’han

centrat un poc en el fons, farem una abstenció. 

I torn remarcar que en els quatre punts votaríem que sí,

totes les esmenes en el cas que el grup proposant les accepti

també, llevat, reiter, de l’esmena 7336, que faríem una

abstenció per l’esmentat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, el Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Molt bon dia, diputats, diputades, treballadores i

treballadors de la cambra. Estic molt d’acord amb el que han

dit els diferents portaveus; també amb el que ha dit el portaveu

d’El Pi en diverses qüestions. Crec que és obvi que al nostre

país no hi ha progressivitat en els impostos i que algunes

persones tenen uns instruments per no pagar el que han de

pagar, i crec que l’Estat i les comunitats autònomes haurien de

ser més proteccionistes amb el petit i mitjà comerç. En tot cas

el que no ens agrada molt d’aquesta moció és l’enfocament que

adopta, per començar perquè és una moció que el que pretén és

acabar amb la venda ambulant no regulada, però no es diu res

de cercar alternatives per a la gent que es veu forçada a

practicar la venda ambulant. Sí que hi ha esmenes que així ho

diuen i ho demanen, i crec que això denota un poc de què es

tracta aquesta moció, perquè no es diu res de donar una sortida

a aquesta gent. 

Crec que no té en compte aquesta situació en què es troben

aquests colAlectius, molts de venedors ambulants, que és una

situació de clandestinitat, perquè segurament varen entrar

ilAlegalment a Europa, aquesta Europa blindada que ara estam

veient que no dóna sortida tampoc als refugiats, i que són

també clandestins en un ordre socioeconòmic, perquè la seva

activitat econòmica forma part dels nombres negres de

l’economia submergida, i sé que alguns són víctimes de màfies.

Però precisament per això i perquè el tema és tan delicat, i

perquè, com molt bé ha dit el Sr. Font, estam assistint a un

problema molt greu a Europa, que és “lepenització” d’Europa

en casos com Hongria, com Ucraïna o com Finlàndia, en què

partits obertament xenòfobs tenen un poder que no tenien des

de fa molt de temps, per això crec que la guerra entre l’últim i

el penúltim no és adequada, i ho dic amb tota sinceritat, perquè

crec que parteix de la concepció que el problema és la persona

que tens al costat i no la que tens a dalt, i això també ho ha dit

el Sr. Castells. Nosaltres també pensam que el gran problema

del petit i mitjà comerç són les grans superfícies. Clar, a mi

m’agradava molt una frase que es llegia a les xarxes, que deia

“tu enemigo no viene en patera, viene en limusina”. Jo crec

que a vegades, moltes vegades, és així, perquè si no correm el

risc de convertir una lluita de classes en una lluita de gent de la

mateixa classe entre si, i això a nosaltres ens pareix un greuge.

Jo crec que la venda ambulant és una estratègia per

sobreviure en un món en què uns tenen massa i molts tenen

molt poc; per això no em pareix adequada l’estratègia que es

pretén dur des d’aquesta moció, perquè és una manera de

sobreviure, i crec que no té aquesta moció la voluntat d’acabar

amb l’exclusió social que pateixen les persones que han de

vendre al carrer per guanyar-se la vida. I efectivament la gent

dels petits i els mitjans comerços tampoc no té la culpa de tot

això, i en un món ideal, que és el que vostè ha plantejat -un

món ideal, dic, perquè ara mateix governa el Partit Popular-,

hauríem de donar papers i regularitzar tota la gent que ha de

cercar el seu mitjà de vida en la venda ambulant; però

mentrestant què feim?, mesures punitives, decomís immediat de

les mercaderies?, perseguim aquesta gent? Jo crec que aquesta

no és la solució, perquè de fet el 2013, l’abril, va morir una

persona quan fugia de la policia. Jo crec que això no aporta res.

Crec que des de diferents ajuntaments s’estan portant

iniciatives que estan basades en la colAlaboració, en la

cooperació, a explicar als venedors ambulants que el que fan és

ilAlegal i que la policia té l’obligació de moderar aquesta

activitat, i crec que molts de venedors en són molt conscients,

i de fet quan es planteja que es poden donar sortides basades en

l’educació o la formació dels venedors ambulants, ells hi estan

totalment d’acord; de fet estan d’acord també amb la

implementació d’horaris i si haguessin de pagar taxes, el

problema és que no tenen papers, com el Sr. Font ha dit. I una

qüestió també que crec que és important: la majoria dels

productes no són falsificats, és una minoria d’aquests productes

els que són falsos. 

Per què he dit que crec que les mesures punitives no són les

correctes?, perquè precisament quan hi va haver un problema

a la Platja de Palma el 2010, es van posar més mesures

punitives, més presència policial, més pressió de comerciants

i hotelers, i hi havia una exigència d’actuacions contundents, i

això no va solucionar el problema, crec que tot al contrari; va

provocar a més la sensació d’indefensió de la comunitat, en el

cas de Palma, per exemple, de la comunitat senegalesa. Crec

que ara mateix, per mencionar un ajuntament com Palma, crec

que ho està fent bé, que està fent reunions amb Càritas, amb els

serveis socials i amb la Policia Local per definir quines accions

s’han de posar en marxa per rebaixar la tensió, perquè

l’enfrontament que es provoca és realment greu i provoca

situacions molt indesitjables en moltes ocasions.
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Però, clar, jo em deman qui té la culpa que la botiga no

vengui, una persona amb productes falsos, que ja dic que la

majoria no ho són, o una persona que no vol que el turista surti

del seu hotel. Jo crec que l’enfocament del problema és molt

més ampli que aquest que es presenta aquí.

Per això no donarem suport a aquesta moció. Sí donarem

suport a alguns punts, a algunes esmenes que s’han fet, perquè

crec que aquesta moció no vol lluitar contra la pobresa, contra

la marginació i contra la situació que fa que la gent vengui al

carrer, perquè per molt que multis els compradors, per moltes

campanyes preventives i per moltes forces de seguretat crec

que el problema no s’acabarà sinó que s’agreujarà.

I res més. Crec que..., no entenc molt bé algunes esmenes

per part de MÉS, que també proposen el decomís immediat; en

tot cas sí que ens pareix bé l’esmena que parla de les mesures

des de l’àmbit social, educatiu i laboral, i també donarem

suport a la suspensió de les grans superfícies, que és una cosa

que ja s’està fent.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.

Efectivamente, entre todos los problemas que padece nuestro

pequeño comercio, la venta ambulante ilegal es uno de ellos,

muy grave y cada vez más masificado. Una actividad ilegal

dirigida por mafias, que está creciendo de manera exponencial

en las zonas turísticas de las islas, ante la laxa respuesta de las

autoridades competentes, lo que ha producido además un efecto

llamada de mafias de otros países, como Italia.

Estamos de acuerdo en que se necesitan mejorar las

medidas de control y, entre ellas, el decomiso inmediato de la

mercadería, sería una medida eficaz, aunque sólo momentánea,

para controlar la venta ambulante ilegal. Aunque es cierto que

la normativa autonómica, la Ley de comercio de 2014, ya

recoge dicha medida como cautelar, previa a la incoación de un

procedimiento sancionador, la realidad es que, según datos

publicados, esta medida no se aplica en la mayoría de los casos

denunciados, por la complicación que conlleva todo el proceso

sancionador.

La moción propone modificar la Ley de comercio de 2014,

para introducir un nuevo marco regulador y mejorar con ello el

control de la venta ambulante. Lo cual no nos parece mal, ya

que podría marcar las directrices de las ordenanzas municipales

y clarificar la actuación de la función inspectora, que

corresponde, en parte, también al Govern, a través de la

consejería competente de comercio, según el artículo 55. Pero,

como hemos comentado, la ley ofrece otro instrumento de

control, al indicar que los ayuntamientos tendrán que elaborar

ordenanzas municipales ajustadas a esta ley, ordenanzas que

deberán regular la venta ambulante y además especificar un

régimen de inspección, infracción y sanción.

Por lo tanto, la cuestión está en que estas ordenanzas

municipales se redacten de manera coordinada entre todos los

ayuntamientos, el Govern y otras instituciones implicadas en su

control, como también podrían ser la Delegación del Gobierno

y los propios consells. Se llegaría así a un marco general de

medidas efectivas y homogéneas para la actuación por parte de

todos los organismos implicados. Por lo que acabamos de ver

en las enmiendas, la enmienda 7352 va en este sentido, la 7352,

o sea que promueve un cambio normativo pero coordinado, ya

sea de la ley o de las ordenanzas, y, si se acepta, nosotros

votaríamos a favor de la enmienda que modifica el punto 1.

Tampoco debemos olvidar que quienes van a aplicar estas

medidas de control a pie de calle en los municipios, es la

policía local y nacional, por lo que es importante tener los

efectivos necesarios para ello en las zonas más afectadas y

realizar una campaña específica, de lo contrario, la ley y las

ordenanzas municipales serán papel mojado.

Por otra parte, desde Ciudadanos, consideramos que se

tiene que ir a la raíz del problema, que son las mafias que

controlan toda esta actividad e introducen de manera ilegal

enormes cantidades de producto, falsificado o no, en Baleares

a través de puertos y aeropuertos, o bien montan talleres

ilegales en las islas, para llevar a cabo la falsificación completa

añadiendo la insignia de la marca. Los vendedores son el

último engranaje, personas inmigrantes que pretenden ganarse

la vida. En este sentido, Ciudadanos, hemos visto..., también

apoyaría una enmienda, la 7335, que propone medidas de

ámbito social para estas personas.

ANDEMA, la Asociación Nacional en Defensa de la Marca,

explica que el mercado de las falsificaciones está altamente

profesionalizado, con un gran conocimiento del comercio

internacional y de los puntos flacos de las aduanas. Es un

fenómeno mafioso a nivel mundial, que mueve muchísimo

dinero negro, en detrimento de aquel comerciante que paga

todos sus impuestos, da un producto legal y genera trabajo de

calidad. Por tanto, creemos que es preciso que todas las

instituciones trabajen de manera coordinada, junto con las

fuerzas de seguridad del Estado, ante la entrada de producto

ilegal y la persecución de estas mafias. Así pues, también

apoyaremos los puntos 2 y 4 de esta moción.

En cuanto al punto 3 votaremos en contra, pues si bien

vemos importante realizar una campaña de información de cara

al consumidor sobre la ilegalidad y el perjuicio de esta

actividad, que potencia las mafias y perjudica al comerciante

que se esfuerza en pagar sus impuestos, que luego revertirán en

beneficio de la sociedad, no creemos que multar a los

compradores, que, en el caso de Baleares, en muchos casos son

turistas extranjeros, sea una medida eficaz. Quizás lo que se

tendría que hacer es informar y disuadir. Y en este sentido,

hemos visto que hay una enmienda, la 7343, que, si es

aceptada, la apoyaríamos.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara la intervenció

del grup parlamentari proposant per fixar posició i assenyalar

les esmenes acceptades. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Agrair

a tots els grups les seves intervencions. Començaré per MÉS

per Mallorca. Parlava d’un tema que és clau, que jo l’he volgut

posar enmig, paf!, una castanya, però ningú l’ha agafat, vostè

parlava de la clau d’aquesta història, ho diu una persona que ha

fet molts d’anys de feina en aquesta qüestió, i vostè ho sap; és

a dir, quan ningú volia moros a Balears, ni ningú els volia

llogar cap casa, en el meu poble jo hi feia feina perquè hi

poguessin dormir. Per tant, quan em parlen..., quan vostès ara

intenten crear comissions, aquesta passada legislatura i aquesta,

per repartir els alAlots que arriben immigrants, a Sa Pobla, sense

cap normativa de ningú, amb els consellers o conselleres que hi

va haver, amb Delegació de Govern, ja repartíem la gent

perquè tots els centres estiguessin repartits, 1991.

Però com que han passat 25 anys, el que no faré jo és

enganar-los, si vostès es volen enganar 15 anys més, s’enganin.

Perquè vostè parlava de mesures socials, no hi ha més qüestió

que dignificar una persona que ser legal i, a la vegada, ser

capaços de mesurar quina és la capacitat de càrrega que tenim

com a societat balear de poder assumir aquesta part de quota de

solidaritat. Tota la resta, de si nosaltres carregam el tema

damunt el dèbil i tal..., no em contin "rollos"! El dèbil..., hi ha

molta gent que és dèbil, amb papers i sense papers, no em

contin "rollos"! Ataquem el problema real, si volen, ara parlam

del que si volem anar fins la Plaça Major ens trobarem. I per

què avui han estat tot el dia i no hi han anat?

De totes maneres, alternatives, oportunitats reals, fugen de

la pobresa i de les guerres, sense cap dubte, fugen perquè els

seus fills tenguin un món millor, perquè Europa és un exemple

per a ells, perquè una de les coses que diuen és que volen ser

europeus, i això ens ha de pujar la nostra autoestima, però no

hem de fer política per tenir quatre vots, jo no els vull! Jo no

els vull! Diu: somien -no s’equivoqui-, somien ser legals, eh,

perquè al metge hi han pogut anar sempre, sinó en Marron, en

Xineta, en José Luís, hi han anat sempre al metge, és a dir, aquí

hem muntat una història que és complicada, i jo els parl d’una

altra història, que són les petites i mitjanes empreses que

generen el 95% de la riquesa d’aquest país, que tenen una

competència deslleial amb gent que no paga imposts. I per altra

part, una competència que és legal, que hi estam en contra, que

hem votat aquí a favor, de què no hi hagi més grans superfícies.

I mir al Sr. Castells: és que això ho ha ficat tot dins una gran

olla. Sr. Castells, uns comptes fa l’ase, uns altres el traginer i

uns altres l’amo de l’ase, vostè ha de voler saber quin és dels

tres, ho ha de voler saber. Li diré: no, jo no he ficat aquí..., jo

aquí no he fet una escudella, no, no i no, i ho ha dit molt bé la

portaveu del PSOE, perquè la portaveu del PSOE al final ha

enumerat els ajuntaments, falta de mitjans, duanes, ports,

Consum, policia, Guàrdia Civil, és que aquí hi ha un follón.

Estic en contra, portaveu de Ciutadans, de llevar cap

competència als ajuntaments, perquè si vostè vol aglutinar, els

haurà de llevar de la Conselleria de Sanitat, de la Conselleria de

Comerç, dels ajuntaments, la Guàrdia Civil hem de saber si

depèn d’un o de l’altre. És a dir, no, no, es tracta del segon

punt, d’aquesta mesa de coordinació, d’asseure-se i dir, senyors

tots sou responsables davant la societat i haurem de mirar

d’actuar. No, he volgut intuir com si als ajuntaments haurien de

tenir totes les ordenances iguals. Jo crec que cada ajuntament

ha de fer...

(Remor de veus)

Bé, idò, si no és així, ho retir. He volgut entendre això,  i és

clar, cada ajuntament haurà d’adaptar l’ordenança al seu tema.

De totes maneres, jo els agraesc que més o manco en termes

amplis estiguem d’acord, és a dir, jo puc estar d’acord amb el

Sr. Castells i amb la portaveu del PSOE, que vostès... i la

portaveu de MÉS per Mallorca, que deien: nosaltres ja fem, i

nosaltres suportam el que vostès fan, en totes aquestes coses

hem votat amb vostès, però alerta, eh, dia 24 d’aquest mes fa

un any que hi va haver eleccions, d’aquí a un any no podrem

dir “fem”, quin resultat tenim d’aquesta història?

I vaig acabant perquè si no el president em llevarà... o la

presidenta el temps.

L’altra qüestió és que el company del PP deia: els altres

ambulants. No, nosaltres parlam dels ilAlegals només, no

confongui, Sr. Tadeo, no embulli, perquè ha semblat a un

moment donat que volia embullar. Nosaltres, els legals, els

defensam totalment i absolutament, li ho dic perquè si llegeix

la seva intervenció, no sabia com m’havia de ficar el dit dins

l’ull; no, nosaltres aquí posa “ilAlegal”, si no ja li ho llegiré jo

davant vostè.

L’altra qüestió, a Podemos no li agrada l’enfocament. Miri,

és la realitat, Sr. Saura, això és la realitat, que de la mateixa

manera que hi ha gent que no dorm perquè té un somni de

llibertat, de legalitat, hi ha gent que no dorm perquè no sap com

mantenir el negoci. Més de 2.500 petits comerços han tancat

aquests darrers anys, aquests tampoc no dormen i molts

d’aquests s’han mort deprimits i alguns d’aquests parla tot sol,

per la qual cosa aquest sofriment també és sofriment. Si agafen

la proposta que els he fet, que tota aquesta gent, sapiguem

quina capacitat de càrrega, els que són aquí els dignifiquem,

canviarien molt les coses, moltíssim, les coses.

Per la qual cosa, de les esmenes, estam disposats a aprovar

la... -ara les he deixades allà-... estam disposats a acceptar totes

les esmenes que ens han fet, però si li va bé a la portaveu de

MÉS per Mallorca, la 1 i la 3, les substituiríem per les del

PSOE i MÉS per Menorca.

I també li acceptaré aquella que em parla de facem accions

socials, sí, sí, cap problema, la Sra. Ada Colau ho fa a

Barcelona, però és la que també posa els 50 euros de multa. No

hi ha cap problema si retiram els 50 euros de multa i en canvi,

ens posam aquí i fem el que fa Carmena -i acab, Sra.

Presidenta- que diu, amb els papers que els entrega pel carrer,

és brutal, eh!, diu: “Tu decisión importa, cuando compras
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falsificaciones o productos en venta ambulante ilegal estás

fomentando el crimen organizado y la explotación laboral,

destruyes la cultura y frenas la innovación, estás renunciando

a tus derechos como consumidor, estás contribuyendo a

destruir empleos”.

Jo, si és amb aquesta contundència, estic disposat a tot el

que han fet, perquè el més important de tot és que els petits

comerços nostres, si pot ser, mantinguin el 95% de la riquesa

que es manté en aquesta terra, que la creen empreses que no

passen de 2,3 empleats.

Despertin!, i agafem el bou per les banyes, mirem quina

capacitat de càrrega tenim...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

..., dignifiquem i controlem l’entrada de més gent. I als que

són aquí, que no tenen papers, els ajudem perquè puguin viure

i tenir un món millor.

Siguin valents, que no sé si ho són!

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot aclarir, per favor, exactament quines són les esmenes

que accepta i quines...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, presidenta, de totes formes em don per satisfet,

presidenta, amb el que he dit de la immigració, si aquest

parlament tingués la valentia de fer això... i després controlar

qui ha d’entrar amb papers seria la pera, amb un contracte, amb

papers no, amb un contracte, papers no.

Miri, nosaltres l’esmena que no acceptaríem seria la 7334.

I la 7335, la 7336, la 7342 i la 7343, conjuntament, aquí també

s’ha de dir... sí, i amb la 7352 les acceptaríem. És la primera.

És a dir, el que fem és que els punts 1 i 3 que demana MÉS

per Mallorca com si no hi fos, i el que acceptam és: es proposa

afegir un nou punt, que és aquesta que és la 7335, que és de

MÉS per Mallorca, sí, sí, l’accept, és que no és una qüestió del

que m’han dit vostès, és a dir, jo amb això... 

I després acceptam la de MÉS per Mallorca, que també és

afegir un nou punt, que és la 7336.

I després aquí donaríem per bona que el punt 1, el punt 1

seria la que proposa el PSOE, que és la 7342...

LA SRA. PRESIDENTA:

És a dir, que no accepta la 7352, no l’accepta, que és la de

MÉS per Menorca.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

La de MÉS per Mallorca, la de MÉS per Mallorca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, la 7334 no.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Exacte.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però la 7352 també és del punt 1.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

7352...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si accepta les del PSIB...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Esperi un segon, esperi un segon... Sí, bé, però... sí, sí,

esperi, li ho acab de dir, miri, acceptaríem... a més, ho tenc aquí

redactat...

(Remor de veus)

...està tot controlat, no es preocupi... Ens sembla bé la que

ha presentat MÉS per Menorca, però ens agradaria que, si els

va bé, pogués ser així com ho ha presentat MÉS per Menorca

i a l’esmena 7342, que és del PSOE, podria dir l’esmena que

vostès tenen, de MÉS per Menorca, quan acaba que diu

“eficàcia contra la venda ambulant ilAlegal” instar... el PSOE,

és a dir..., amb la redacció que té la del PSOE incorporant al

final jo crec que ens quedaria prou millor. L’accepten?

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò accepta les 7335, 7342 i 7343... es votaria amb

aquestes tres...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, no, no, Sra. Presidenta, no m’ha entès, és a dir...

(Remor de veus i algunes rialles)

Jo demanaria dos minuts i crec que es veurà millor, perquè

ho tenc aquí tallat i posat...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Idò un recés de dos minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ara anam!

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) han arribat a un acord.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Presidenta, crec que vull agrair a tots els portaveus l’acord,

el qual quedaria de la manera següent: tendria 6 punts, amb les

incorporacions que hem fet.

I el punt número 1 seria l’esmena de MÉS per Menorca,

transaccionada també amb una part de l’esmena del PSOE, que

quedaria de la manera següent, quedaria així, això és l’esmena

que presentava MÉS per Menorca, començava així: “El

Parlament de les Illes Balears insta les diverses administracions

implicades, Govern de les Illes Balears, consells insulars,

ajuntaments i Delegació del Govern espanyol a la comunitat

autònoma”, i aquí introduiríem el tros que era del PSOE, que

deia: “a vetllar pel compliment de la normativa vigent en venda

ambulant i”, i continuam amb l’esmena de MÉS: “acordar els

canvis normatius i el protocol d’actuació i coordinació

necessaris per lluitar de forma eficaç contra la venda ambulant

ilAlegal.”

I després acceptam la resta d’esmenes que hi ha i té sis

punts finals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada. Serà per votació separada, Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sra. Presidenta, perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació. Votam el punt 1, amb l’esmena RGE

núm. 7342, transaccionada amb la 7352. Votam.

Vots a favor, 44; vots en contra, 9.

Votam el punt 2. Votam.

Vots a favor, 43; vots en contra, 10.

Votació de l’esmena RGE núm. 7343 del punt 3. Votam.

Vots a favor, 54.

Votació del punt 4. Votam.

Vots a favor, 44; vots en contra, 10.

Votació del punt 5, esmena 7335. Votam.

Vots a favor, 54.

Votació de l’esmena RGE núm. 7336 al punt 6. Votam.

Vots a favor, 34; abstencions, 20.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 6277/16,

presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem

Illes Balears, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca,

relativa a restablir la universalitat del dret a l’assistència

sanitària pública i la recuperació del sistema públic de

sanitat.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de les proposicions no de llei i, en primer lloc, debatrem

la RGE núm. 6277/16, presentada pels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i MÉS per

Mallorca, relativa a restablir la universalitat del dret a

l’assistència sanitària pública i la recuperació del sistema

públic de sanitat.

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, del Grup Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, senyores i senyors diputats. El Grup Parlamentari

Socialista va presentar aquesta proposició no de llei, suportada

posteriorment per altres grups parlamentaris, perquè ens trobam

amb unes dates en què, desgraciadament, celebram quatre anys

del Reial Decret 16/2012 i també celebram els trenta anys de la

Llei general de sanitat. Tenim un ampli camp normatiu en el

nostre país que va a favor del dret a la salut dels ciutadans, des

de l’article 43 de la Constitució Espanyola, passant per aquesta

mateixa Llei general de sanitat de l’any 1986, i també, dins

l’àmbit normatiu de la nostra comunitat autònoma, tenim la Llei

5/2003, de salut de les Illes Balears, on es regula per fer efectiu

el dret a la protecció de la salut, que reconeix l’article 43 de la

Constitució, on els principis rectors són la universalització,

l’equitat i la superació de desigualtats territorials i socials per

afavorir els colAlectius més desprotegits, i on, en el seu article

2, diu clarament que són titulars d’aquests drets els ciutadans

residents i els no residents, independentment de la seva situació

legal o administrativa.

I no hem d’oblidar l’article 25.1 de l’Estatut d’Autonomia

el qual disposa que es garanteixi el dret a la prevenció i a la

protecció de la salut, mitjançant un sistema sanitari públic de

caràcter universal.

Per tant, tenim un ampli ventall normatiu que, en

conclusions, diuen que són titulars del dret a la protecció a la

salut i a l’atenció sanitària tots els espanyols i els ciutadans

estrangers que tenguin establerta la seva residència en el

territori nacional.

Ens trobam que fa quatre anys el Govern d’Espanya, del

Partit Popular, d’una manera unilateral, va rompre un consens

que venia des de la Llei general de sanitat, que és rompre la

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606277
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universalitat de l’atenció sanitària. I ho va fer amb l’excusa de

garantir sostenibilitat, i el que va fer, en realitat, és canviar la

condició d’universalitat per regular que aquesta condició només

la tenien els assegurats i els beneficiaris a efectes d’assistència

sanitària a Espanya. Per tant, es defineix què són assegurat i

beneficiari i no es contempla el dret a la salut a les persones

estrangeres, per exemple residents a Espanya en situació

irregulars.

Aquest colAlectiu, igual que altres petits colAlectius

espanyols, queden expressament exclosos d’aquesta normativa.

Per tant, el Partit Popular els va treure del Sistema Nacional de

Salut. I el Partit Popular, el que va fer fa quatre anys és

prioritzar, reduir despesa en sanitat, no prioritzar l’atenció

sanitària, quan les decisions econòmiques en sanitat

condicionen els resultats en salut.

Entre d’altres coses, també, per primera vegada es va

establir el copagament farmacèutic als pensionistes, com ja s’ha

dit aquí, un de cada cinc d’aquests en aquests moments no

retira totes les seves medicacions i afecta especialment

persones amb malalties cròniques, malalties rares o que

pertanyen a colAlectius vulnerables, perquè, entre d’altres coses,

la continuïtat del tractament depèn ara de la capacitat de renda.

I de fet, organitzacions com Cáritas ens diuen que han triplicat

les ajudes econòmiques per despeses farmacològiques.

Recordar aquí que a l’any 2015, per aquest concepte, els

pensionistes varen pagar 8,5 milions d’euros.

I no hem d’oblidar que aquest reial decret també va

instaurar quatre altres tipus de copagaments: el del transport

sanitari en urgent, el de prestació ortoprotètica, el de prestació

dietètica i la dispensació de medicaments a través de farmàcies

hospitalàries. Aquests cinc copagaments són legals en el nostre

país, encara que només sigui vigent el primer.

I també hem de comentar que aquest reial decret llei fa que

els espanyols que haguessin esgotat les prestacions del sistema

de protecció per atur i surtin d’Espanya, per un temps superior

a tres mesos, inclòs si van a cercar feina o a formar-se, perden

el seu dret a l’assistència sanitària en el nostre país.

Aquest reial decret llei suposa un canvi de model que passa

de ser universal públic, gratuït i equitatiu, a un sistema al qual

només té dret aquella persona que està assegurada o que és

beneficiària. L’atenció sanitària és una contraprestació per allò

cotitzat, no un dret de ciutadà. Per tant, el Partit Popular el que

fa és lligar el dret a la salut a tenir feina, per tant una passa

enrera.

I evidentment és una decisió que romp la cohesió social,

romp l’equitat i introdueix barreres d’accés, augment de la

desigualtat i deixa desprotegits mots de colAlectius vulnerables.

Hem de repetir i reconèixer aquí que la Defensora del

Poble, el Tribunal Constitucional i el Consell d’Estat han

manifestat en diverses ocasions que excloure colAlectius de

ciutadans espanyols i d’immigrants no suposa cap estalvi

rellevant, en termes de reducció de dèficit i, probablement, el

seu impacte en termes de salut és molt important, perquè

suposa un risc en salut pública, perquè la salut de la població,

en conjunt, no només ve amb accions colAlectius, sinó també

amb accions individuals.

L’anterior conseller de Salut del Partit Popular va

reconèixer, en seu parlamentària, que s’havien retirat 20.000

targetes sanitàries, 20.000 persones que deixaven de tenir una

assistència sanitària normalitzada, que se’ls exigia un

compromís de pagament a urgències i que, per tant, va

provocar una desaparició d’aquestes persones dels hospitals i

dels centres de salut. Moltes denúncies varen fer ONG i partits

polítics i el Partit Popular no va escoltar.

Hem de recordar aquí també que organitzacions

professionals sanitàries, colAlegis sanitaris, ONG d’àmbit

sanitari i social, organitzacions sindicals i partits polítics es

varen declarar en contra d’aquesta norma. És més, és una

norma que en seu títol du sostenibilitat, però que el Partit

Popular s’ha negat a avaluar-la per saber si realment contribuïa

a un estalvi o contribuïa, per una altra banda, a una modificació

en salut.

A la nostra comunitat autònoma, desgraciadament, aquest

reial decret per sempre serà associat a un nom concret, que és

el nom d’Alpha Pam. El Partit Popular a aquesta persona la va

deixar sense atenció sanitària normalitzada i tots sabem les

seves conseqüències, tenia una malaltia fàcilment

diagnosticable, fàcilment tractable i es va morir sense

tractament, sense diagnòstic i tot sol. Per tant, és un cas extrem,

però és una realitat que amb una altra situació legal no hagués

passat.

Tots, o el Partit Socialista va rebutjar aquest reial decret i

a l’anterior legislatura va demanar, en repetides ocasions, que

es fes una norma, unes instruccions perquè es pogués donar una

atenció sanitària normalitzada a través dels centres de salut i

dels hospitals. Hem de recordar aquí que el Partit Popular es va

negar, amb la seva majoria absoluta, a donar aquesta passa, la

Conselleria de Salut i PP sempre es varen oposar a aquestes

instruccions per poder donar atenció sanitària normalitzada.

Ens hem de felicitar que el nou Govern de les Illes Balears,

dia 17 de juliol del 2015, mitjançant una resolució del director

general del Servei de Salut, va establir un procediment per al

dret a l’accés a l’assistència sanitària de les persones

estrangeres sense recursos econòmics suficients a l’àmbit de

gestió del Servei de Salut, és a dir que puguin rebre atenció

sanitària normalitzada, tenir un document acreditatiu. I més de

2.500 persones a hores d’ara han recuperat aquest dret.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta

aquesta proposició no de llei, per instar el Govern d’Espanya

a derogar el Reial Decret Llei 16/2012 i, en conseqüència,

restablir la universalitat de la cobertura del Sistema Nacional

de Salut, procurant el consens amb el màxim de forces

parlamentàries i comunitats autònomes, reformant la legislació

sanitària per assegurar la sostenibilitat d’un sistema sanitari

públic, universal, de qualitat, gratuït i amb equitat en l’accés

per part de tots els ciutadans, amb una mateixa cartera bàsica

de serveis per a tota la ciutadania en el marc d’una àmplia

descentralització.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras diputadas, señores

diputados, resto de personas de la Cámara. El Real Decreto

16/2012 puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria.

Esta especie de apartheid sanitario que se generó es una norma

fracasada, además de por su injusticia, por no haber conseguido

ningún ahorro económico y haber creado caos y confusión

entre los distintos servicios de salud autonómicos, en su

aplicación práctica.

El real decreto Mato ha tenido una repercusión muy

negativa para el colectivo de inmigrantes no regularizados que

han visto empeorada su salud y han sufrido muertes por

desatención. Desgraciadamente, en esta comunidad lo hemos

vivido con el caso Alpha Pam. Y seguimos a la espera de que

se evalúen las repercusiones sobre personas de nacionalidad

española y residentes en el extranjero con estancias superiores

a noventa días, y que afecta especialmente al colectivo de

jóvenes obligados a emigrar.

Dejar fuera de la cobertura sanitaria a determinados

población es menos eficiente y más caro que tenerlos dentro del

sistema; incluirlos, como se ha demostrado, no sólo no conlleva

coste añadido, sino que se ahorra, ya que, cuando se suprime la

atención ambulatoria, se recurre a la atención en urgencias, que

es más cara, menos efectiva y menos eficiente y que detrae

recursos allí donde se necesitan.

La asistencia sanitaria debe ser universal, por justicia, en

segundo lugar, por salud pública y, en tercero, por ser más

eficiente económicamente.

Desde Podemos, consideramos las políticas de salud deben

impulsarse y estar de acuerdo con las necesidades de la

ciudadanía, escuchando a los actores de la sociedad, pero

también a los profesionales del sector. El pilar básico de

nuestra política es mantener lo que es efectivo para mejorar y

conservar la salud de toda la población. Es crucial recuperar

todo lo que se ha escatimado en el campo de la salud, pero

también es importante innovar en aras de potenciar la salud y

su acceso a ella.

Es vergonzoso que se dé una disminución alarmante de los

indicadores de salud poblacional.

Por otra parte, el gran ahorro que se pretendía al implantar

el real decreto de la ministra Ana Mato ha sido la gran mentira,

ni ha podido ser concretado, como recuerda el Tribunal

Constitucional, ni ha podido ser demostrado. En cualquier caso,

cambiar vidas por dineros siempre es, además de inmoral, un

mal negocio. Con ese real decreto lo único que se ha

conseguido ha sido el reproche de Naciones Unidas al no

cumplir las obligaciones previamente contraídas en materia de

derechos humanos. Desde diferentes colectivos ya se han

realizado estudios del impacto negativo de la exclusión

sanitaria; a modo de definición, no cabe duda que el Real

Decreto Legislativo 16/2012 eleva el umbral de dolor de la

ciudadanía, todo ello se evidencía a través de la socialización

de los recortes que fueron trasvestidos como reforma sanitaria,

imbuída de la política de austeridad del Gobierno del PP.

Nos tememos que detrás de ello se escondan efectos más

perversos, si caben, y que tendrían como objetivo, a medio

plazo, la privatización de la asistencia sanitaria. Porque,

finalmente, el real decreto ley convierte parte de la deuda

pública de la sanidad en deuda privada, a pagar por la

ciudadanía.

La proposición no de ley presentada rechaza el Real

Decreto 16/2012, argumentando solamente en contra del

copago farmacéutico, pensionistas, pues los considera el sector

más débil.

Desde Podemos pensamos que muchos pensionistas tienen

dificultades para retirar los medicamentos, pero son varios los

estudios que demuestran que los ciudadanos que más están

padeciendo son los activos con rentas bajas, que no quedan

exentas y tienen altos copagos; que al afrontar gastos

inesperados, los medicamentos pueden no ser también lo más

importante, padecer una enfermedad grave puede suponer unos

gastos importantes relacionados con la pérdida de la capacidad

para trabajar, gastos relacionados con transporte sanitario,

necesidad de adquirir equipamientos especiales para el

domicilio, ayuda para los cuidados; es decir, tendemos a

circunscribir las reclamaciones en torno a los copagos a lo

estrictamente asistencial o medicamentoso, pero es necesario

ser conscientes de que los gastos pueden ser mucho mayores

fuera del ámbito de lo puramente asistencial, especialmente

para personas con débiles entornos sociales y menor nivel

socioeconómico.

Apoyamos, sin duda, la petición de la derogación de este

real decreto, si bien nos parece sólo un primer paso. Estamos

deseando escuchar la intervención de Ciudadanos, para ver si

se aclara su posición sobre este tema.

Es imprescindible recuperar lo perdido y necesario seguir

avanzando, nadie debería, por cuestiones de salud o de

tratamiento, padecer dificultades vitales. Es cuestión de

justicia.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. MÉS per

Mallorca presentam, conjuntament amb el Grup Socialista,

Podem i MÉS per Menorca, aquesta proposició no de llei que
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pretén restablir la universalitat del dret a l’assistència sanitària

pública i la recuperació del sistema públic de sanitat.

L’aprovació del Reial Decret 16/2012, de mesures urgents

per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i

millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, va

tenir unes conseqüències greus per a la salut individual i

pública de la ciutadania; acaba amb el Sistema Nacional de

Salut igual per a tothom; retalla indiscriminadament les

prestacions sanitàries amb la reducció de la cartera bàsica de

servei; redueix l’aportació pública sobre medicaments;

discrimina colAlectius i perjudica més les persones amb

malalties cròniques, la gent gran, les persones immigrades i les

de menors recursos econòmics.

El Reial Decret Llei 16/2012 modifica de forma contundent

el sistema sanitari de l’Estat espanyol, deixa de ser un sistema

universal per passar a ser un sistema de persones assegurades

i d’assistència arbitrària per al colAlectiu de ciutadans que no

estan assegurats. Va suposar un canvi del model del Sistema

Nacional de Salut, el qual, emparat per la crisi econòmica,

deixà centenars de milers de persones sense assistència

sanitària i ens dugué a un desfasat sistema d’assegurament i

copagament per a la prestació de determinats serveis. Però el

més greu és l’expulsió de la cobertura pública sanitària dels

estrangers sense permís de residència, amb les greus

conseqüències que implica en termes de salut individual,

colAlectiva i pública, a més de la retallada de drets que suposa

i que no respecta principis constitucionals com és el dret de la

dignitat de la persona.

Després dels anys d’aplicació d’aquest sistema d’exclusió,

no s’ha pogut acreditar cap estalvi per al sistema sanitari, però

sí existeixen acreditats nombrosos casos en què la falta d’accés

normalitzat a l’assistència sanitària ha conclòs amb persones

que han vist agreujades les seves malalties i amb d’altres que

fins i tot han perdut la vida, com podem recordar els casos de

l’hepatitis C a Galícia o la tuberculosi amb la mort d’Alpha

Pam, qui, per desgràcia, es va convertir en una mort famosa.

Una altra de les modificacions estableix un nou sistema

d’aportació per part dels usuaris en la prestació farmacèutica

mitjançant la recepta mèdica. En concret, aquest reial decret,

per primera vegada en democràcia, obliga els pensionistes a

pagar mensualment, segons el seu nivell d’ingressos, una

quantia màxima per l’adquisició dels medicaments receptats

pels metges de la sanitat pública. Si el pensionista supera

aquesta quantia màxima mensual en l’adquisició dels

medicaments, l’administració de la comunitat autònoma ha de

reemborsar de forma periòdica la diferència entre

l’obligatorietat que marca el reial decret llei i el

desemborsament efectiu realitzat

Aquest sistema romp la solidaritat intergeneracional que

havia caracteritzat fins ara la sanitat pública. El sector de

població que potencialment era més vulnerable a la malaltia,

com és el cas de les persones majors de 65 anys, rebien els

productes farmacològics sense haver d’abonar cap quantia

econòmica, això també es va considerar oportú per mor de la

baixa quantia de les pensions de jubilació.

Ja han passat quatre anys des de l’aplicació d’aquest sistema

i els resultats no han estat satisfactoris pels colAlectius de

persones afectades, s’ha deixat de consumir el medicament

necessari per al control de malalties, és un sistema que

penalitza el que més malalt es troba, perquè és el que necessita

consumir més medicament, i l’administració ha demostrat tenir

seriosos problemes per retornar l’excés del pagament realitzat

pels usuaris.

Per tot això, volem reivindicar i apostar que MÉS per

Mallorca defensa l’atenció sanitària pública universal i sense

copagaments, per tant estam en contra de qualsevol tipus de

xarxa paralAlela al Sistema Nacional de Salut.

També volem manifestar que qualsevol canvi sanitari ha de

ser fruit d’un consens social i s’ha de fer amb les suficients

garanties democràtiques. Reivindicam que la sanitat no és un

negoci, la tendència a la seva privatització implica

necessàriament una desprotecció de les capes més vulnerables

de la població, que no poden proporcional els marges de

beneficis desitjats per les empreses asseguradores.

Entenem que l’atenció primària és l’eix central del Sistema

Nacional de Salut, on es poden prevenir i disminuir les

desigualtats econòmiques i promoure una societat més

equitativa. Per aquest motiu, defensam que l’accessibilitat dels

immigrants a l’atenció primària ha de ser prioritària. Així

mateix, la inversió en sanitat s’ha de prioritzar amb altres

partides pressupostàries públiques.

Donam suport, així i tot, als grans herois en lluita contra

aquest reial decret, que han estat els professionals de la sanitat

pública tant de l’administració com de categories sanitàries, els

quals, exposant-se a sancions, han continuat exercint la seva

feina atenent totes les persones, tota la ciutadania sense

distincions i obviant aquest reial decret.

Per tot això, hem volgut presentar aquesta proposició no de

llei, perquè creiem en un sistema sanitari públic, universal, de

qualitat i gratuït.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Tornam parlar

de la sanitat universal per demanar la derogació del Reial

Decret 16/2012 i, com en altres ocasions, recordarem l’article

43.1 de la Constitució Espanyola, que diu que es reconeix el

dret a la protecció de la salut. La cobertura universal està

sòlidament basada en la constitució de l’Organització Mundial

de la Salut del 1948, en la qual es declara que la salut és un dret

fonamental, així com en el Programa de salut per a tots,

establert l’any 1978 a la declaració d’Alma-Ata, l’equitat és un

aspecte primordial, això significa que els països han d’avaluar
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els progressos no solament en el conjunt de la població

nacional, sinó en els diferents grups. Per exemple, grups

determinats per nivell d’ingressos, sexe, edat, lloc de

residència, condició d’immigrant o origen ètnic.

La supressió del dret a l’assistència sanitària pública

universal i gratuïta és el camí triat pel Reial Decret Llei

16/2012, de 20 d’abril, que, amb el compost nom de mesures

urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de

Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions,

escomet la decidida liquidació del model sanitari espanyol. La

tècnica per aconseguir tan injustificable propòsit no és una altra

que desvincular la sanitat pública per als ciutadans que la

sostenim amb els nostres imposts, per vincular-la

exclusivament als que tenguin la condició d’assegurats del

sistema de Seguretat Social.

Açò, dit amb poques paraules, no té cap sentit, i, a més de

no tenir-ho, contradiu la legislació sanitària. Vegem per què.

En primer lloc, cal recordar que ja fa molts anys,

moltíssims, que la sanitat pública va deixar de finançar-se amb

les cotitzacions dels treballadors, per dues raons: la primera,

perquè econòmicament era impossible si es volien

desenvolupar unes estructures sanitàries de les quals poguéssim

sentir-nos-en orgullosos. La segona, perquè jurídicament

s’imposava l’extensió del dret a la protecció de la salut a tots

els ciutadans, per mandat de la Constitució, que no és poc, La

Llei general de sanitat del 1986 és la primera fita en aquest

procés, lent, però inexorable. La Llei de pressuposts generals

de l’Estat del 1999 va disposar que seria l’Estat, a través de les

transferències pressupostàries a les comunitats autònomes qui

assumiria totalment el finançament públic de l’assistència

sanitària. La Llei de cohesió i qualitat del servei nacional de

salut imposa, posteriorment, el marc legal que garantirà

l’equitat del sistema de salut i la reducció entre les desigualtats

en l’accés al mateix, establint l’assegurament universal. I

finalment, la Llei general de salut pública va consagrar el dret

de totes les persones a beneficiar-se de les actuacions en

matèria de salut pública.

Totes les persones significa exactament el que sembla, tant

en el llenguatge jurídica com en el de carrer. El silAlogisme és

clar, la sanitat pública la financem tots, doncs tots paguem

imposts, per aquest motiu tots ens hem de beneficiar de la

sanitat pública, perquè tots pagam imposts i ho fem tots els

dies. En açò precisament es basen els imposts indirectes, IVA,

imposts sobre hidrocarburs, sobre l’alcohol, la cervesa, el

tabac, l’electricitat. El que no ens ho donem ho pagam.

El cotitzant a la Seguretat Social no finança amb les seves

la cobertura sanitària, sinó un altre tipus de cobertures, com són

les pensions, prestacions socials, però no la sanitària. La

conseqüència és evident, com diu l’informe Més por la

organització mèdica colAlegial, amb data 20 de juny del 2012,

no es pot excloure de la prestació sanitària pública cap sector

de la població. El dret a la salut sí que es revesteix de caràcter

jurídic des del moment que els estats signen i ratifiquen un

tractat internacional que reconeix el dret, és el cas d’Espanya,

que està obligada, entre uns altres, pel Pacte internacional de

drets econòmics, socials i culturals, instrument jurídic amb el

qual es controla el compliment dels drets humans, i per la Carta

social europea a complir amb el dret a la salut i que prohibeix

una mesures regressiva deliberada.

Una vegada es ratifica el tractat es generen obligacions per

garantir el compliment del dret; entre aquestes existeixen unes

obligacions mínimes l’incompliment de les quals mai no pot ser

justificat, com la prohibició de discriminació i la protecció de

grups vulnerables que exigeixen la protecció de la salut de la

població immigrant, paràgraf 43 de l’observació general 14 del

Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals sobre el dret a

la salut.

A més, l’adopció d’una mesura regressiva com el Reial

Decret Llei 16/2012 exigeix una justificació que no ha complert

el Govern espanyol, ja que no ha demostrat la finalitat d’estalvi

econòmic, ni que amb açò es millori l’acompliment d’altres

drets humans, paràgrafs 32 i 47 de l’Observació general 14 del

Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

I a data d’avui, gairebé la meitat d’aquest 2016, encara

esperam que ens expliquin aquest estalvi i mai no rebrem

aquesta explicació perquè, evidentment, no hi ha hagut cap

estalvi i perquè és una mesura ideològica. El que sí que s’ha

demostrat és que les polítiques excloents provoquen un risc a

tota la població i un augment del cost sanitari però un retard en

els diagnòstics, un pitjor control de les malalties cròniques i un

increment dels ingressos hospitalaris.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Bé, els

portaveus que m’han precedit han començat a tallar per on els

convé, han començat a tallar i començar a retallar la història a

partir del 2012, perquè abans no hi ha història sanitària en

aquest país, venen a començar la història sanitària a partir del

2012, amb un Reial Decret 16/2012 i a més afegir-li un discurs

social ben carregat. Però s’ha de veure el context, perquè la

història comença abans i és diferent de com ha contat, primer,

el portaveu del PSOE i llavors la resta de portaveus que l’han

precedit.

Afortunadament, la consellera de Salut va reconèixer a la

comissió que el punt de partida de la crisi va ser el 2008 i, com

sabem, quan es varen prendre les primeres mesures anticrisi,

podem concloure que es varen prendre tard. També es varen

prendre tard, per tant, les mesures sanitàries anticrisi, tard, però

mesures socialistes.

La crisi econòmica ha afectat fonamental els països del sud

d’Europa i ha causat un impacte important en els pressuposts

destinats als seus sistemes sanitaris, sobretot a Portugal i

Grècia, que varen haver de ser rescatats. Però tots els països
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varen haver d’implementar mesures per controlar la despesa

sanitària, tots els països.

A nivell nacional, la crisi econòmica va provocar un

descens del quasi 7% des del 2008 al 2014, de la despesa en

sanitat per càpita. I del 2009 al 2013 va descendir quasi el 2%

anual. Fa falta recordar, per tant, a la vista dels arguments que

s’han esgrimit fins ara aquí que el Govern estatal va ser del

PSOE fins al desembre del 2011.

Tots aquests descensos en sanitat han vengut condicionats

per diferents mesures implementades pels governs de l’Estat i

bàsicament hi ha quatre normatives que les varen condicionar:

l’aplicació del Reial Decret 4/2010, el Reial Decret 8/2010, el

Reial Decret 9/2011 i el Reial Decret, el seu reial decret,

16/2012. Quatre normatives que ens donen el context del qual

el PSOE vol escapar perquè ara s’ha de vendre “austericidi”,

però el PSOE ha estat corresponsable de bona part de les

mesures d’austeritat que sí es precisaven.

Com veiem per les dates, amb un inici reconegut de la crisi

el 2008, un inici de mesures per reial decret el 2010, tard, i per

tant necessàriament més severes, amb tres reials decrets

socialistes previs al reial decret del Partit Popular. Els Reials

Decrets socialistes 4/2010, sobretot per la reducció de la

despesa farmacèutica, i el 8/2010, de diferents mesures

extraordinàries per reduir el dèficit públic el 2010 i el 2011,

regulaven mesures de contenció de despesa. Com? Congelació

de pensions contributives, reducció dels salaris als funcionaris,

paralització d’obra pública, suspensió amb retroactivitat del

pagament de prestacions, eliminació del xec nadó, aquells

2.500 euros per naixement o adopció, limitació de la despesa

farmacèutica. Se’n recorden, o és que ara ningú no se’n recorda

d’això, o no convé recordar-se’n ara? Com veuen, unes

mesures molt socials que xoquen amb el discurs social de

l’exposició de motius d’aquesta PNL dins la coherència a què

ja ens té acostumada el Partit Socialista.

El tercer Reial Decret, el 9/2011, de 19 d’agost, de mesures

per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de

Salut, el tercer reial decret “austericida” socialista, era per

aconseguir els objectius de dèficit públic, prioritat ineludible de

la política econòmica del Govern central socialista, i que deia:

“El actual contexto económico en que nos movemos hace

necesario que las políticas públicas se orienten más que nunca

hacia escenarios de austeridad.” Firmat: Torquemada PSOE.

És això coherència amb l’exposició de motius socials? On va

començar el balanç cruel de la seva exposició de motius, Sr.

Thomàs? Aquest balanç que ha dit vostè va començar amb el

PSOE, i ara no ho diuen perquè no els convé i cerquen la

història per fer una realitat virtual nova, exempta d’autocrítica

i d’assumpció de responsabilitats.

I així arribam al 2012, amb el Partit Popular al Govern

central, i què ens vàrem trobar? Un deute en el Sistema

Nacional de Salut de 16.000 milions d’euros; 700.000

espanyols sense cobertura sanitària i 1.000 milions de despesa

per turisme sanitari, per no parlar del deute que només aquí en

aquesta comunitat autònoma es va trobar el Partit Popular el

2011. Aquesta és la realitat i aquest no és el punt de partida que

vostès cerquen, vostès el que cerquen és enterrar la seva gestió

anterior.

Assumeixin la implicació del Partit Socialista en la política

sanitària d’aquest país, amb la crisi, amb les retallades que

vostès també varen fer, ho recordem: “porque son necesarias

más que nunca las políticas de austeridad”, com varen dir,

com varen legislar i com varen fer. Ho varen fer aplicant el seu

doble llenguatge habitual, del qual n’és un exemple la darrera

llei socialista, Llei general de salut pública 33/2011, de 4

d’octubre, recordem-ho, octubre, i les eleccions eren el

desembre, dos mesos després; que va ser un exemple típic de

la bicefàlia socialista: per un costat, austeritat legislativa, i, per

altre, un aparent discurs social. Perquè la darrera mesura

sanitària socialista deixava la porta oberta per regular en sis

mesos, recordem les eleccions a dos mesos, la porta oberta, per

tant, per regular en sis mesos la protecció dels colAlectius que

poguessin necessitar assistència sanitària, balada social. Però,

“en función de la situación financiera del sector público”,

balada “austericida”; és a dir, en plena crisi econòmica i en

portes d’eleccions encara utilitzaven aquest doble llenguatge

que tant els agrada fer i que avui ens tornen a demostrar. I

després critiquen el Reial Decret 16/2012.

Perquè avui, sense parlar res de l’anterior, duen aquí aquest

reial decret, el Reial Decret 16/2012, aïllat del seu context, com

si fos l’única mesura d’austeritat, l’ha dut el Sr. Thomàs a

aquest Parlament els dies 7 d’octubre, 14 d’octubre i 21

d’octubre a comissió, i el 15 de desembre i avui a Ple, i després

el Sr. Thomàs puja aquí i fa diagnòstics de faristol, d’obsessió

i aquestes coses. Cinc vegades l’ha dut el Reial Decret 16/2012

a aquest Parlament aquesta legislatura i, sobretot, parlant de

l’article 1, un reial decret que té unes 24 modificacions de llei

i uns 23 afegits de llei, quasi 50 modificacions legislatives en

la línia dels anteriors decrets socialistes, en la línia dels

anteriors decrets socialistes, i no parla ni dels reials decrets

socialistes ni de totes aquestes 50 modificacions de llei.

Mirin, no traurem pit davant determinades normatives i

menys en el cas de l’article 1, però això ja li he dit, li he dit

cinc vegades; però tampoc no caurem en la demagògia de qui,

havent estat part d’aquesta política que els socialistes definien

com “necesaria”, ara eludeixen les seves responsabilitats de

passat, ni en la demagògia d’associar-ho a casos que ningú no

hagués volgut que passassin.

I no defensarem l’article 1 del Reial Decret 16/2012 perquè

l’esperit del Partit Popular ha estat sempre la universalitat de

l’assistència sanitària, com amb la Llei del Partit Popular

44/1998, la qual donava titularitat pràcticament a tota la

població en base a una finançació directa en els pressuposts

generals de l’Estat, una llei anomenada per la Sra. Font i que

era una llei impulsada pel Partit Popular. O amb la Llei

16/2003, de 28 de maig, també del Partit Popular, que

universalitzava l’assistència sanitària a tothom qui fos en

territori nacional.

Però totes les recents modificacions del PSOE i del Partit

Popular es varen fer a un moment en què se cercava sobretot la

sostenibilitat del sistema dins el context d’una crisi econòmica

severa, amb unes actuacions que ja varen començar amb

l’Informa Abril, de l’època socialista, Sra. Seijas: “La base de

la normativa legislativa de este Estado, el informe técnico que

las apoyaba era el Informe Abril, impulsado por el Gobierno

socialista del Sr. González”.
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I tot això, i gràcies a tot això tenim un sistema sanitari avui

viable i sostenible, una extensió de la sanitat pública a més de

700.000 persones que avui són titulars d’una nova targeta

sanitària que no teníem amb l’anterior Govern del Partit

Socialista. Ara hi ha cobertura del cent per cent d’espanyols i

més de 700.000 targetes sanitàries més. I continuam essent,

recordin-ho aquí, senyors diputats i senyores diputades,

continuam essent el país amb la major cobertura sanitària

pública per a estrangers; ja no tenim turisme sanitari a costa

dels contribuents espanyols, a raó d’uns 700.000 estrangers

legals per any, els quals passaven pels quiròfans perquè el

PSOE no va traslladar a l’ordenament jurídic espanyol la

Directiva europea 2004/38. I ara els pensionistes, amb rendes

superiors a 100.000 euros, paguen, sí, paguen un màxim de 61

euros al mes, els que tenen rendes superiors a 100.000 euros a

l’any.

I tot això ha fet possible la sostenibilitat del sistema i, a

més, ha permès que no hi hagi altre copagament que no sigui el

farmacèutic, no hi ha altre copagament que no sigui el

farmacèutic, i vostè ho sap, Sr. Thomàs. Eliminació del

copagament del 40% dels medicaments per a quasi un milió

d’aturats de llarga durada que amb el Partit Socialista l’havien

de pagar, i l’eliminació del copagament del 40% dels

medicaments per a persones sense recursos que reben renda

d’integració que amb el PSOE l’havien de pagar.

I això és el que derogaran si deroguen tot el Reial Decret

16/2012. Però només per a l’article 1, perquè pensam que s’ha

de revisar i perquè pensam que ara la situació econòmica que

ha generat la política del Partit Popular permet aquesta revisió,

i per coherència amb una PNL quasi igual que vàrem votar el

15 de desembre, votarem una abstenció.

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 i senyors diputats. Des d’El Pi

estam, com no podia ser d’altra manera, d’acord amb una

cobertura de sanitat universal. Però aprofitarem aquesta

proposició no de llei per fer una reflexió de la nostra comunitat,

que és la que ens interessa específicament. No hem de ser curts

de mires, quan parlam de l’accés universal i gratuït al sistema

sanitari, ho hem de fer dins un context: fins on es pot assumir

aquest sistema? Quants doblers tenim per gestionar la sanitat

pública?

Tots els que som a Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera, hagi nascut o no a aquestes illes, hem de tenir dret

a la sanitat pública. Abans de tot, avisar que ens crida l’atenció

les xifres que s’han manejat: primer ens diuen que retiraran la

targeta sanitària a uns 20.000 residents irregulars, segons

paraules de l’anterior portaveu del Govern, el Sr. Marc Pons,

i avui mateix el Sr. Vicenç ho ha ratificat. Després, amb sis

mesos de recuperació dels drets, l’han retornada a 2.467

persones, xifres del passat 20 d’abril. Haurien de controlar

millor la gestió: o no controlen les persones que recuperen els

drets o no tothom està ben informat o parlen de xifres sense

tenir-ne constància.

Dit això, i compartint la voluntat de tornar a la situació en

la que ens trobàvem abans del Reial Decret Llei 16/2012,

revisem com es troba actualment el sistema, quin finançament

tenim i com es pot gestionar i assumir la situació. Perquè en

sanitat cada any ens trobam el mateix problema, falten doblers,

i el que ens interessa és que ens enviïn els que pertoquen i que

no feren quan arribaren les competències. El 2015, per

exemple, el Govern va haver de fer una ampliació de crèdit de

81,1 milions d’euros per cobrir imprevists i previsions

pressupostàries que havien resultat ser del tot insuficients; gran

part d’aquest crèdit, 62 milions concretament, es va destinar a

factures infrapressupostades de l’ib-salut, a cobrir despeses en

concepte de receptes farmacèutiques i a les quotes de la

Seguretat Social del Servei de Salut. Si sempre s’ha de fer una

ampliació de crèdit és perquè els doblers no són suficients.

Ens pot assegurar aquest govern que amb el pressupost més

alt de la història en matèria de sanitat no haurà de fer una

ampliació de crèdit abans que acabi el 2016? Jo diria que no.

És de sentit comú tenir en compte les xifres quan es prometen

coses, perquè sense doblers el sistema públic no s’aguanta.

Aquesta proposició no de llei que presenten avui parla

d’assegurar la sostenibilitat del sistema sanitari públic

universal, de qualitat i gratuït, i ho fan en un nou acte de

commemoració: s’acompleixen quatre anys de la reforma

sanitària del Partit Popular, que posà en marxa amb la més

absoluta soledat. La subscrivim, però vagin més enllà de les

commemoracions i dels titulars fàcils i proposin i presentin un

pla d’eficiència en el qual hi participin els professionals

sanitaris, almanco on les pertoca a vostès, que són les Illes

Balears.

La sostenibilitat és ser capaç de gestionar un sistema amb

els recursos que es tenen i, ja que som pocs, s’ha de continuar

lluitant per aconseguir-ne més. Podem dir que volem sanitat

pública, però la podrem garantir en els hospitals i en els centres

de salut?

I abans d’acabar, els recordaré que de l’augment del sostre

de dèficit que els permet endeutar-se 100 milions d’euros més,

ja tenen 30 milions compromesos per a Educació; tendran

doblers per retornar a un sistema sanitari digne? Podrem

recuperar els més de 1.000 treballadors que manquen? Podrem

reduir les llistes d’espera en intervencions quirúrgiques, en

consultes als especialistes, potencial paper de l’atenció

primària, com han dit que faran? Perquè els metges de primària

de Balears atenen una mitjana de 327 pacients més que a la

resta de l’Estat. De vegades crec que confonen el que volen fer

amb el que realment es fa.

Feta la reflexió que els havia dit, votarem a favor de

restablir la universalitat de la cobertura del Sistema Nacional

de Salut, mirall durant molts anys d’altres estats membres de la

Comunitat Europea. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputat.

L’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei arranca

amb una afirmació que no queda més remei que qualificar, com

a mínim, d’exagerada, i llegim, en efecte, que l’àmbit subjectiu

del dret a la protecció de la salut va ser profundament modificat

amb el Reial Decret 16/2012. Que aquest àmbit va ser

modificat és indiscutible, ara, que ho va ser profundament, com

diu l’exposició de motius, això ja no està tan clar. Li posaré un

sol exemple d’això: per haver estat profundament modificat, en

lloc d’aquest decret llei que ara el Partit Socialista i la resta de

partits que l’acompanyen, perquè entenc que aquesta

proposició no de llei és una proposició no de llei del Partit

Socialista a la qual s’han afegit la resta de partits de la majoria,

el Partit Socialista deia, vol derogar, o sigui, vol que el Govern

d’Espanya, present o futur, derogui el que hauria d’haver-se

dictat, si aquest fos el cas, és una norma pareguda a la que

existeix, per exemple, a Irlanda o en els països escandinaus,

paradís, no ho oblidin, de la socialdemocràcia, o a Àustria o en

el Regne Unit, a tots aquests països, i els pos aquest exemple,

insistesc, perquè entenguin què vull dir quan afirm que aquest

“profundament” és exagerat, a tots aquests països els

immigrants, per molt legals que siguin, han de pagar per ser

atesos, i si no ho fan veuen perillar la seva entrada al país o el

seu permís de residència. Per no parlar del cas d’Alemanya, on

els funcionaris públics fins i tot són obligats a denunciar els

immigrants ilAlegals que els cobren, quan els cobren -perdó-

l’assistència mèdica. Cosa que fa, és clar, que puguin ser

expulsats del país.

Dic tot això, insistesc, perquè aquest “profundament”, si

aquest fos el cas en què ens haguéssim trobat aquí, estaria, per

exemple, en aquest context, com a mínim, ben usat, però, com

és natural, no és el cas.

Es modificava amb aquest decret llei el dret a la protecció

de la salut, sens dubte, i això ens du a plantejar una cosa,

aquesta comparativa amb la resta de països de la Unió Europea,

que no sembla que preocupi excessivament el grup proposant

i que a nosaltres sí que ens preocupa, la necessitat d’unificar els

criteris que regeixen en aquest moment en els diferents estats

de la Unió Europea. No pot ser que en una matèria com

aquesta, per exemple, cada estat vagi per lliure, no pot ser que

cadascú vagi pel seu vent i no pot ser que en el nostre estat

cada comunitat autònoma també vagi pel seu.

I amb això entram ja en el fons de la proposta, la derogació

del decret llei. Vostès, senyores i senyors de la majoria, si no

deroguen el que han fet els seus adversaris polítics no són

feliços, els ho he dit i repetit moltes vegades, són tan

derogadors que arribarà un dia, fatalment, que es derogaran a

vostès mateixos sense témer-se’n.

(Algunes rialles i remor de veus)

Nosaltres no anam d’això, nosaltres som partidaris de

reformar, sens dubte, en tots els àmbits, perquè aquesta és

l’única manera sensata de progressar en una societat. I vostès,

senyors del Partit Socialista, ho saben prou bé, a l’acord que

vàrem firmar amb el seu partit a Madrid, amb l’esperança

d’abandonar la via morta en què ens havien deixat tant

Podemos com el Partit Popular, el verb derogar i els seus

derivats nominals hi surten poquíssimes vegades; per comptar-

les n’hi ha prou amb els dits d’una mà o quasi i, en tot cas,

aquestes derogacions són sempre puntuals, parcials, no solen

afectar tot un ordenament legal. En canvi, el verb reformar i els

seus derivats hi surten a balquena.

Per tant, ja els anunciï que nosaltres avui no votarem a favor

de la derogació d’aquest decret llei, de la mateixa manera que

no vàrem incloure aquesta derogació a l’acord per un govern

reformista i de progrés que vàrem subscriure amb vostès, per

cert. Ens abstendrem, això és el que farem avui.

Perquè aquest decret llei, ho ha dit abans el representant del

Partit Popular, té aspectes que no ens sembla que hagin de ser

derogats. Què proposam idò? Reformar el decret llei i seguir el

que diu la pàgina 33 d’aquest pacte a què vam arribar amb

vostès, estam d’acord, i cit textualment a “Reformar la

legislación sanitaria para asegurar la sostenibilidad de un

sistema sanitario público, universal, de calidad, gratuito, con

equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, con una

misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía, en

un marco de amplia descentralización”.

I també estam d’acord que siguin titulars del servei, a part

dels espanyols, els estrangers que estiguin empadronats en el

municipi on resideixin i que ho siguin en condicions iguals. I

aprovam, en fi, la resta de les característiques assistencials que

vàrem rubricar en aquest document, juntament amb vostès.

Ara, per ventura, el que els molesta del decret llei és el

copagament farmacèutic, estaria bé que ho diguessin, en aquest

cas, si és així. El volen suprimir del tot, com propugnaven els

seus aliats de Podemos a la darrera campanya electoral i fins

poc després del debat en el Congrés de la seva proposició de

llei d’emergència social? O volen mantenir-lo, com varen

propugnar aquests mateixos aliats seus quinze dies més tard en

una proposició no de llei i en una suprema demostració

d’incoherència en el mateix Congrés dels Diputats?

Està molt bé propugnar gratuïtats de tota casta, però això ha

d’anar acompanyat d’una política econòmica que no faci volar

coloms, que toqui realment de peus a terra.

Perquè aquest reial decret s’ocupa, evidentment, de moltes

altres coses les quals, si fossin derogades, provocarien un buit

legal; els pos, per ilAlustrar-ho, un parell, català, en aquest cas,

d’exemples, per exemple el Fons de garantia assistencial entre

comunitats autònomes per les actuacions que els seus serveis de

salut hagin dispensat als seus assegurats en els seus

desplaçaments; o bé l’assistència sanitària transfronterera als

ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.

Jo comprenc que vostès estan en campanya i, com passa en

tants de partits vells, i en qualcun de nou que s’alia amb partits

vells, no disposen d’altres armes que les que han fet servir tota
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la vida, i per això hi tornen i hi tornen, i tenc per a mi que hi

tornaran com a mínim fins als 26 de juny. Què hi farem?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula un dels grups proposants? Té la

paraula el Sr. Vicenç Thomàs, del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Serra, vostè conta una

història que no es creu ni vostè mateix, i li recordaré que

manipular no és un bon exercici ni és saludable. Vostè com a

sanitari com a mínim...

(Alguns aplaudiments)

...vostè com a sanitari com a mínim hauria d’estar avergonyit

d’aquesta normativa del seu partit, i fixa’t si està avergonyit

que ni és capaç de presentar una esmena ni és capaç de votar en

contra. Podria haver fet qualque exercici en positiu.

Li dic que manipula. Per què?, Constitució, Llei general de

sanitat, Llei de salut, l’Estatut d’Autonomia d’aquesta

comunitat autònoma, garanteixen la protecció de la salut dels

ciutadans amb caràcter universal. Això ho diu el nostre Estatut

d’Autonomia, ho diu la nostra llei de salut i ho diu la

Constitució. Per tant no manipuli la història, perquè la

manipula com li interessa, perquè aquí hi havia un marc legal

que va rompre el Partit Popular l’any 12 quan va aprovar tot

solet el Reial Decret 16/2012. Perquè és així, o no? Sí...

(Remor de veus)

El Partit Popular no va aprovar tot sol el Reial Decret Llei

16/2012? O sigui, a més de manipular acaba de dir una mentida

en seu parlamentària.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Miri, la responsabilitat política d’aquesta decisió d’exclusió

sanitària la va prendre el Partit Popular, i era una decisió per no

prioritzar en salut, i la responsabilitat política en aquesta

comunitat autònoma té noms i llinatges, Sr. Bauzá i Sr.

Sansaloni, que sabien el que estava passant a conseqüència

d’aquesta normativa i varen mirar cap a una altra banda; entre

altres coses va morir una persona a la nostra comunitat

autònoma.

(Més remor de veus)

I tenen..., i tenen... Sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor! Silenci.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostès ho saben, ho saben, eh?, i responsabilitat sanitària,

perquè fins i tot varen incomplir la llei que vostès mateixos

varen dictar, com eren els compromisos de pagament, de

pagament a urgències, entre ells al Sr. Alpha Pam.

De tots els criteris que varen fer, ho varen fer tot al revés,

i això és responsabilitat política i sanitària seva. Vostès varen

decidir una altra cosa: varen decidir que exclusió sanitària;

copagament farmacèutic per exemple dels pensionistes i

legalment existeixen cinc copagaments, cinc copagaments, i si

no miri el BOE; varen fer unes llistes d’espera demolidores, la

llista d’espera quirúrgica va passar de 51 a 114 dies, i la de

consultes externes de 30 a 102; i varen engegar al carrer 1.351

professionals. Això és el que vostès varen fer en relació amb la

justificació d’una sostenibilitat.

Per tant vostès varen prendre una decisió política i han de

ser conseqüents. Aquí els vàrem demanar que fessin una

instrucció per donar atenció sanitària normalitzada i vostès s’hi

varen negar en repetides ocasions; va haver d’arribar un nou

govern per donar atenció sanitària normalitzada als ciutadans

que viuen entre nosaltres; vostès s’hi varen negar en rodó; hi

havia comunitats autònomes que ja ho havien volgut fer. Per

tant no manipuli la història, no manipuli el nostre ordenament,

i com a mínim sigui conseqüent amb totes les decisions que

vostès varen prendre.

Evidentment nosaltres resumim, Sr. Pericay, amb la paraula

derogar, un text d’aquest reial decret que són prop de 80

pàgines del BOE. Efectivament hi ha qualque cosa que és bona,

però políticament hem de plantejar la derogació d’aquest reial

decret, perquè modifica profundament elements importants de

l’atenció sanitària, perquè ja no hi ha un dret universal a

l’atenció sanitària, està subordinada al concepte d’assegurat o

beneficiari. Si això no és un tema, aquest, simplement,

suficientment profund i important, la meva opinió és que vostè

s’equivoca. Nosaltres el que volem és que hi hagi un dret

d’assistència sanitària amb caràcter universal, que hi hagi una

cartera comuna de serveis que ara no existeix, i que els

copagaments tornin on eren, perquè ho torn a dir, ara hi ha cinc

copagaments legals al nostre país.

Una darrera qüestió que ha dit el Sr. Serra, dient coses que,

en fi... Miri, la normativa que va fer el Sr. Zapatero l’any 2010

per modificar el pagament dels fàrmacs va suposar un estalvi de

17,4 milions d’euros aquí a la comunitat autònoma. Sap com?,

modificà la distribució i el mercat farmacèutic obligant la

indústria farmacèutica a reduir els seus marges; o sigui, de la

butxaca de la indústria farmacèutica...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

...varen sortir 17,4 milions. Amb el seu copagament, 17,5

milions de copagament farmacèutic dels ciutadans de les Illes

Balears el primer any. Per tant, Sr. Serra, la història és la que
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és i els ciutadans es mereixen una atenció sanitària amb

caràcter universal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat procedim a la votació. Votam.

Vots a favor, 35; abstencions, 20. Queda aprovada... la PNL

relativa a restablir la universalitat del dret a l’assistència

sanitària pública i la recuperació del sistema públic de sanitat.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 6820/15,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

declaració de les Illes Balears Zona especialment protegida

d'importància per a la Mediterrània.

Finalment debatem la Proposició no de llei RGE núm.

6820/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a declaració de les Illes Balears zona especialment protegida

d’importància per a la Mediterrània.

Té la paraula la Sra. Silvia Limones, del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, diputados y

diputadas. La iniciativa que les presentamos ahora viene

motivada en primer lugar porque el espacio marino costero de

las Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña es una

ruta migratoria en la que pueden, según algunos estudios,

avistarse hasta nueve especies de cetáceos. Entre los más

comunes se encuentran el delfín listado, el rorcual común y el

delfín mular.

Este corredor de cetáceos se encuentra afectado o bajo

amenaza constante debido a las peticiones o proyectos de

prospecciones de hidrocarburos. Los trabajos derivados de

estos proyectos, como son las campañas sísmicas,

perforaciones o la utilización de cañones de aire comprimido

y emisiones de ondas acústicas pueden ocasionar en la fauna

marina daños físicos irreversibles, como pérdidas de audición,

incluso a distancias muy lejanas. Además otros efectos

negativos, como son los cambios en el comportamiento o

variaciones en la distribución horizontal y vertical y en la

abundancia de estas especies.

La amenaza de estos proyectos sobre nuestras aguas es

permanente y está de total actualidad. De hecho, el pasado 29

de abril, conocimos la noticia de un nuevo proyecto que prevé

usar sondeos acústicos en el mar cerca de Ibiza, solicitado por

una empresa italiana, que si se llevara a cabo pues tendría las

consecuencias negativas que estos cañones de aire comprimido

tienen sobre la fauna marina. Con el fin de garantizar la

pervivencia de los valores y recursos biológicos del

Mediterráneo y evitar el peligro que sufren las especies de

ciertas zonas por su interés científico, estético, cultural, se

declaran las zonas especialmente protegidas de importancia

para el Mediterráneo.

Este conjunto de espacios costeros y marinos, conocidos

como ZEPIM, se declaran bajo el amparo del Convenio de

Barcelona, en el que se encuentran protocolos sobre zonas

especialmente protegidas y de diversidad biológica del

Mediterráneo y que es un convenio marco que establece una

serie de objetivos, una serie de obligaciones generales y unas

disposiciones institucionales para la protección y el uso

sostenible de las aguas marítimas y de las zonas costeras

bañadas por nuestro mar. La revisión de este convenio hecha en

1995, desarrolló una serie de aspectos relativos a la

conservación de las especies de los ecosistemas marinos y

costeros, estableciendo que la lista del ZEPIM puede incluir

lugares protegidos que puedan desarrollar una función

importante en la conservación de los componentes de la

biodiversidad biológica en el Mediterráneo, que contengan

ecosistemas típicos en la zona mediterránea, o de los hábitats

de especies en peligro, o bien que tengan un interés científico,

estético, o cultural especial.

Además en el Proyecto Mediterráneo, estudios realizados

entre 1999 y 2002 por varias universidades españolas, se

establece como objetivo global la identificación de zonas de

especial interés para los cetáceos, con objeto de tomar medidas

de protección de las mismas, que contribuyan a garantizar la

conservación de estos animales, como puede ser la designación

o la declaración de zonas especialmente protegidas de

importancia para el Mediterráneo. Entendiendo que para

nuestra comunidad, la conservación y preservación del medio

marino y costero es esencial, no solamente para asegurar la

pervivencia de los valores ecológicos, sino también por la

importancia socioeconómica de este ecosistema, ya que de él

depende directamente nuestra principal industria, el turismo, y

también la actividad pesquera de nuestras islas, actividades

ambas muy importantes para Baleares.

Consideramos esencial que se paren total y absolutamente

las prospecciones petroleras y de cualquier tipo en el

Mediterráneo y con el fin de conseguir evitar que cualquier

impacto producido por el hombre pueda tener efectos negativos

sobre los cetáceos y otras especies del ecosistema del Mar

Mediterráneo, desde el Grupo Parlamentario Socialista

proponemos la siguiente proposición no de ley, que quedaría

con un único punto de acuerdo, para el que pedimos apoyo

desde el grupo.

Y dice lo siguiente: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de l’Estat a declarar zona especialmente protegida

de importancia para el Mediterráneo, ZEPIM, el espacio

marino de las costas de las Illes Balears, así como también

otras costas que también forman parte de la ruta migratoria de

cetáceos, costas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana,

siempre de acuerdo con el Proyecto Mediterráneo.”

Esto es todo. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506820
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur del Grup Parlamentari Mixt,

Gent per Formentera-PSOE, per defensar les esmenes RGE

núm. 7340 i 7341/16 i les esmenes 7350 i 7351/16, presentades

conjuntament amb MÉS per Menorca i Podem Illes Balears.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies Presidenta. Bon dia, si em permet intervindré des

d’aquí, des del meu escó. Bé, en primer lloc, per aclarir la

qüestió de les esmenes. D’una banda, hi ha la 7340 i la 7341,

que, per un error en el moment del seu registrament, no estan

plantejades correctament i per tant, avui de matí he registrat un

escrit demanant la seva retirada. Per tant, 7340 i 7341 no les

defensaré perquè han estat retirades.

Les que sí defensaré són la 7350 i 7351, que han estat

presentades conjuntament amb MÉS per Menorca i també el

Grup de Podem. Jo intervenc des d’aquí perquè seré molt breu.

A la Sra. Limones li agraesc que hagi portat aquesta

iniciativa novament en el ple, tot i que tampoc no puc estar-me

de dir que és una iniciativa que ja es va aprovar per la majoria,

per la majoria no, per unanimitat concretament de tots els

diputats i diputades d’aquest Parlament, es va fer amb una

declaració institucional que es va aprovar aquí el passat mes de

febrer i, si no vaig errada, concretament dia 23 de febrer, a la

qual demanàvem d’una manera molt extensa i molt àmplia tots

aquests punts, i amb tota l’argumentació que ja ens ha aportat

la Sra. Limones, i encara més que ens havien aportat fins i tot

plataformes com l’Aliança Mar Blava, en què demanava

exactament això mateix.

Per tant, entenem que, dos mesos després, pocs canvis hi ha

hagut respecte d’aquesta iniciativa, malauradament no hi ha

hagut canvis en positiu probablement, però tampoc no crec que

hi hagi hagut canvis en negatiu, sinó que ens trobam a un

moment d’estancament. Així, el que entenc és que s’hauria

d’actualitzar la iniciativa que ha presentat el Grup Socialista,

perquè el Grup Socialista ha presentat una proposició no de llei

per urgència, que a l’exposició de motius no fa cap referència

a aquesta declaració institucional que vàrem aprovar aquí fa

dos mesos, i que crec que és imprescindible fer-ho, sobretot per

ser coherents amb la cronografia dels acords que s’adopten en

aquesta cambra.

Per tant, la 7350 és una esmena de..., perdó, la set mil, sí, la

7350 és una esmena d’addició, que té el següent redactat: “Per

altra banda, en sessió plenària del passat dia 16 de febrer, el

Parlament de les Illes Balears aprovà la primera declaració

institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de

la mar llevantina i balear, com a zona d’especial protecció

d’importància per al Mediterrani, ZEPIM, i aplicació d’un

règim preventiu de protecció d’aquesta àrea.” I creiem que

aquest paràgraf hauria de ser inclòs dins l’exposició de motius

de la proposició no de llei que planteja el Grup Socialista.

I per altra banda, hi ha una esmena més, que en aquest cas

és una esmena de modificació, que diu: “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de l’Estat a donar trasllat al

Conveni de Barcelona de la petició de declaració del corredor

de cetacis que es troba entre l’àrea marina localitzada entre les

costes de les Illes Balears, Catalunya i Comunitat Valenciana,

com a zona especialment protegida d’importància per a la

Mediterrània, ZEPIM.” Per què hem presentat aquesta segona

esmena? Perquè entenem que per ser curosos i ser escrupolosos

amb aquest tipus de demandes que, a més a més, són prou..., no

seran fàcils d’aconseguir perquè ens entenguem, és important

respectar la redacció dels punts d’acord que ja han estat objecte

de consens absolut per part d’aquesta cambra.

Per tant, entenem que seria més..., d’alguna forma seria, no

més correcta perquè la proposició que ha presentat el Grup

Socialista és correcta, però sí seria més efectiu probablement

formular la petició en el sentit literal en què la vàrem formular

a la declaració institucional, de la qual tots formam part i amb

la que tots vàrem estar d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

per Menorca per defensar les esmenes RGE núm. 7350 i

7351/16.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També intervindré des de

l’escó. Senyores diputades, senyors diputats. També seré breu,

només per deixar de manifest el nostre posicionament i en

aquest sentit explicar-lo.

Està clar que la protecció del corredor de migració de

cetacis a la Mediterrània està plenament justificada des del punt

de vista científic i, en aquest sentit, n’hi ha prou a fer referència

al projecte Mediterrani per a la identificació de les àrees

d’especial interès, elaborat entre les diferents universitats de

Barcelona, València i de Madrid i el Ministeri de Medi

Ambient.

També és important fer referència a la Comissió Europea,

al suport de la Comissió Europea, que va donar suport explícit

a la declaració del corredor de migració de cetacis.

Per altra banda, també és cert i justifica que avui de nou

tornem parlar d’aquesta temàtica, els nivells de contaminació

acústica submarina originats per l’activitat humana s’han

incrementat les darreres dècades i posa en risc la supervivència

de poblacions de fauna marina i en especial la dels cetacis.

També és cert que les conclusions de diversos estudis, posen de

manifest que l’augment de la pressió acústica en l’àmbit

subaquàtic, assenyalen que les activitats sísmiques i de recerca

de pous de petroli i gas, són una causa important de destrucció

dels ecosistemes marins.

En aquest sentit, jo crec que tenim tota la tranquilAlitat en

dir que el Govern de les Illes Balears n’és conscient i ha fet

feina en aquest sentit. El Govern en aquest sentit val la pena dir

que ha donat suport, ha fet la solAlicitud formal de declaració de

la ZEPIM del corredor de la mar balear el passat mes de

setembre, que tenim el suport de la societat civil, de l’Aliança

Mar Blava, i que aquest parlament jo crec que amb una

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607340
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607341
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607350
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607351
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declaració molt clara i molt precisa va donar suport explícit al

Govern, a la societat civil, perquè aquesta declaració sigui prest

una realitat.

En aquest sentit les nostres esmenes, com també ja ha

explicat la Sra. Tur, van en el sentit de recuperar i de posar en

valor el text unànime que en el seu moment vam aprovar en

aquesta cambra i que creim que avui val la pena reiterar,

ratificar i donar-hi novament suport, encara que sigui a través

d’una nova proposició de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En relació amb les esmenes 7340 i 7341, perquè es donin

per retirades els dos grups proposants, a part de Gent per

Formentera-PSOE, també les han de retirar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, correcte, així és, també les donam per retirades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Les retiren. Podem les retira?

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, per defensar les esmenes

RGE núm. 7350 i 7351.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. La meva intervenció també anirà

molt en consonància amb els altres grups parlamentaris que han

intervengut ara.

Des del nostre grup parlamentari no entenem molt bé

tampoc la urgència d’aqueixa proposició no de llei, i no ens

queda clar si és una qüestió d’electoralisme, donades les dates

en què estam, o per quedar bé de cara a la galeria. Donarem el

benefici del dubte al fet que es reiteri, es torni dur a aquí a la

cambra aquest..., ja que està en tràmit i no aprofitam els temps

que ofereix aqueixa cambra per tractar els temes que ara mateix

són més importants, sense llevar de cap de les maneres la

importància a aqueixa iniciativa. D’aquest parlament ja ha

sortit una declaració institucional i em remet a dia 16 de febrer,

perquè quedi constància al Diari de Sessions, proposada i

consensuada amb Aliança Mar Blava, molt més completa, amb

el compromís i el consens de tots els grups parlamentaris i

valorant positivament les passes iniciades per MAGRAMA per

declarar aquest corredor ZEPIM.

També en aqueixa línia va la primera esmena que hem

presentat conjunta. I una segona que és d’addició, perquè el

problema no només el patim aquí a les Illes Balears, sinó que

el corredor també implica les costes de Catalunya i de la

Comunitat Valenciana; per tant ens agradaria que el Grup

Parlamentari Socialista també donàs suport a aqueixa esmena,

que va en consonància amb el punt 7 de la declaració

institucional.

Ja a part de tot això el compromís ha de ser seriós i ferm per

part dels grups parlamentaris que tenguin representació a

Madrid. Sabem totes i tots el que passava els darrers anys, que

aquí es deia una cosa i a Madrid es votava l’altra, i hem de ser

conscients del tresor que tenim que envolta les nostres illes i la

costa mediterrània i la biodiversitat que habita la nostra mar

Mediterrània. Totes i tots tenim gravades a les nostres ments

aquestes imatges tristes d’avaraments massius de cetacis,

dofins, etc., i és tenir esment al que comporta l’explotació

abusiva dels nostres recursos: l’ús de sonars, maniobres

militars, l’exploració i l’explotació mitjançant fractura o

fracking, i les prospeccions petrolíferes, les embarcacions de

càrrega, etc. Sabem totes i tots que perjudica seriosament la

nostra biodiversitat marina. Per tant actuem, que els propers

representants a Madrid actuïn i diguin no d’una vegada a les

prospeccions petrolíferes a la Mediterrània. Així que anem per

feina, agafem les eines i aprofitem seriosament els temps

parlamentaris que tenim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal, del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors.

Avui en aquest parlament es du una proposició no de llei

presentada pel Grup Parlamentari Socialista respecte de la

declaració de les Illes Balears zona especialment protegida

d’importància per a la Mediterrània, més coneguda com a

ZEPIM. Al Grup Parlamentari Popular a les Illes Balears

durant aquests darrers quatre anys hem estat coherents en la

posició respecte del tema de les prospeccions, i per tant

votarem a favor d’aquesta iniciativa. 

No és la primera vegada que es du, perquè el passat 16 de

febrer, i tal com els meus companys d’altres partits o d’altres

grups parlamentaris també han dit, es va fer una declaració

institucional a favor d’aquest corredor de cetacis per tots els

grups parlamentaris i que va ser aprovada per unanimitat. A

més també se suma a la que ja va fer Aliança Mar Blava. En

l’actualitat existeixen nou ZEPIM a diferents punts d’Espanya:

a Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i,

finalment, a Balears a l’illa de Cabrera. Aquesta nova zona

d’especial protecció englobaria les costes de Catalunya,

Comunitat Valenciana i Balears, i per tant la protecció

s’ampliaria entre la península i les Illes, ja que forma part de la

ruta natural migratòria de cetacis. Tant el Ministeri

d’Agricultura i Medi Ambient com la Direcció General de

Pesca de la Comissió Europea han mostrat el seu interès per

declarar aquest nou corredor i per així donar compliment als

compromisos internacionals en matèria de protecció de la

biodiversitat.

Volia fer un comentari: que no és casual que la majoria de

les espècies que estan catalogades com en perill d’extinció al

mar Mediterrani es trobin a les Illes Balears, sinó que encara
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existeixen perquè els ciutadans de les Illes Balears hem sabut

compatibilitzar la sostenibilitat ambiental i econòmica. Per tots

aquests motius votarem a favor. 

I, finalment, volia fer una reflexió a tots els diputats aquí

presents a l’hora de presentar proposicions no de llei. Està clar

que aquesta proposició no de llei és molt important, però no té

cap sentit quan..., els companys també ja ho han dit, no té cap

sentit que s’hagi aprovat una declaració institucional per

unanimitat i ara tornem a dur una altra proposició no de llei que

a més és més genèrica que la declaració institucional que es va

aprovar el passat dia 16. A mi em sap molt de greu. Crec que

és molt important aquest tema, però els ciutadans de les Balears

necessiten també que duguem els seus problemes, que en tenim

molts, molts, i no tan sols és aquest, quan a més hi ha hagut

unanimitat. Per favor, deman que ja per respecte als ciutadans

presentem iniciatives que no es tornin dur contínuament i quan

ja estan aprovades per unanimitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. És cert que aquesta proposició no de

llei podria ser una mica reiterativa, però jo pens que tampoc no

importa si es tracta d’un tema transcendent o estratègic per a les

Illes Balears, com és i ha estat fins i tot un tema d’unanimitat

el tema de les prospeccions, que hi insistim totes les vegades

que faci falta.

Evidentment des del nostre grup estam d’acord amb aquesta

proposició no de llei, perquè es tracta d’elevar -ja s’ha dit aquí-

la mateixa proposta d’acord o instar el Govern de l’Estat que ja

va fer fa uns mesos el Govern de les Illes Balears i que fa tres

mesos anava en consonància amb la declaració institucional

que vàrem aprovar en aquest parlament.

Justament un dels elements que ens fa únics, o que ens fa

úniques a les nostres illes i a les nostres aigües, és la seva

biodiversitat. Tenim creuers, cada vegada més, però també,

afortunadament, tenim tota una gran gamma de cetacis, moltes

vegades desconeguts per la immensa majoria de la població,

des de rorquals a balenes, catxalots i molt altres que han estat

esmentats aquí abans, i justament aquest va ser i ha estat un

element clau en totes les alAlegacions que s’han presentat, ja

sigui de ciutadans particulars com de les diferents institucions,

els informes de la Comissió Balear de Medi Ambient, per a tots

i cada un dels projectes de prospeccions petrolíferes que han

estat amenaçant, o que encara amenacen alguns d’ells, les

nostres aigües, l’existència d’aquesta biodiversitat i en concret

d’aquests cetacis i dels corredors de cetacis que tenen la seva

importància, els que passen sobretot pel sud de les Illes Balears

però també entre les costes de les Illes Balears i del País

Valencià i també de Catalunya. Per tant preservar-los era un

element clau per poder anar en contra d’aquests projectes de

prospeccions, i així tothom ho ha tengut present i també les

ONG que han estat fent feina en aquest tema. Per tant, la

manera de fer aquesta protecció d’aquest element, dels cetacis,

de la biodiversitat d’aquesta part nostra de la Mediterrània,

passaria per aquesta declaració de zones especialment

protegides d’importància per a la mediterrània, a l’empara del

Conveni del Mediterrani del 76.

El que és vertaderament lamentable, molt més lamentable

que tornem parlar d’aquest tema avui aquí, és que, malgrat la

declaració institucional de fa un parell de mesos, malgrat els

tràmits que fa el Govern de les Illes Balears, fa només unes

setmanes sabéssim, gràcies a la feina intensa i dedicada de

l’Aliança Mar Blava en aquesta qüestió, que justament el

Ministeri de Medi Ambient tramitava un nou projecte de..., no

prospeccions petrolíferes, perquè aquesta vegada ve emparat

per un suposat estudi científic d’un institut italià, però sí de la

recerca de borses de sal en el fons de la mediterrània, de les

aigües de les Illes Balears i entre les aigües de les Illes Balears

i de les comunitats abans esmentades, però fent servir

exactament els mateixos procediments, les mateixes tècniques

i, en concret, els airguns i aquestes canonades, que és justament

el que se suposa que fa més mal a aquests cetacis que tots

volem preservar i, a més, és sabut que justament el que es cerca

quan es cerca, i ningú no fa aquestes coses, ni inverteix en

ciència desinteressadament en els temps que corren, el que hi

ha rere aquestes borses de sal són borses, dins aquestes borses

de sal, d’hidrocarburs. Per tant, sempre hi ha algú rere d’això.

El que és una vergonya és que es tramiti això a pesar de la

petició expressa d’aquest parlament, dels tràmits que fa el

Govern de les Illes Balears, per això no sobra que avui en

tornem a parlar aquí. 

I aquesta, justament, senyores i senyors, és una de les pitjors

herències que ens deixa el ministre Soria, que ja no és ministre

perquè li interessaven més les aigües de Panamà que no les de

les Illes Balears, el fet d’haver donat el missatge als inversors

i als especuladors internacionals que era fàcil fer prospeccions

a les aigües de la Mediterrània, i en concret de les Illes Balears.

Tanta sort que no hi sigui!

Tot el suport a aquesta iniciativa, però sí que aprofit per

tancar la meva intervenció fent-los una invitació a totes i a tots:

parlem totes les vegades que faci falta aquí en aquest parlament

d’aquests temes, però la propera iniciativa que hauríem de dur

aquí hauria de ser una iniciativa, per unanimitat, i ja hi ha

qualque resolució també aprovada en aquest parlament en

aquest mateix sentit, que, passi el que passi a Madrid,

proposem aquesta, com vàrem fer ja també amb el tema de la

Llei d’emprenedors per protegir l’esport de base i els clubs

esportius en aquesta comunitat, plantegem, per unanimitat

d’aquest parlament, una proposició de llei de modificació de la

Llei espanyola d’hidrocarburs, per prohibir, d’una vegada per

totes, aquestes prospeccions petrolíferes a la Mediterrània. A

veure si som capaços de posar-nos d’acord, a veure si som

capaços d’anar tots junts de la mà a Madrid a dir que no a això

i sobretot a veure si ens fan cas.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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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. Atès que hi ha repetició

d’arguments no serem reiteratius, el nostre grup parlamentari

li donarà suport, és un tema ja consensuat en aquesta cambra i,

evidentment, estam a favor de la protecció del medi ambient,

de la biodiversitat i en contra de les prospeccions petrolíferes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados.

Ciudadanos apoyará esta proposición no de ley. El

Mediterráneo es un mar interior el más grande del planeta, pero

también es el que tiene tasas más elevadas de contaminación.

El hecho de que sea un mar poco profundo y que su cuenca sea

semicerrada hace que la dispersión de la contaminación sea

muy baja y reduce enormemente su capacidad de

autodepuración. Las cantidades reales de productos vertidos en

este mar cada año se cifran en toneladas, petroleo procedente

de industrias localizadas a lo largo de sus costas, aceites

minerales, sustancias orgánicas tóxicas -entre ellas grandes

cantidades de medicamentos- detergentes y contaminantes

químicos, aguas fecales mal depuradas o sin depurar, y todo

tipo de plásticos y metales pesados, además de contaminación

acústica.

El Mediterráneo no se puede considerar un pozo sin fondo.

Con todo el Mediterráneo aún posee ecosistemas de alto valor

ecológico que se deben proteger. Por lo tanto, Ciudadanos está

conforme en instar al Gobierno del Estado en declarar zona

ZEPIM el espacio marino de las costas de las Islas Baleares,

todo el espacio marino. 

También volvemos a apoyar de nuevo instar al Gobierno de

España a declarar el corredor de cetáceos como zona ZEPIM,

lo cual implicaría al Gobierno de España la responsabilidad

para paralizar las prospecciones petrolíferas. Y ¿qué implicaría

la obtención de esta figura al Govern de les Illes Balears, que

también adquiere responsabilidades? Para el Sr. Conseller y

para este govern, según el artículo 8 del protocolo, implicaría

cumplir las medidas aplicables a las zonas ZEPIM. Veamos

algunas de estas medidas. 

Artículo 6.b), prohibición del vertido de sustancias que

menoscaben directa o indirectamente la integridad de la zona

protegida. El Sr. Conseller de Medio Ambiento va a tener

mucho trabajo para cumplir con esta medida, dada su absoluta

pasividad ante el gravísimo problema de la depuración de las

aguas fecales. 90 millones de metros cúbicos, ya dijimos, de

aguas residuales contaminadas, mal depuradas, incluso con

metales pesados por falta de control en las industrias, se vierten

cada día al mar de nuestras costas. Mañana el Govern quedará

muy bien cuando la prensa saque el titular de aprobación de

esta PNL, aunque lo cierto es que pasado mañana el

Mediterráneo seguirá siendo contaminado por nuestras aguas

residuales.

Otro artículo, el 7.2.c), se ha de contar con la participación

activa de las comunidades locales en la ordenación de las zonas

protegidas, con inclusión de los habitantes locales que se

puedan ver afectados por el establecimiento de las zonas

protegidas. Este artículo me parece que el Sr. Conseller ya lo

ha incumplido de manera flagrante, pensemos en los usuarios

del mar y su no diálogo con ellos para la participación en el

decreto de la protección de la posidonia; pensemos en los

habitantes de Campos afectados por la creación del Parque

Natural de Es Trenc y su no diálogo para participar en la

ordenación del parque, como dice este artículo.

Artículo 7.1, las partes adoptarán medidas de supervisión y

vigilancia con respecto a las zonas protegidas. El IMEDEA

reconoce que apenas nada se ha realizado sobre los efectos en

los ecosistemas de los vertidos de aguas residuales en los

puntos de los 124 emisarios que vierten sus aguas al mar. 

En fin, desde Ciudadanos esperamos que la aprobación de

esta proposición, hecha por los grupos del Govern, no quede

sólo en un titular de prensa para que luego todo siga igual,

como nos tiene acostumbrados este govern. Apostemos por el

medio ambiente y con hechos, y no con titulares. Muchas

gracias.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Limones, del Grup Parlamentari

Socialista. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Comenzaré contestándole

al Partido Popular, a la Sra. Margaret, nada, sólo recordarle en

cuanto a la coherencia que han dicho que habíais mantenido,

que justo hace un par de días, el 19 de abril, en el Congreso se

presentó una propuesta del Partido Socialista para aprobar una

moratoria para nuevos proyectos de prospecciones de

hidrocarburos, que el Partido Popular la votó en contra,

también otra en el Senado que presentó el senador Xisco

Antich...

(Alguns aplaudiments)  

... ¿esa es la coherencia? Y decirle que un tema tan importante

como éste no sólo, no sólo...

(Remor de veus)

... sí, Illes Balears, no sólo porque hayamos hecho una

declaración no hablaré una vez sino las veces que haga falta,

hasta que se consiga que se declare una zona protegida.

(Alguns aplaudiments)  
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Para contestarle al compañero de Podemos, decirle que

electoralista no es, supongo que no te ha dado tiempo de

prepararte muy bien la contestación y me has utilizado ese

argumento, pero es una necesidad, es una necesidad hacer esta

declaración, y la llevaré a cabo las veces que haga falta.

(Remor de veus)

Decir también a la compañera Silvia Tur que la propuesta

está presentada desde octubre, desde el pasado mes de octubre,

y que hemos considerado que la urgencia era necesaria y que se

mantenía la PNL puesto que, como hemos dicho, desde que se

aprobó la declaración institucional en este parlament, el pasado

16 de febrero, han entrado nuevos proyectos que pueden afectar

a... o sea, proyectos de... para... de prospección de

hidrocarburos, -que no me salía. Y entonces que..., por eso no

la hemos retir... o sea, por eso hemos creído que era..., que era,

que teníamos que mantenerla y que era urgente hacerlo.

Y respecto a las enmiendas que se han presentado, decir que

aprobaremos la enmienda que hace referencia a la exposición

de motivos, que, si no me equivoco, bueno, es que has retirado

la que yo tengo, la que dice que “Per altra banda, en sessió

plenària del passat dieciséis de febrero, el Parlamento de las

Illes Balears aprueba la primera declaración institucional a

favor de la declaración del corredor de cetáceos del mar de

levante y balear, como una zona de especial protección de

importancia para el mediterráneo, y ampliación de un régimen

preventivo de protección de este área”. Ésta la aceptaríamos,

puesto que es verdad que se aprueba la declaración e

incorporando este párrafo actualizaríamos un poco más la PNL

que hemos presentado.

Pero en cuanto al punto de acuerdo, nos gustaría mantener

el texto inicial que nosotros habíamos considerado y no

aceptaré la otra enmienda.

Y nada más, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Por tanto, ¿acepta la 7350?

(Remor de veus)

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, una cuestión que estábamos hablando, que la enmienda

que hace referencia a la exposición de motivos, no se podrá

incorporar, pero quedará reflejada en el acta, y el punto de

acuerdo quedaría como nosotros lo habíamos redactado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les intervencions, es pot donar aprovada per

assentiment? Sí.

Idò, queda aprovada la proposició no de llei debatuda, per

assentiment.

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