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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, començam la sessió. 

I.1) Pregunta RGE núm. 8839/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. M argaret Mercadal i Camps, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de

la depuradora de Ferreries.

La primera pregunta de l’ordre del dia correspon a la RGE

núm. 8839/16, relativa a posada en marxa de la depuradora de

Ferreries, que formula la Sra. Diputada Sra. Margaret Mercadal

i Camps del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.

Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia a tothom. El 2014 es

posaven en marxa les obres d’execució de la nova depuradora

de Ferreries, amb un pressupost de 2,4 milions d’euros, amb

una capacitat de 438 metres cúbics/any, per donar un servei a

7.300 habitants i amb la incorporació del tractament terciari.

Estava previst que aquest estiu passat es posés en marxa.

Per a aquest motiu, conseller, li deman: quan pensa posar en

marxa la depuradora de Ferreries, quan s’esperava que estigués

ja en marxa el passat mes de juliol? Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia. L’avantatge de contestar preguntes parlamentàries

és que pots fer aquestes reflexions, el mes d’agost passat

contestàvem aquesta mateixa pregunta que vostè avui em

formula. Els llots acumulats en matèries pesants no hi havia

manera de tractar-los, no hi havia cap projecte; ara, a dia

d’avui, dotze mesos després, amb aquest govern sí que hi ha un

projecte de com (...) aquests llots o una possibilitat de dur-ho

a Tarragona o confinar-ho allà mateix.

En el tema, evidentment també, de l’acumulació de terres a

una parcelAla del costat que estava llogada, que es va abandonar

tot aquell munt de terra que impedia l’execució de l’evacuació

d’aigües, idò s’han llevat aquestes terres, s’ha fet el contracte

i s’ha pagat. 

El tema que no hi havia on dipositar aquestes aigües, on

sortien les aigües tractades, no està projectat perquè hi havia

l’impediment de les terres, dotze mesos més tard tenim la

solució amb una conducció provisional.

 A més, el tema del subministrament energètic que el juliol

de l’any passat hauria d’haver estat si les coses estiguessin

fetes, a dia d’avui ja hem pagat a Endesa, ja li hem encomanat

tots els projectes i esperam, que és responsabilitat d’aquest

subministrador, fer les obres necessàries.

Per tant, hem passat de tots aquests impediments que teníem

fa deu mesos a tenir ara en marxa totes les solucions. Esperam

que ara les servituds, les escriptures i tots els tràmits

administratius que ha de fer GESA-Endesa ens permetin en sis

mesos tenir aquesta depuradora en funcionament, cosa que si el

projecte hagués estat correcte no ens trobaríem en aquesta

situació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Sí que és cert que li vaig fer

aquesta pregunta el passat mes de juliol perquè hi estava

interessada, han passat sis mesos d’aquella resposta i encara,

efectivament, encara no s’ha posat en marxa la depuradora.

També li he de dir que ja fa quasi un any, per no dir quasi, però

que ja estau governant, per tant, és hora de fer feina. 

A més a més, com molt bé ha dit, hi ha un problema de

contaminació de fangs de l’antiga depuradora, però en

declaracions que va fer la directora general el passat mes de

juliol, va dir, efectivament, que els capsularia o els confinaria

en formigó i tot açò. Que jo sàpiga, es va fer un concurs, però

no se sap si l’ha licitat, si s’han fet les obres, si no s’han fet,

que jo sàpiga, no vol dir que no estigui en procés, però aquí

vosaltres hi sou per donar solucions als ciutadans, en aquest cas

menorquins. 

Per tant, dic... mentrestant, per una banda, tenim una

depuradora antiga que té problemes de filtracions, ja no ara en

el 2011, sinó problemes de filtracions que van començar el

2007 i, per altra banda, tenim una depuradora nova que no està

en funcionament. És hora que poseu fil a l’agulla. Per tant, és

hora que faceu la feina que us toca, perquè ja no podem posar

més excuses, Sr. Conseller, és hora que faceu feina. I ha de ser

el més prest possible, perquè els menorquins volem i mereixem

una aigua de qualitat, així com també unes aigües subterrànies

amb molta bona salut, que és necessària per als aqüífers de

Menorca. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Margaret, està bé que un mes després de deixar el

Govern vostè s’assabentàs que hi havia metalls pesants i fangs

contaminats que necessitaven un projecte per ser tractats. A dia

d’avui aquest projecte està contractat, l’empresa Envirosoil és

la responsable de fer-ho, està bé que també tenguessin un

cúmul de terres, que ara avui no existeix, que impedís treure les

aigües d’una depuradora, sol ser prou bàsic, ja sé que al PP

això d’acabar les infraestructures no li sol anar bé, evidentment

les hem d’acabar, sí, una depuradora necessita on tirar l’aigua

tractada. A dia d’avui ja tenim aquesta solució.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608839
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I sí, també necessita corrent, gran descobriment, una

depuradora per funcionar necessita corrent i, per tant, hi hem de

dur corrent. Vostès en aquests temes tal vegada no hi varen

pensar i per això nosaltres hem hagut de fer el contracte amb

Endesa, li hem hagut de pagar les infraestructures perquè

puguin donar corrent.

Està clar que deu mesos després estam molt millor de com

vostès ho varen deixar, solucionant els problemes que vostès

ens varen deixar i en sis mesos esperam que aquesta

depuradora sigui una realitat i en funcionament. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 8848/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a limitació de l’entrada

d’arbres ornamentals a les Pitiüses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 8848/16, relativa a limitació

de l’entrada d’arbres ornamentals a les Pitiüses, que formula el

Sr. Diputat Miguel Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Miquel Àngel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. A l’illa

d’Eivissa han proliferat les serps en distintes localitats, fins a

tres espècies s’han detectat, totes directament vinculades a la

importació d’oliveres i altres arbres ornamentals des de la

península. Es tracta de la colobra d’escala, coneguda com a

serpiente de escalera, colobra de ferradura, de herradura, i

colobra bastarda. Les tres espècies en la seva fase adulta són

capaces d’arribar a tenir unes dimensions i una longitud de 2

metres i totes són depredadores de vertebrats terrestres a l’illa

d’Eivissa, en particular de la coneguda com a sargantana.

Segons les dades que es desprenen de les conclusions d’un

estudi del projecte pilot confeccionat pel Consell Insular

d’Eivissa les poblacions de serps introduïdes a l’illa estan

assentades i són abundants a l’entorn de Santa Eulàlia, a

l’entorn de Sant Llorenç i a l’entorn de Santa Gertrudis, on

predomina la colobra de ferradura. 

Aquestes mateixes conclusions apunten a la necessitat de

limitar les poblacions de serps introduïdes i per això el projecte

que els he comentat proposa el control de noves entrades

d’espècimens a través dels ports marítims. En aquest mateix

sentit, adverteix que tot l’esforç per mantenir o disminuir els

nuclis actuals no té cap sentit si no existeix un control exhaustiu

de l’entrada que permeti evitar-ho o minimitzar-ho, és a dir,

dels arbres ornamentals o oliveres.

Per això li fem aquesta pregunta obligada: Sr. Conseller, té

previst el Govern de les Illes Balears limitar l’entrada d’arbres

ornamentals a les Pitiüses a fi de reduir la proliferació de serps

a aquestes illes?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia, Sr. Jerez, estic content que el preocupin les

invasores. Les invasores són la causa principal de pèrdua de

biodiversitat en el món. El vector d’entrada de les serps l’ha

detectat bé vostè, són les oliveres ornamentals i és un fet que

l’entrada d’aquestes oliveres ens ha dut aquestes serps.

A l’Estat li hem plantejat tres alternatives: quarantenes,

comunicació de les navilieres quan entren les oliveres, o un fet

diferencial també seria que estiguessin durant sis mesos sense

entrar, els mesos d’hivern serien els mesos més apropiats per

entrar les oliveres a les illes Pitiüses i els altres mesos no.

Per tant, fem feina amb l’Estat perquè facin aquesta

normativa, juntament amb les Illes Canàries, que som les dues

comunitats més afectades per ser sistemes insulars. Però

evidentment xocam amb el lliure comerç, amb un fet que a la

península no són considerades exòtiques, per tant no podem

aplicar tota la normativa d’exòtiques de la Comunitat

Econòmica Europea i, a més a més, l’únic control que ara

mateix podem fer és el de la Xylella Fastidiosa, que és un tema

fitosanitari i que no és un tema de bioseguretat, però així hi fem

feina.

M’agrada que vostè comprovi les dades de (...) que va posar

en marxa el pacte de progrés al 2003, m’agrada també que

conegui, que vàrem proposar al 2008 l’entrada al catàleg

d’espècies invasores. M’agrada també que vostè hagi redactat

un poc i reconegut la feina que fa fer la Societat Patològica de

l’illa d’Eivissa que vaig contractar jo quan era director general,

que vàrem fer un estudi de com era, si podíem eradicar o no la

població de serps, i evidentment la podrem controlar, però no

eradicar.

Però li he de dir que aquest govern està fent feina i està

avançant. Des del 2016 a l’illa de Formentera estam fent un pla

pilot amb un gran èxit, amb vint trampes amb dos dies vàrem

capturar 21 exemplars i vàrem demostrar que la pràctica i

l’experiència que estam acumulant ens servirà per fer front a

aquesta lluita.

Entenem que tot el coneixement que acumularem a

Formentera ens permetrà actuar millor a l’illa d’Eivissa, però

com diem actuar en casos d’invasores durant deu any no es va

fer res, ara ens constarà molt més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Àngel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Gràcies per les explicacions,

miri, faci el que consideri, faci el que hagi de fer, però ho faci

el més aviat possible, no esperi a demà que possiblement demà

també torni ser tard. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608848
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La reproducció de serps té una progressió exponencial i

vostè ho sap, de la mateixa manera que també té una progressió

exponencial la comercialització d’oliveres perquè són, acaben

sent substituts de les palmeres, que les palmeres acaben tenint

una plaga important i la gent ja no en compra, sinó que compra

oliveres i les oliveres ja sabem que, en molts de casos, porten

a l’illa d’Eivissa, com ha passat, espècies invasores, com

puguin ser les serps que els acab d’anomenar. 

Per tant, entenc que la competència sí que la té vostè també

per intentar que aquestes oliveres es limiti la seva entrada o

també es posin en els vivers en quarantena aquest tipus d’arbre

ornamental, perquè, si no és així jo, em sap molt de greu dir-ho,

però possiblement un dels nostres símbols més importants a

l’illa d’Eivissa, una de les icones més importants a l’illa

d’Eivissa és la sargantana, anomenada les Pitiüses, acabi

desapareixent i possiblement veiem abans una serpent que una

sargantana.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

El consell, l’Estat i la CAIB fem l’estratègia conjunta per

lluitar contra les serps, és a dir, serà el quart pla estratègic de

lluita contra una invasora a nivell estatal, estam molt contents

de la colAlaboració amb Canàries. I aquest govern actua, aquest

govern fa coses i per això, a dia d’avui, Es Vedrà torna a ser

florit. Estic content que ara es preocupin per les invasores i els

efectes que fan. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 8825/16, presentada per

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

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a tall de llum.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 8825/16, relativa a tall de

llum, que formula el diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del

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

Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Sr. Conseller,

m’agrada tenir-lo aquí més prop ara per fer-li aquesta pregunta,

una vegada superat l’hivern i ja prop de l’estiu, ens agradaria

conèixer un poc la percepció del Govern quant a aquelles

famílies de la nostra comunitat que han pogut patir les

dificultats climatològiques de l’hivern a les seves llars. 

Sabem que aquest govern està conscienciat amb aquest

patiment d’aquestes famílies i reconeixem els seus esforços en

crear la Mesa sobre pobresa energètica i aquest fons de

200.000 euros per cobrir les possibles mancances d’aquestes

famílies a l’hora de fer front a les factures energètiques.

Hem de recordar el context en què ens trobam on des de

l’inici de la crisi en el 2007 la factura elèctrica de l’usuari mitjà

s’ha elevat un 56,4% i que la pujada acumulada en els deu

darrers anys ha assolit el 72,3%. Són les factures energètiques

més cares d’Europa i a Balears una de cada cinc famílies té

problemes per pagar aquestes factures energètiques. 

Ens preocupa, ja li deia, la situació en què han pogut quedar

les famílies de la nostra comunitat durant aquest hivern. Per

tant, la nostra pregunta és si pot garantir aquest govern que no

s’ha tallat la llum a ningú que no pogués pagar durant aquest

hivern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Estam més prop i segur que

els acords encara seran més fàcils. 

Miri, Sr. Jarabo, he revisat tots els expedients i, exceptuant

una errada, sí que podem assegurar que a Balears no s’ha tallat

a ningú la llum que estigui en situació de pobresa energètica.

I aquí ens hem de demanar qui és que determina la situació

de pobresa energètica d’una família, ho fa el Govern, ho fa el

conseller, ho fa un ciutadà? Qui determina la situació de

pobresa energètica són els serveis socials dels ajuntaments, de

tal manera que quan els ajuntaments, els serveis socials, fixen

i certifiquen la situació de pobresa energètica, el Govern, en

aquest cas la Conselleria de Territori i Energia, actua i a partir

d’aquí podem garantir el fet que, o puguem afirmar, que a

ningú no se li ha tallat la llum com a conseqüència de patir

aquesta situació de pobresa energètica. 

Aquest és el criteri que es va fixar a la Mesa contra la lluita

de la pobresa energètica, un plantejament que entenc que és

compartit per tots, i a partir d’aquest plantejament, per tant, el

Govern actua cada vegada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que ha respost que no s’ha

tallat a ningú la llum, m’agradaria que ens pogués concretar un

poc més, en base a les dades que poguessin aportar aquestes

entitats socials, que, segons vostè, són les que han de

determinar quins són els casos de pobresa energètica que hauria

d’assumir aquest govern.
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Són elles, ho hem de recordar, les que varen alertar d’aquest

problema i les que varen informar al Govern que durant el

darrer any, durant el 2015, elles han hagut d’assumir més

factures de llum i aigua que no per alimentació d’aquestes

famílies.

En l’únic que ens agradaria insistir és que, potser no han de

ser els doblers públics els que hagin de fer-se càrrec de les

despeses d’aquestes famílies, que en aquests casos consideram

que el que fan és garantir els beneficis d’aquestes companyies

elèctriques i que, per tant, serien aquestes companyies les que

haurien d’afrontar les despeses de les mancances d’aquestes

famílies. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Duem un any de govern, demà

es farà aquest any just des de les eleccions de dia 25 de maig,

i en un any hem aconseguit que no hi hagi cap ciutadà que en

situació de pobresa energètica se li hagi tallat la llum. Açò és

un canvi radical, si no hi hagués hagut aquest canvi, en aquests

moments, en aquest hivern encara hi hauria hagut gent que se

li hauria tallat la llum estant en situació de pobresa energètica.

Insistesc, qui ho determina són els serveis socials

municipals, per tant, els funcionaris de cada un dels

ajuntaments que coneixen la realitat del carrer de cada dia són

els que fan aquest certificat.

A la vegada, vam destinar una borsa de 200.000 euros per

garantir açò amb recursos públics. I hem plantejat,

efectivament, a les elèctriques el fet que aquestes puguin posar

aquí recursos també per fer possible que aquí hi hagi una

actuació. No hi ha encara en aquests moments una resposta

clara per part seva, nosaltres seguirem insistint a la Mesa de la

lluita contra la pobresa, seguirem fent aquesta feina, fem passes

en aquest sentit per arribar al màxim de casos possibles, per fer

millor encara la qualitat de vida dels ciutadans que més

pateixen, però crec que dins aquest primer any els resultats ja

es comencen a veure i els ciutadans noten el canvi. Moltes

gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 8841/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón i Rosselló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a servei especialitzat en

altes capacitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 8841/16, relativa a servei

especialitzat en altes capacitats, que formula la diputada Sra.

Sara Ramón i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, diputats i diputades. Sr. Conseller, un

dels objectius de l’educació és que tots els alumnes arribin a la

màxima de la seva capacitació, tots, sense excepció, també els

d’altes capacitats. La gestió en aquest tema ha estat lent a

Espanya, però particularment aquí a Balears, on no hi havia cap

pla fins fa molt poc. A la passada legislatura es va elaborar un

protocol d’identificació i avaluació d’aquest alumnat donant

resposta a la demanda de moltes famílies i alumnes.

Durant el present curs escolar estava previst que s’iniciàs

aquest protocol. Ha creat la Conselleria d’Educació un servei

especialitzat per atendre els alumnes d’altes capacitats?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sra. Sara

Ramon. És veritat el que vostè ha dit, és a dir, és evident que

l’educació el que ha de permetre és que tots els estudiants, en

funció de les seves capacitats i possibilitats, tenguin el màxim

rendiment educatiu, i això tant fa possible persones que tenen

unes dificultats determinades com aquells alumnes que tenen

altes capacitats. I amb això tots estam d’acord, perquè el nostre

model és un model d’escola inclusiva; una escola inclusiva és

que tots hi puguin caber i que tots tenguin la capacitat

determinada per seguir dins el món educatiu.

Vostè sap evidentment que dins alAlots d’altes capacitats hi

ha tot un seguit de qüestions que cal resoldre, hi ha molts de

nins d’altes capacitats que, per qüestions de manca d’una

pedagogia determinada, idò, de vegades fracassen escolarment,

s’avorreixen a les escoles i tenen un rendiment no adequat. Per

tant, és evident que nosaltres en aquest sentit estam en aquesta

direcció de també donar resposta a alumnes d’altes capacitats.

Vostè ho ha dit, és a dir, a finals de la passada legislatura,

el mes de maig de 2015, es va firmar un conveni entre la

Universitat de les Illes Balears, on hi ha un grup de recerca en

temes d’altes capacitats, i la Conselleria d’Educació per a

aquestes qüestions. I nosaltres, evidentment, des que vàrem

entrar al Govern no només hem tengut un conveni mort sinó

que hem tengut capacitat de posar-lo en marxa.

Què hem fet? Per una part, vàrem fer un grup de

professionals que estigués especialitzat en aquesta qüestió i

durant aquest curs hem anat formant estudiants, perdó,

professorat de primària, per tal que tenguin clara la

identificació de nins d’altes capacitats, tal com deia el conveni

que va signar la Conselleria d’Educació durant el mes de maig

de 2015. Per tant, estam en aquesta línia i aquest mes de maig

començarem també el fet de començar a preparar per a

professors de secundària. Aquesta és una mica la nostra política

de cara a realment tenir un tipus d’escola que doni resposta a la
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diversitat i que també els alAlots d’altes capacitats tenguin una

resposta adequada d’acord amb la seva capacitat.

Per tant, estam en un primera passa que creiem bàsica per

donar resposta a aquest tipus d’alumnat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, conseller. Bé, a Comissió d’Educació vàrem

aprovar una proposició no de llei on s’aprovava que es crearia

un servei especialitzat, però aquest servei havia de realitzar

diferents tasques: diagnòstic, assessorament de famílies,

assessorament d’alumnat, seguiment durant aquest curs. Això

va ser l’agost de l’any passat. Està molt bé aprovar propostes

no de llei, però han d’anar acompanyades d’un pressupost per

poder-ho executar.

El protocol se’l varen trobar fet, havien de calar el personal

per poder-ho executar. També li dic que els centres no tenen

suficient informació. Avui per avui és l’equip d’orientació

educativa pedagògica el que fa moltes d’aquestes avaluacions

i diagnòstics. Es troben amb una càrrega de feina molta alta,

però no han augmentat el nombre de professionals, que ja eren

escassos. Això ha fet que molts de centres no s’hagin adherit a

aquest protocol.

I què tenim amb això? Tenim una desigualtat, desigualtat en

alumnes que són a centres públics. I també falses expectatives

a les famílies que, quan a la fi creuen que tendran una solució

per a aquest problema que s’ha anunciat, es troben que hi ha

centres que deriven els alumnes que vagin a fer-se aquest

diagnòstic a centres privats, això passa, Sr. Conseller.

I si no tenim prou persones per avaluar-los, podrem fer un

seguiment d’aquest alumnat? Si no cream aquest servei

especialitzat complet, el que fem és frustrar les famílies, els

alumnes, però per descomptat no estam ajuntant l’alumnat.

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):

M’emociona, Sra. Sara, veure les seves preocupacions per

la falta de personal, m’emociona profundament, després de les

retallades que hi va haver a la passada legislatura, m’emociona

realment que vostè em digui això.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres hem fet una opció a favor de l’atenció a la

diversitat i nosaltres estam a favor. Les coses s’han de fer a poc

a poc, no podem passar l’arada davant el bou. Estam

identificant, tenim en aquests moments un 600 alumnes

identificats dins altes capacitats. Hem començat a formar

professors de primària, formarem professors de secundària.

Tenim clar que ara hem de començar un procés de quina és la

metodologia d’intervenció en aquests tipus d’alAlots.

Avançam, Sra. Sara Ramón, i jo li vull dir que nosaltres

avançam a poc a poc, perquè, en definitiva, com diuen en

castellà: vísteme despacio, que tengo prisa. I en educació les

coses no es fan de forma ràpida.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.5) Pregunta RGE núm. 8838/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret d’atenció

primerenca.

La cinquena pregunta decau per l’absència de la diputada

que l’hauria de formular.

I.6) Pregunta RGE núm. 8826/16, rectificada mitjançant

l’escrit RGE núm. 9004/16, presentada per l’Hble. Diputat

Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a places de serveis socials a l’illa de

Menorca.

Sisena pregunta RGE núm. 8826/16, rectificada mitjançant

l’escrit RGE núm. 9004/16, relativa a places de serveis socials

a l’illa de Menorca, que formula el diputat Sr. David Martínez

i Pablo del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

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

i diputades, treballadors i treballadores de la cambra. A

Menorca des de fa temps hi ha un problema molt greu

relacionat amb els serveis que ofereix el Govern balear, en

concret el centre base depenent de la Conselleria de Serveis

Socials i Cooperació. L’oficina de Menorca està dotada amb un

equip de 7 persones per fer tota la feina, tant de gestió de

l’oficina, com la valoració dels casos de discapacitat i atenció

primerenca. D’aquestes 7 persones, actualment hi ha 4 persones

de baixa, la coordinadora, el metge, la psicòloga i una de les

tres auxiliars administratives. Entre les 3 persones que hi

resten, s’encarreguen de tota la feina, amb el suport des de

Palma en les tasques de coordinació. Això fa que aquestes 3

persones fan feines que no els correspon, a més de la càrrega de

feina addicional. 

Quant a la Fundació Balear de la Dependència, el Govern

va prometre que recuperaria els treballadors que va acomiadar

el Partit Popular a la darrera legislatura, però no ho ha fet. Ara

mateix hi ha 2 persones que fan les valoracions, de 5 que n’hi
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havia abans. La situació ara mateix és límit i extrema. No es fan

avaluacions com pertoca, creant un perjudici als futurs usuaris

i ciutadans i ciutadanes, ja que hi ha greus retards en les

avaluacions i que fan que s’allarguin les cues i es faci més gran

la llista d’espera. El punt a què s’ha arribat és tan greu que fins

i tot des de Mallorca es diu que si no es poden avaluacions que

no es facin.

Per tot això, li demanem al Govern i, en particular, a la

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, quan pensa cobrir,

tal i com havia promès, les places de la Fundació de

Dependència i les baixes de l’oficina d’atenció a la ciutadania,

centre base de l’illa de Menorca?

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, bon dia a totes les persones presents a

la sala. La promesa que nosaltres vàrem complir a principis de

legislatura, que era incorporar un valorador més, s’ha complit.

De tot el que vostè ha dit, no ha mencionat els valoradors.

Perquè a la legislatura 2007-2011 hi havia 2 valoradors, la

legislatura 2011-2015 va quedar en 1 i a partir de novembre de

2015 ja hi ha 2 valoradors.

A partir d’aquí el que vostè anomena és la gestió del

personal. En dependència teníem 5 treballadors socials, hi ha

5 treballadors socials, però n’hi ha 2 que estan de baixa per

maternitat. Aquesta baixa per maternitat es va substituir

ràpidament. Però després aquestes dues persones, concretament

dones, varen demanar una excedència i aquesta excedència,

amb la legislació estatal, ens obliga a fer un nou contracte. Miri

vostè l’absurd! És a dir, no podem seguir contractant les

persones que varen substituir la maternitat, sinó que hem de fer

un nou contracte, iniciant el procediment, amb informes, amb

justificacions, etc.

Ara ja ha passat aquest termini i ja estan en aquest moment

al SOIB per a la seva selecció.

Per tant, la pregunta que vostè em fa, està fet els valoradors.

Centre base, al centre base tenim 2 baixes importants, una

és el metge, que és un metge interí, i donat que la seva qualitat

del servei no era l’adequada, hem fet tot el procediment per

donar-lo de baixa com a funcionari interí i substituir-lo. Supòs

que també li hauran comentat les dificultats que hi havia en

això. En aquest moment estam pendents que es pugui

incorporar.

I després teníem el psicòleg. El psicòleg va ser un canvi per

substitució de feina, perquè se’n va anar a una altra feina; és un

funcionari, hi havia un borsí, es va demanar a aquest borsí les

dues persones que hi havia, no varen voler la feina i en aquest

moment estam pendents que es faci el borsí.

Mentrestant, hem fet tota la feina que hem pogut, i ara,

aquesta setmana, s’incorporaran un metge i un psicòleg, amb

contractació externa, fins que puguem substituir-los

interinament.

Nosaltres ja hem fet una carta pública demanant disculpes

i donant explicacions. Tenim problemes de personal a causa de

la legislació estatal que dificulta molt que puguem fer una

contractació ràpida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Consellera per la seva resposta. Ens calma un

poc saber que ja es fa feina, encara que el tràmit burocràtic de

les administracions públiques de vegades es troben en aquesta

situació, però és vera que hi va haver uns mesos i un temps que

no es cobrien aquests serveis i estàvem molt preocupats per

aquesta situació. I esperem que sigui molt prest que es pugui

solucionar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Coincidim amb vostè en la seva preocupació. Cregui’m, jo

crec que des del Partit Popular de l’Estat posen totes les

dificultats possibles perquè la contractació sigui ràpida, perquè

darrera això hi ha la voluntat de privatització de serveis, com

ha passat a altres comunitats autònomes les quals, per evitar

això, han privatitzat per exemple la valoració de discapacitats

o la valoració de dependència. Aquest Govern això no ho farà.

Resistirem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 9175/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a implantació del programa

Jump Math.

Setena pregunta RGE núm. 9175/16, presentada en

substitució de la RGE núm. 8843/16, relativa a implantació del

programa Jump Math, que formula el diputat Sr. Juan Manuel

Lafuente i Mir del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el

Sr. Juan Manuel Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Bien, según

publicaban los medios de comunicación, a través de la

conselleria, de la dirección general, se había remitido una

circular a los directores de los centros, ofreciéndoles la

posibilidad de implantar un programa, un programa para los

estudios de matemáticas, el Jump Math, que, al parecer, dicho

programa pertenece a una empresa privada. Entonces desde la

conselleria, a través de esta circular, se está solicitando a los

centros a ver si se adhieren a la posibilidad de implantar dicho

programa.

Esto ha provocado una carta de queja importante de la

Asociación de Editores, diciendo que se está vulnerando la ley

y que desde la conselleria se está favoreciendo a una empresa

privada concreta.

Y, por tanto, desde el Grupo Popular le solicitamos al Sr.

Conseller ¿cuál es la situación que se da en este caso y cuáles

son las explicaciones que argumentan esta actuación de la

conselleria?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Miri, em sorprèn aquesta pregunta. Per què em sorprèn? Miri,

des de la Conselleria d’Educació des de fa molts d’anys es fan

programes amb Coca Cola, una entitat privada, que jo sàpiga,

de redacció; es fan programes, i supòs que Pepsi Cola o Pep

Cola potser no estan molt contents. O es fan des de fan des de

molts d’anys programes de medi ambient amb la cadena COPE;

és una entitat privada, que jo sàpiga, la COPE, i per tant es

poden sentir ofesos la SER, Onda Cero, Ràdio Nacional

d’Espanya o IB3 Ràdio.

Nosaltres l’únic que hem fet, Sr. Lafuente, és, en primer lloc

tenim una gran preocupació per millorar les competències

matemàtiques; estam amb reunions amb la Societat Balear de

Matemàtiques, donam suport a les proves Cangur, que ja fa

anys que es fan, i en aquests moments aquest programa l’hem

posat a l’abast dels centres que vulguin, perquè l’únic que

volem és millorar la competència en matemàtica. I miri, li diré

dues coses més: curiosament és un programa que han fet

comunitats autònomes com la de Madrid, com la de Galícia,

com la de Castella-La Manxa quan era presidenta la Sra.

Cospedal i quan el seu conseller d’Educació era l’actual

secretari d’Estat d’Educació; o la comunitat de Múrcia, i també

el Consorci d’Educació de Barcelona. Jo l’únic que he fet en

aquest aspecte és demanar un informe jurídic a serveis jurídics

de la conselleria per aquesta qüestió, però en el tema aquest de

l’Associació d’Editors nosaltres no obligam cap centre a fer

aquest tipus de prova de matemàtiques, un programa per cert

ben validat, ben avaluat i que ha demostrat la seva eficàcia.

Nosaltres intentam dur a terme aquest programa. 

Per tant aquesta és la resposta que li puc donar en aquest

aspecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidenta. Gracias, conseller. Bien, a mí me

sorprende su contestación, porque el hecho de decir que se han

hecho actuaciones con otras empresas, con la Cadena SER, con

la Coca Cola o con cualquier otra me parece perfecto, pero hay

una diferencia sustancial, hay una diferencia sustancial en

cuanto ustedes cogen oficialmente a través de la dirección

general, proponen a ver quién se adhiere a dicho programa,

proponen unos cursos lectivos y unos cursos en los que será de

aplicación, y además a los padres que se acojan... a los alumnos

que se acojan y sus padres, les será obligatorio comprar esos

libros de texto, que costarán 21 euros. Es decir, ahí hay una

situación económica, hay una promoción económica de una

empresa privada, y por tanto creo que si usted ha pedido un

informe jurídico, el informe jurídico lo debía haber pedido

antes, el informe jurídico y técnico, antes de mandar la circular,

no después, porque seguramente está incumpliendo o es posible

que esté incumpliendo normativa al promover una editorial

determinada en favor de otra, y por eso le llamamos la

atención.

Y es normal que pasen esas cosas. Pasan esas cosas cuando

desde la administración se está favoreciendo a una empresa

determinada y lo hacen sin los informes técnicos y jurídicos

que lo avalen. Igual que es normal que en Menorca, por

ejemplo, haya malestar porque determinados centros

promuevan como lectura obligatoria el texto de la presidenta

del Consell Insular de Menorca, y eso crea malestar en los

padres, cuando desde la administración se proponen

determinados libros de texto en contra de otros.

Muchas gracias.

(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. Lafuente, digui als seus correligionaris de Múrcia,

Madrid, Galícia, Castella-La Manxa, que també facin la

mateixa pregunta. Nosaltres no hem obligat cap centre a aquest

tipus de programa, el programa és voluntari, i per tant són els

centres que decideixen. Nosaltres posam a l’abast aquest

material, un material que ha estat demostrat que és eficaç; per

tant jo he demanat aquest informe jurídic per si de cas hi ha una

tergiversació o un problema jurídic, però no estam...

Evidentment és una forma d’impuls pedagògic i no té res a

veure, com alguns han insinuat, amb temes de caràcter

econòmic per part de qualcú.
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Nosaltres evidentment l’únic que volem és millorar la

competència en matemàtica dels nostres estudiants, que

realment és millorable en tota una sèrie d’aspectes. Aquesta és

la resposta que nosaltres donam.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 8827/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a fracàs escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, 8827/16, relativa a fracàs escolar, que

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

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

Aguilera.

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, un dia més portem a aquest parlament una

pregunta sobre educació. La setmana passada es varen publicar

les dades sobre abandonament escolar de l’EPA. Una vegada

més hem pogut veure com Balears lidera el rànquing de

comunitats amb major abandonament escolar de tot Espanya;

només Ceuta està per davant. Dolenta és la notícia si només

parlam dins el territori espanyol, però és demolidora quan ens

comparem amb la resta d’Europa. Espanya és el país amb

major abandonament escolar i per tant les nostres illes són un

dels territoris amb major abandonament escolar de tot Europa.

L’estratègia 2020, pla elaborat per la Comissió Europea el

2010, es va fixar com a objectiu, entre altres, arribar el 2020 a

tenir un 15% d’abandonament escolar, i ja hi ha tretze països

que han aconseguit aquest objectiu, com Dinamarca, Grècia,

Itàlia o França. A Espanya tenim comunitats com Navarra, País

Basc o Cantàbria que només tenen un 10%, aproximadament de

fracàs escolar i que estarien complint aquest objectiu. Queden

quatre anys i el nostre arxipèlag està a 11,5 punts per assolir

aquest objectiu.

Per tot això li feim la següent pregunta: quines mesures

pensa aplicar el Govern de les Illes Balears perquè Balears

deixi de liderar el fracàs escolar a Espanya?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Salvador Aguilera, és

evident que a les Illes Balears tenim un problema important, no

només quant a fracàs o abandonament educatiu, que vostè ho

sap, sinó que som la comunitat autònoma que tenim les taxes

d’escolarització postobligatòria més baixes, i això obliga a una

sèrie de reflexions. 

La Conselleria d’Educació el mes de setembre posarà en

marxa un pla de lluita a favor de l’èxit educatiu i contra

l’abandonament i el fracàs escolar, però no són mesures fàcils

ni són mesures que de qualque manera de cop i volta poden

desaparèixer totes aquestes qüestions; per tant hi ha una sèrie

de línies de mesures en què estam treballant: mesures de

caràcter escolar, és a dir, de qualque manera estam a favor del

que significa el procés de millora de l’autonomia de centre

perquè pensam que per aquí és on es pot fer una feina

important per tal de millorar el rendiment que tenen els nostres

estudiants; ja hem provat el tema de currículum, que dóna al

tema de primària un nivell d’autonomia molt important; hem

intentat també que els grups d’ensenyament de l’idioma en

anglès es puguin desdoblar quan siguin més de 15 estudiants,

per tant estam una mica en aquesta línia. Hem fet un procés de

formació de directors, que consideram que és una línia bàsica,

hem fet de qualque manera un procés també de formació en

centres, que és una línia fonamental en aquest aspecte, i per tant

hi ha tota una sèrie de qüestions escolars que estam treballant.

També estam preparant, juntament, segurament, amb la

Conselleria de Serveis Socials, un procés, un pla pilot amb una

sèrie de centres que tenen unes dificultats socials afegides. I

també evidentment hem treballat, estam treballant a millorar

l’oferta formativa de formació professional, i també crec que

cal fer un esforç perquè les famílies i perquè el món

empresarial siguin capaços d’entendre que el que no és possible

és que hi hagi estudiants que surtin de la titulació primària,

secundària, sobretot de secundària, batxillerat i formació

professional i que no siguin acollits pel món empresarial i que

es puguin agafar gent sense cap tipus de titulació. 

Jo crec que evidentment estam treballant tots aquests fronts

i, torn repetir, el mes de setembre passarem aquest pla a favor

de l’èxit educatiu perquè pensam que això és una qüestió que

afecta tothom i que és una qüestió jo diria d’estat d’aquesta

comunitat autònoma, perquè la batalla del futur la guanyarem

si la guanyam en temes d’educació i formació. Però estic

d’acord amb vostè, hem d’abandonar realment el darrer lloc en

temes d’abandonament educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Comparteixo les últimes

paraules seves, qüestió d’estat. Sap perfectament que des de

2012 tota la comunitat educativa hem estat treballant realment

davant les retallades pe part del Partit Popular, i sobretot avui

el que li demanem és un pla de xoc perquè aquest problema

s’afronti seriosament des de les etapes més baixes per intentar

rescatar i ajudar aquells infants que tenen problemes

d’aprenentatge. Moltes vegades quan arriben als instituts és

molt complicat, per no dir missió impossible, poder revertir les

mancances i els problemes que porta el nostre alumnat.

D’altra banda he de comentar també el tema de la inversió

econòmica. Sap perfectament que des del nostre partit, des de

Podem, hem reivindicat un increment en el pressupost.

Enguany o, millor dit, per al curs següent, tindrem zero euros

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608827


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 24 de maig de 2016 2263

 

en noves instalAlacions educatives. Per tant sap perfectament

que enguany hem tingut a Eivissa alumnat de tres i quatre anys

que no s’ha pogut matricular per falta de places. 

D’altra banda, també, aprofitant el tema de les ràtios, com

vol reduir les ràtios a vint alumnes per aula...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

...renunciant a gimnàs o biblioteca?

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Evidentment si vol podem fer un debat profund sobre

aquestes qüestions, podem parlar de les ràtios, hem baixat les

ràtios, seguirem baixant les ràtios, sabem que les ràtios no es

poden baixar si no hi ha els espais, els espais no es poden fer

amb un tuit o amb una pregunta, vostè ho sap que en ocasions

és molt complicat, però sí que de qualque manera és evident...

(Alguns aplaudiments)

... és evident en aquest aspecte que nosaltres treballam a fons

per intentar millorar aquest rendiment i esperam la

colAlaboració de tots. 

El Pacte social i polític per l’educació també pretén aquesta

estabilitat necessària pel tema escolar de les Illes Balears que

realment és una qüestió bàsica (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 8845/16, presentada per

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

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a borses d’intercanvi de places

turístiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 8845/16, relativa a borses

d’intercanvi de places turístiques, que formula el diputat Sr.

Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Com és públic

i notori, arran d’una esmena d’El Pi, hi ha una obligació legal

per part del Govern de procedir a la regulació del lloguer

turístic. S’ha conegut, també és públic i notori, a un document

de treball elaborat per la Conselleria de Turisme en relació amb

una possible regulació d’aquest lloguer turístic.

Aquest document de treball gira al voltant o una de les idees

fonamentals d’aquest document de treball és el tema de

l’intercanvi de places.

A nosaltres, com a idea, no ens sembla malament que també

hi hagi un intercanvi de places, evidentment això requereix

almanco dues coses: una, saber quines són les places del

lloguer turístic, que no són totes les places o que no es poden

equiparar a les places hoteleres i, per tant, la segona

conseqüència, és que hi hagi borses diferents, perquè una cosa

són les places hoteleres o departaments turístics, que són

diguem les clàssiques i amb les quals tenim una certa tradició

de funcionament durant al voltant de vint anys; després vàrem

fer les estades turístiques o habitatges turístics de vacances, que

aquests estan regularitzats i que si també han d’estar subjectes

a l’intercanvi de places hauran de tenir una borsa independent

perquè són un producte diferent i haurem de fer una tercera

borsa, diguem-ho així, per a aquest lloguer turístic. 

Ens agradaria saber si el conseller valora adequadament

aquesta creació de diverses borses amb preus diferents per,

diguem, albirar clarament una realitat diferenciada d’aquestes

places turístiques i d’aquests productes turístics diferents. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí. Bé, com sap, el Govern es va plantejar o s’ha plantejat

dos objectius en aquesta qüestió que vostè esmenta: un és

regular el lloguer de vacances a habitatges plurifamiliars, que

en aquests moments no està regulat, com sap vostè mateix, i la

segona, la limitació de les places turístiques que tenim en

aquests moments. Aquí és on entraria en joc, efectivament, el

sistema de borsa de places que vostè esmenta.

És evident que són realitats diferents i, per tant, no haurien

d’anar dins la mateixa borsa de places, però el que sí

demanaria, en tot cas, és que, en aquests moments, es deixi fer

la feina, que es parli entre tots i cada un dels organismes de les

entitats empresarials, consells insulars, etc., que estan implicats

i anem donant-li forma, ho dic perquè, efectivament, això és el

que s’ha posat damunt la taula a debat per tal de parlar-ho, però

esperem aquests mesos que el Govern treballa sobre la qüestió

per veure com acaba finalment aquesta proposta. I llavors,

també li record que, evidentment, serà el Parlament qui tendrà
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la darrera paraula, perquè la idea és, lògicament, que el

projecte de llei acabi aquí en el Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo entenc que vostè em pugui

dir que es deixi fer la feina i que esperem, però nosaltres volem

intervenir i volem interactuar, és un tema molt important per a

nosaltres, és un tema que hem defensat, és un tema que, com he

dit, està reflectit a una llei, gràcies a una esmena nostra i, per

tant, nosaltres en aquest procés d’elaboració, de reflexió, hi

volem participar.

Per tant, veiem positivament que es pugui subjectar al tema

de l’intercanvi, perquè s’assoliria un dels objectius que vostè ha

marcat, que és el tema de la limitació de places, però també

veuríem amb preocupació que fos un totum revolutum , que

totes les places s’integrassin a una mateixa borsa, ja que són

realitats molt diferents.

I aquesta era un poc la idea que havia en el document de

treball. Per tant, voldríem anar matisant aquest document de

treball que, evidentment, és un esborrany i que fa falta fer-hi

molta més feina. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, com vostè ha dit, efectivament, l’allotjament turístic o el

lloguer de vacances són realitats diferents, són qüestions

diferents i, per tant, han de tenir sistemes diferents, preus

diferents, han de tenir sistemàtiques completament

diferenciades. Per tant, per aquí... en el cas que finalment

aquesta sigui la proposta definitiva que hi hagi anirà per aquí.

Però li vull recordar que la realitat encara és més complexa,

perquè hi pot haver lloguer de vacances de manera

professional, de manera definitiva dur, llogar un habitatge que

tens, i fins i tot hi pot haver casos on tal vegada es vulgui

compaginar la residencial amb el turístic. En aquest cas, fins i

tot, el sistema de borsa de places no serviria, hauria d’anar per

una altra via.

Per tant, en qualsevol dels casos és un debat obert i tot això

s’ha de tenir en compte amb les limitacions lògicament que

s’han de posar per garanties del dret a l’habitatge, com he dit

en moltes ocasions, i també tenint en compte que la realitat de

cada una de les Illes no és la mateixa i que, per tant, els

consells insulars i també els ajuntaments han de poder exercir

les seves competències i tenir la decisió final sobre

concretament com quedarà tot el tema del lloguer de vacances.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 9151/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a incompliment de l’acord

signat amb l’escola concertada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 9151/16, presentada en

substitució de la RGE núm. 8842/16, relativa a incompliment

de l’acord signat amb l’escola concertada, que formula el

diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quina valoració fa el

Govern de les Illes Balears de l’incompliment de l’acord signat

amb l’escola concertada pel pagament dels retards i

complements salarials dels seus docents?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. Camps, tot i que vostè és previsible, sempre em sorprèn,

sempre em sorprèn. Miri, quina valoració fa vostè d’aquests

quatre anys de govern del Partit Popular que no es posàs en

marxa el conveni amb l’escola concertada? Quina valoració fa

vostè? Quatre anys, i no es va posar en marxa el conveni de

2008. I resulta que aquest govern sí, i vostè sempre està en la

tessitura de crear un conflicte entre aquest govern i aquesta

conselleria amb l’escola concertada. I ho he dit moltes vegades,

no estam en contra ni som enemics de l’escola concertada,

volem una escola concertada que sigui un servei públic. I hem

dialogat més que mai amb l’escola concertada i hem arribat a

acords amb l’escola concertada.

I vostè planteja que realment, per raons determinades,

deixaran de cobrar vint euros. Quants d’euros han deixat de

pagar durant aquests anys en què aquest conveni no es va posar

en marxa? Quants d’anys? Quants d’euros?

Per tant, Sr. Camps, no faci demagògia d’un tema que no

val la pena fer-la per vint euros, sobretot quan vostès han deixat

de pagar cents i cents d’euros a treballadors públics i a

treballadors de l’escola concertada.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo només

li he demanat la seva valoració, no sé quina demagògia és fer

demanar una valoració. En qualsevol cas, jo li diré una qüestió,

és a dir, duem un any de legislatura i la seva conselleria, la seva
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gestió al capdavant de la Conselleria d’Educació només es pot

qualificar de dues maneres: engany i improvisació.

Mirin, ja va passar amb el decret lingüístic, el van presentar

vostè i la Sra. Armengol, a bombo i platerets, i poc després el

van haver de rectificar dient que, bé, que era un esborrany, que

no era exactament el que volien dir perquè, efectivament,

vostès fan improvisació i açò és improvisació. 

També va passar, i passarà i acabarem l’any i hi haurà

passat, amb els 30 milions d’euros que vostès van prometre a

l’Assemblea de Docents i a Podemos, que tampoc d’açò res de

res.

També, també és un engany quan vostè va dir aquí, al

Parlament, al Ple del Parlament, va dir diverses vegades que

vostè aplicaria la LOMCE, i vostè al final el que ha fet és

encapçalar la insubmissió en contra de la LOMCE.

I ara sabem, sabem, que vostè incomplirà l’acord de dia 10

de febrer amb l’escola concertada. Però és que, és més, vostès

van dir als professors de la concertada que hi havia problemes

informàtics per no pagar aquest complement, açò ho van dir a

principi d’any. Després ja no van ser problemes informàtics,

després van ser problemes amb el departament de nòmines.

Després els van dir, no, no, cobrareu el mes de maig, i ara hem

sabut que aquest acord no està ni ratificat, que no ha passat ni

pel Consell de Govern. Açò, Sr. Conseller, és un autèntic

engany, perquè aquestes persones que volien cobrar aquest

complement no el podien cobrar perquè vostè encara ni tan sols

no l’havia dut a Consell de Govern.

Per tant, Sr. Conseller, açò no és demagògia, açò són

realitats, i jo li diré -ja ho va dir el sindicat USO-, vostès estan

pagant la facultat de medicina amb els doblers dels professors

de la concertada, aquesta és la realitat, Sr. Conseller.

(Remor de veus)

Per tant, Sr. Conseller, el que ha de fer és rectificar. Vostè

comença a tenir massa fronts oberts, vostè hauria de rectificar

la seva política, menys enganar, menys improvisacions i més

rigor. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Camps, jo seguiré el seu consell, més

rigor, més seriositat, menys engany, evidentment com vostès,

com vostè sobretot. 

Miri, nosaltres no estam enganant, tot el procés... Calli!, en

aquest moment tenc la paraula jo...

(Algunes rialles)

...tenc la paraula jo i jo l’he deixat parlar.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant en aquest sentit li vull dir dues coses: nosaltres

complim, nosaltres complim, no enganam, complim i ho farem,

i de qualque manera vostè ho veurà...

(Continua la remor de veus)

Miri, Sr. Camps, la realitat és la realitat, vostè s’entesta a

dir enganys i altres coses, però la realitat és la que s’està fent.

Estam fent una política consensuada, dialogada, amb la

patronal de la concertada, els sindicats, les associacions

d’APA, amb cooperatives, i ho continuarem fent, li pesi a vostè

el que li pesi, és igual, ho farem, i estam donant les bases per

resoldre els problemes del sistema escolar, un sistema escolar

que necessita estabilitat, i vostè realment és una persona que

(...) posa de manifest tots aquells problemes que a vegades no

existeixen més que al seu cap. Això és la realitat. Nosaltres

donam resposta a les necessitats del sistema escolar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 8830/16, presentada per

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

Parlamentari Mixt, relativa a trasplantaments de fetge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE 8830/16, relativa a trasplantaments

de fetge, que formula la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Olga

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, desde abril de

2015 el equipo de cirugía hepatobiliopancreática, que cuenta

con cirujanos expertos en hígado y páncreas, está acreditado y

autorizado para realizar extracciones hepáticas. Además en las

Islas existe una organización de donación de órganos muy

activa que consigue cada año en torno a 40 o 50 donantes.

Desde hace años todos los profesionales del servicio de cirugía

general y digestiva de Son Espases se han formado para poder

realizar trasplantes de hígados y posee especialistas altamente

preparados y cualificados. 

Pero paradójicamente este gobierno hace oídos sordos a la

puesta en marcha de este necesario servicio de trasplante

hepático reclamado por los profesionales especialistas. Todos

los hígados que se extraen en Son Espases son transportados a

otras comunidades al no poseer este servicios, y nuestros

pacientes tienen que desplazarse a ellas. Explicar que un

paciente balear, cuando alcanza los primeros puestos en la lista

de espera en algún hospital, ha de trasladarse a esa comunidad

donde espera una media de entre tres y seis meses con todos los

inconvenientes que ello supone para una familia; además el
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paciente ha de costearse su estancia allí puesto que el Servei de

Salut paga con retraso la estancia, y como nos podemos

imaginar siempre el gasto para la familia es mucho mayor, más

luego todas las revisiones periódicas que ha de hacer para el

trasplante.

Sra. Consellera, ¿por qué no se hacen trasplantes de hígado

en Baleares? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Font.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

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

Presidenta. Sra. Diputada, li volia comentar que, abans de

donar-li la resposta, li vull matisar la situació crítica en què

estava aquesta comunitat autònoma en matèria de salut el juny

de 2015, en matèria de salut i en matèria de llistes d’espera,

perquè evidentment, evidentment tenim interès i estam

estudiant el tema, però convindrà amb mi que abans, abans

d’aquesta prioritat n’hi ha d’altres, com fer front a la llista

d’espera quirúrgica de 2.700 persones de més de sis mesos. En

molt poc temps, en deu mesos, hem reduït aquestes persones a

la meitat; per tant li vull posar només un exemple de les

diferències, de les diferències de com s’està gestionant ara

mateix la sanitat pública.

Per altra banda vull també deixar molt clar que el

trasplantament de fetge està a l’abast de qualsevol ciutadà -

vostè ho ha dit- de Balears, que s’està trasplantant normalment

a Barcelona, a l’Hospital Clínic, amb uns excelAlents resultats.

Estic totalment d’acord amb vostè, tenim excelAlents

professionals que estan acreditats, disposats i preparats, i

nosaltres tenim la intenció de poder oferir aquesta tècnica en

aquesta comunitat autònoma, i des de fa mesos s’està estudiant

des de la Direcció General de Planificació i des del Servei de

Salut com podem millorar aquelles dificultats que en aquests

moments tenim, perquè resulta que els nostres professionals

estan preparats però per a aquest tipus d’intervencions Balears

no està preparada, vull dir que l’Hospital de Son Espases, no

l’hospital sinó els nombres de pacients, sobretot, no són

suficients. Estam fent front a aquest tema perquè el nostre desig

és evidentment evitar aquest desplaçament a la península.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Consellera. Mire, en cuanto al dinero no se lo

acepto porque hemos empezado una facultad de medicina que

va a costar 24 millones y no estaba prevista. Y luego en cuanto

al número de pacientes, tampoco, porque hay ya estudios

realizados que Baleares, con una población de millón y pico de

habitantes, sí que da para estos trasplantes como se está

realizando, y además, efectivamente, lo que acabamos de ver

es que lo que falta es voluntad política, porque el departamento

de cirugía está altamente cualificado y preparado para hacerlo,

y además realmente aquí sí que el mayor beneficiario sería el

ciudadano. 

Mire, la semana pasada aparece en prensa el primer

trasplante de hígado de un adulto vivo a un bebé por

laparoscòpia. Nosotros tenemos la técnica de laparoscòpia.

Esto se hizo en el hospital Reina Sofía de Córdoba; esto sí que

es potenciar la investigación médica, basándola en la práctica

médica; esto sí que es potenciar la investigación, y además

potenciar la investigación en cosas que sí repercuten en el

ciudadano. Desde Ciudadanos de verdad y realmente le

pedimos que escuche a sus profesionales y que invierta en

actuaciones que sí repercuten...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...en los ciudadanos como es el servicio de trasplante hepático.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Font... Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Miri, no m’he expressat bé. No és més

cost, és que probablement ens estalviem doblers si feim els

trasplantaments aquí. El que succeeix és que els experts

recomanen un mínim de 35 trasplantaments per equip de

cirurgia, i l’any passat es varen enviar 8 pacients a la península;

un mínim, mínim recomanable, imprescindible, és poder

trasplantar 25 pacients. És que és una tècnica d’alta qualitat i

que ha d’oferir alta seguretat al pacient; no és que nosaltres no

vulguem, és que no hi ha freqüentació suficient, això és el que

passa, és que necessitam aquesta freqüència. L’any passat varen

ser 11. 

En canvi som de les comunitats autònomes que més hem

invertit en fàrmacs d’hepatitis C, amb una curació del 90%, de

més del 90%. Això vol dir menys trasplantaments encara. Per

tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

...aquest és el motiu i no altres.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)
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I.12) Pregunta RGE núm. 9169/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a decisions del Govern de la

Generalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 9169/16, presentada en substitució

de la RGE 8829/16, relativa a decisions del Govern de la

Generalitat, 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. Sra. Presidenta

del Govern, bon dia. Vostè es va reunir divendres passat amb

el president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.

El motiu era la firma de l’ingrés o del reingrés del Govern de

Balears a l’Institut Ramon Llull. 

Fa sis mesos ja li vaig fer una pregunta, quan vostès van fer

una prefirma, m’imagín que era, i li vaig explicar què

significava realment entrar en el Ramon Llull; li vaig dir que

això no tenia a veure amb la cultura, contràriament al que vostè

pensava, el que passa és que vostè no fa cas dels consells, com

a mínim dels meus. L’Institut Ramon Llull és el que el mateix

Carles Puigdemont ha qualificat com a estructura d’estat, i el

seu antecessor, el Sr. Artur Mas, també el va qualificar

d’estructura d’estat, evidentment al servei de la independència

de Catalunya, no de la de Balears. 

Però aquesta visita d’ara ha deixat a més un altre motiu de

preocupació. Vostè ha afirmat, i cit textualment, “que

respectarà les decisions que pugui prendre el Govern català”.

Fins a quin punt fa comptes respectar aquestes decisions, li

deman? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pericay, per

demanar-me una vegada més per Catalunya. Fa un any avui de

les eleccions municipals i autonòmiques, un any en què la gent

va votar massivament forces polítiques que defensàvem i

defensam un canvi en la forma i en el fons de fer la política a

les Illes Balears. I una de les qüestions importants era tornar a

la normalitat en moltes qüestions, i retornar a la normalitat en

les relacions amb les comunitats autònomes veïnes crec que és

d’agrair per part del Govern que jo presidesc. I així com ens

hem reunit amb Catalunya, ens hem reunit amb el País

Valencià, ens hem reunit amb la comunitat Canària i ho

seguirem fent amb totes les comunitats amb les quals puguem

fer acords que beneficiïn els ciutadans de les Illes Balears.

I allò que a vostè el preocupa de l’Institut Ramon Llull, jo

ho crec una gran oportunitat. Nosaltres en fórem fundadors fa

14 anys, és un institut que ajuda a la promoció de la llengua

catalana, pròpia d’aquestes illes, i compartida amb altres

territoris d’Espanya i de fora d’Espanya. Ajuda els creadors

culturals d’aquestes illes a poder-se promocionar a fora.

La meva pregunta és, tal vegada seria necessari que el

Govern d’Espanya també ajudàs els creadors culturals en

llengua catalana a poder promocionar-se a l’exterior i no

haguéssim només de poder respondre amb uns doblers de la

comunitat autònoma de les Illes Balears i del Govern de

Catalunya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, com que les preguntes les faig jo, no contestaré la

seva...

(Remor de veus i algunes rialles)

Aquest pic ha afegit a la qüestió, diguem-ne així, cultural,

en aquest Ramon Llull, també el finançament. Li record que fa

quatre dies, ho dic pels contactes que té vostè, fa quatre dies va

tenir aquí un correligionari seu, el Sr. Josep Borrell, que va

explicar perfectament en el Cercle d’Economia, que aquests

16.000 milions de dèficit fiscal que Catalunya suposadament té,

segons el seu Govern, es redueixen a 3.000. Ho dic perquè els

números, ja que vostè també en aquest terreny sembla que vol

colAlaborar amb el Govern de la Generalitat, tengui en compte

amb qui se les veu.

A més, el Sr. Puigdemont va dir literalment a la seva visita:

“Nosaltres ens vàrem emancipar de la política espanyola dia 27

de setembre i som en el procés de pre estat independent. El

nostre millor sistema de finançament de futur s’anomena estat

independent”. I vostè confia en aquest home, bé, allà vostè.

I sobre el reingrés al Ramon Llull, vostè va dir que “hi hem

reingressat per no tornar-se sortir pus mai més”. Bé, fins i tot

si Catalunya s’independitza, tampoc no en sortirem? Perquè

clar, vostè fa unes afirmacions taxatives. 

I finalment, bé, vostè diu també que..., perdó, vostè no diu,

sinó que vostè no va replicar el Sr. Puigdemont, quan va dir

que ell utilitza la figura de Ramon Llull per dir que no sortirà...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

...de la Unió Europea, i ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure Sr. Pericay si li puc

explicar bé. Aquest Govern es reuneix amb el Govern de

Catalunya, pacta estratègies per beneficiar els ciutadans de les

Illes Balears, independentment del que pensi el Sr. Puigdemont,

que jo no compartesc, i treballaré incansablement perquè

Catalunya trobi un lloc adequat dins Espanya. Aquest és el meu

plantejament. Però jo no jutj ningú, no és el meu paper, Sr.

Pericay, el meu paper és ser presidenta de les Illes Balears i

defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

I és clar que sí que és important anar junts amb el sistema

de finançament autonòmic i clar que és important que treballem

tècnicament amb el Sr. Guillem López Casasnovas, amb un

grup d’experts per poder fer les formulacions possibles, perquè

la meva obsessió sap quina és, Sr. Pericay? L’educació per als

ciutadans de les Illes Balears, la sanitat per als ciutadans de les

Illes Balears, els serveis socials, les infraestructures adequades.

I tot això depèn d’un sistema de finançament autonòmic que és

injust i que castiga aquesta comunitat autònoma.

M’agradaria que vostè alçàs la veu amb això i que no es

preocupi d’altres qüestions que veig que el tenen molt

obsessionat, i la meva obsessió particular són els ciutadans

d’aquestes illes. I sàpiga, Sr. Pericay, que nosaltres colAlaboram

amb Catalunya dins l’Euroregió, colAlaboram amb altres illes de

la Mediterrània, colAlaboram amb tothom en defensa dels

interessos de les Illes. Crec que per això ens varen votar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13 Pregunta RGE núm. 8850/16, presentada per

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

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a ràtios d’alumnes per aula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm. 8850/16, relativa a ràtios

d’alumnes per aula, que formula el diputat Sr. Jaume Font i

Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Deixarem Catalunya i Madrid i si pot ser, parlam de Balears, si

pogués ser.

Aquesta pregunta, Sra. Presidenta, és en qüestió de

compliment d’expectatives, aquí avui fa un any que es va obrir

una expectativa i, a la vegada, al llarg d’aquest any, la

Conselleria d’Educació ha pres un seguit d’acords amb

sindicats, que representen el professorat, i dins aquests acords

hi havia reduir les ràtios d’alumnes per aula. I en aquests

moments tenim en educació infantil un 85,47%, que superam

la ràtio a què es va comprometre el conseller, i a primària, que

superam, el 69% de les escoles, també aquestes ràtios.

Té intenció, pot vostè assegurar que complirà les ràtios per

alumne per aula a què es varen comprometre?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font, per un tema que

sí realment preocupa els ciutadans d’aquestes illes i que és el

sistema educatiu. I jo puc dir avui, que fa un any de les

passades eleccions municipals i autonòmiques, que estam

millor en aquesta comunitat autònoma i en termes educatius

molt millor.

Allà on voldríem, allà on desitjam, allà on volem arribar?

Encara no, només hem començat amb un any de les eleccions

municipals i autonòmiques. Però crec que val la pena recordar

que fa poquet més d’un any, érem al carrer 100.000 persones

manifestant-se contra un govern que imposava, contra un

govern que va crear una crispació a la comunitat educativa mai

viscuda en aquesta comunitat autònoma, contra un govern que

retallava una vegada i més en els alumnes amb necessitats

especials, en atenció a la diversitat, en infraestructures

educatives absolutament necessàries per a aquestes illes.

Per tant, hem posat ordre, hem retornat a la pau social, com

vostè sap, i li agraesc la dedicació del seu partit polític,

treballam pel Pacte social i polític per l’educació a les Illes

Balears. L’educació és prioritària en aquesta comunitat

autònoma, hem augmentat en més de 500 les contractacions de

professorat, hem reforçat l’autonomia dels centres. 

I quant a les ràtios que vostè em demana, les estam

disminuint i complirem l’acord marc, per reducció a 22

alumnes, creant més grups de quart d’infantil, o dotant de

professorat addicional. Ara, vostè sap, Sr. Font, com jo

mateixa, que per reduir ràtios en alguns llocs i en alguns centres

necessitam més espai i, per tant, necessitam la creació de més

infraestructura educativa. I en aquesta línia també treballam de

valent des de la Conselleria d’Educació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, jo li he

dit que era una pregunta per a compliment d’expectatives,

perquè nosaltres som conscients que no hi ha, com dirien a
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Eivissa, sous suficients per a realment poder arribar pertot. En

canvi, els compromisos que es varen contreure, que aquest curs,

si no vaig equivocat, a principi d’aquest curs 2016-2017 i els

equips ja hi fan feina, en quatre anys d’infantil aniríem a ràtios

de 20 alumnes, i això no ho podrem complir, i entenc que

aquest curs no podrà ser.

Per això li parlava de les expectatives, perquè, després del

sofriment que hi va haver la passada legislatura, a mi no

m’agradaria entrar dins una discussió d’una falta de doblers que

té tothom, que se sap, i haguem creat una ilAlusió després a

cinquè i a sisè d’educació infantil, i també que no actuaríem a

primària, que no hi hauria ràtios superiors a 25 nins.

Això, aquest curs 2016-2017 no serà, i repetesc per quarta

vegada, és per no generar noves expectatives. Perquè al final

després ens trobam els informes del fracàs escolar i una de les

qüestions pot ser aquesta. El nostre model productiu n’és una

altra. Però després n’hi ha d’altres que també hem de revisar i

tal vegada hem de ser capaços de posar-les damunt la taula, de

per què som els primers en fracàs escolar d’aquesta terra. És

evident que en infraestructura i estructura humana falten

recursos, això està claríssim. Però també hi ha altres qüestions

que s’han de saber valorar.

Ens interessaria que quedàs molt clar quan aquests ràtios

realment es podran complir, de 20 alumnes i de 25 en educació

infantil i en primària. Més que res per no generar una

expectativa que no sigui falsa i dur-nos a una discussió tan

dolenta com va ser la de la passada legislatura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. No es preocupi Sr. Font, és

impossible arribar al que va passar la passada legislatura

perquè aquest Govern té com a diàleg la seva forma de treballar

i estam en diàleg continu i constant amb la comunitat educativa

d’aquestes Illes.

I efectivament, la nostra obsessió és reduir ràtios, és una de

les obsessions que té aquest Govern, és una de les qüestions

pactades també amb la comunitat educativa, les estam

disminuint i li ho he explicat, arribarem a 22 al grup de quart

d’infantil, es faran més grups o s’afegirà professorat durant el

curs escolar següent. 

A Palma i a Alcúdia són dues realitats on han demanat

arribar a les ràtios de 25. Jo em vaig reunir fa molt poc, com

vostè sap bé, amb l’Ajuntament d’Alcúdia, no tenen espai i

decideixen seguir amb ràtios de 25 i augmentarem el

professorat, i a les classes d’anglès a secundària passarem a

desdoblaments de 15 alumnes, que crec que és un avanç

important també a les Illes Balears i al sistema educatiu.

Com bé ha anunciat el conseller d’Educació, en el setembre

presentarem el Pla d’èxit escolar perquè l’obsessió final de tot

això és fugir d’aquests rànquings dolents de fracàs escolar i

d’abandonament prematur d’estudis que tenim a les Illes

Balears. 

La nostra obsessió és educació, educació, educació i per

això hi posarem tot l’esforç i el pressupost de què disposam en

aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 8828/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

ingressos hotelers i renda dels ciutadans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 8828/16, relativa a

ingressos hotelers i renda dels ciutadans, que formula la Sra.

Diputada Laura Camargo i Fernández del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Armengol, una de les més

importants preocupacions del nostre grup parlamentari des del

començament és el model econòmic de les nostres illes i la

manera de fer efectiu un canvi en la dinàmica perversa que

permet que les grans cadenes hoteleres hagin doblat la seva

facturació, des de l’esclat d’aquesta estafa anomenada crisi,

mentre que la gent corrent de les Illes Balears, a les nostres

llars tenen una mitjana d’un 20% menys per arribar a fi del

mes.

Aquest sabem que és un dels eixos principals també dels

acords pel canvi, la diversificació del model productiu, el

repartiment més equitatiu de la riquesa que es genera via la que

encara és la major font d’ingressos que tenim, que és el turisme.

Tenim xifres molt cridaneres que desvetllen que encara

queda molt per fer i que són les següents: tenim un territori de

forts contrasts, per exemple, pel fet que les grans cadenes

hoteleres, com Melià, Riu, Barceló, Iberostar, poden presumir

d’haver millorat la xifra de negoci en un 68%, d’haver pujat en

un 33% la rendibilitat hotelera, mentre que la renda mitjana en

euros de les llars de les nostres illes, segons dades de l’INE, ha

caigut en un 20,4% des de l’any 2008.

Nosaltres pensem que el model turístic que seguim aquí està

exhaurit, que és un model que socialitza les pèrdues i privatitza

els beneficis i que provoca pobresa social i riquesa hotelera.

A nosaltres, no només ens preocupa sinó que volem ocupar-

nos, volem que aquest govern s’ocupi també de revertir aquesta

situació que és, pensem, d’extrema urgència.

I per tant, la pregunta que faig és: quines mesures pensa

prendre el Govern de les Illes Balears per fer un canvi en
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relació amb la situació que vivim avui i per la qual les cadenes

hoteleres han doblat la seva facturació alhora que la renda

balear ha baixat un 20%?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo, com vostè

coneix perfectament un dels objectius del naixement d’aquest

govern, amb el seu suport, és precisament treballar per rompre

les desigualtats en aquesta comunitat autònoma i per repartir

millor la riquesa, aquesta és una de les línies fortes dels acords

pel canvi que vàrem signar amb vostès i que vàrem i estam

complint.

Jo vull fer una apreciació, crec que és bon símptoma d’una

comunitat autònoma com la nostra que hi hagi empresaris que

tenen guanys econòmics perquè aquests guanys puguin

reinvertir-se a la nostra comunitat autònoma. Aquest govern

estarà sempre devora aquests bons empresaris que reinverteixin

els seus beneficis a les illes, que puguin garantir els drets dels

treballadors, que contractin més gent d’una forma més estable

i una crida, una vegada més per part meva, que és hora

d’augmentar els salaris als treballadors i treballadores d’aquesta

comunitat autònoma.

Per tant, jo no dimonitzaria segons quines qüestions. Ara

bé, aquest govern té molt clar on lluita i lluita des del minut u

contra la precarietat i l’explotació laboral dins el mercat privat,

dins l’administració pública, amb l’acord de les clàusules

socials, retornant als sindicats, per tant als representants dels

treballadors, tenir veu en les decisions que pren el Govern, tant

en el Pacte per la competitivitat com en el Consell Econòmic i

Social el qual tornarà ser una realitat molt aviat. Ahir férem el

Consell d’economia social i cooperativa perquè també té

interès pel Govern de les Illes Balears treballar directament en

l’economia social, amb una política fiscal que hem fet diferent,

que qui més té més pagui, i amb un impost de turisme

sostenible que, com vostè sap, també vol reordenar tot el

sistema turístic de les Illes Balears.

En definitiva, treballam, Sra. Camargo, en la línia que

havíem pactat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, jo estaria contenta també del

fet que els empresaris poguessin fer negoci aquí si tots aquests

diners es repartissin bé. Ara per ara, el que sabem és que hi ha

dues grans cadenes hoteleres que evadeixen imposts i que tenen

els seus diners, no precisament cotitzats aquí, sinó en empreses

offshore a Panamà. 

Llavors nosaltres pensem que hem de sortir d’aquesta

paradoxa en la qual vivim, que és aplaudida per molts

d’empresaris hotelers, que crea pobresa ciutadana, mentre

augmenta la riquesa hotelera, i aquesta és la prova més clara de

la inconsistència d’un model econòmic que vosaltres..., que

vostè i jo sabem que no se solucionarà només amb aquestes

mesures, haurem de ser més fermes, haurem de posar en marxa

crec que altres iniciatives per tal que això no torni passar aquí;

que tothom, que totes aquestes grans empreses cotitzin aquí i

que hi hagi un repartiment més equitatiu i més just de la riquesa

que es genera a les nostres Illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Camargo, no

tergiversi el que jo he dit, jo he dit: estarem devora els bons

empresaris que reinverteixin, que contractin millor, que facin

ocupació estable i que puguin salaris, això és el que he dit com

a presidenta del Govern. I estaré encantada de sentir aquestes

altres iniciatives que proposa Podem i quan vulgui les

discutirem. Crec que és hora de posar iniciatives damunt la

taula, sense cap mena de dubte.

I aquest govern també aposta d’una forma clara per la

diversificació econòmica, per l’aposta clara per l’economia del

coneixement, per l’aposta clara per la investigació i la

innovació. Per això, una de les qüestions que hem fet aquesta

setmana -i que sé que no és del seu gust, però que crec que l’he

de convèncer i la vull convèncer i els vull convèncer- és la

facultat de medicina que, precisament, va en la línia d’apostar

per l’economia del coneixement, per la innovació i per la

diversificació econòmica que vostè em demana i que jo propòs

i establesc des del Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 8844/16, presentada per

l’Hble. Diputada Sra. M argarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a planificació des de la

Conselleria de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 8844/16, relativa a

planificació des de la Conselleria de Salut, que formula la Sra.

Diputada Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, avui

fa un any de les eleccions que, tot i perdre, la varen dur

legítimament a presidir el tercer pacte de progrés, un govern de

canvi, deien, que ho havia de canviar tot perquè tot canviàs. I

sí que han canviat coses, Sra. Armengol, ja no queda res del

que predicava quan asseia a les butaques vermelles, ho hem vist

en parlar d’economia, en parlar de transparència, en parlar de

consensos i avui ho veurem també en parlar de salut.

Per això li vull demanar si està d’acord amb la planificació

que es fa des de la Conselleria de Salut. Ii ja li avanç que es pot

estalviar el discurs del retorn dels drets als ciutadans, d’aquells

ciutadans que havia d’incloure 20.000 persones i ha acabat en

2.000, han llevat un zero només, no passa res. O també que

s’estalviï vendre com a grans èxits el que ahir mateix els

professionals de salut li varen dir que havien estat els dos grans

conflictes d’aquest primer any de legislatura: l’armengolazo i

la imposició de la prolongació vespertina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Prohens, per

permetre’m una pregunta de lluïment polític, li ho he d’agrair,

fa un any de les eleccions autonòmiques i efectivament han

canviat moltes coses en termes de salut a les Illes Balears i per

a bé, hem passat de l’època de les retallades i d’austeritat i de

llevar drets als ciutadans a l’època dels retorns i de retornar una

sanitat universal a les Illes Balears. Per tant, sí, la sanitat és

universal.

Hem millorat l’accessibilitat, li agradarà o no sentir-ho, els

centres de salut estan oberts els capvespres i atenen 6.000

consultes als ciutadans de les Illes, per tant, era necessari. Hem

eliminat la taxa de la targeta sanitària, que, si vostè ho vol

saber, s’han fet 90.000 targetes noves des que hem eliminat la

taxa, per tant, els ciutadans s’han estalviat més de 800.000

euros en aquesta comunitat autònoma per accedir a la sanitat a

les Illes.

(Alguns aplaudiments)

Tenim transparència a les llistes d’espera, hem disminuït un

10% el temps per a intervenció quirúrgica i més d’un 17% per

a consulta d’especialista hospitalària. 

És suficient? No, però molt millor que quan vostès

governaven.

Hem augmentat el pressupost en salut, modernitzam les

infraestructures, hem augmentat la plantilla en 485

professionals, amb els quals hem pactat un acord de carrera

professional, que vostès no en varen ser capaços. 

Som més eficients, la central de compres dóna bons serveis

a les Illes Balears, els dos darrers contractes ens han estalviat

més de 2 milions d’euros. 

Tenim una situació molt millor en avió ambulància de

Menorca ja 24 hores els 365 dies l’any. Hem obert la

radioteràpia a Eivissa, treballam amb la de Menorca. Hem

millorat la situació dels desplaçats malalts de les illes menors

a l’illa de Menorca.

En conclusió, Sra. Prohens, estam molt millor. Em fa

aquesta pregunta i jo li diré: què va planificar vostè, retallar i

llevar drets als ciutadans?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, ja

sé que vostè fa cada setmana un esforç sobrenatural perquè jo

pugui entendre les seves explicacions, però cregui’m que els

ciutadans no entenen cap paraula del que diu i és que hi ha

coses que són molt difícils d’entendre. És molt difícil

d’entendre que vostè es va passar quatre anys criticant fins a la

sacietat els concerts amb clíniques privades, segons vostè el

Partit Popular havia vengut a privatitzar la sanitat. Els de

Podem li deien que havia d’acabar amb tots els concerts perquè

la salut no era un negoci. I la setmana passada la seva

consellera defensava la pròrroga voluntària del contracte amb

la Policlínica, deia que a Sant Joan de Déu són capaços de

treballar millor de com ho fa el sistema públic o que continuarà

ampliant carteres de serveis amb privades, perquè això sí, ara

no queda més remei. Hi està d’acord, Sra. Presidenta?

Deia la consellera que tanta sort que el 25% de la població

acudeix a clíniques privades, hi està d’acord? Abans ens

acusava d’incentivar-ho i de reduir la cartera de serveis públics.

Immorals ens va arribar a dir. 

L’altre cavall de batalla dels darrers quatre anys va ser Son

Dureta, el 2012 ja ens retreien a nosaltres que no haguéssim

començat les obres, se’n reien quan, sabent tothom la situació

en què ens trobàvem el 2012, li dèiem que no estàvem en

disposició de començar-les. Ara sí, la setmana passada, diu la

Sra. Consellera que la situació és molt complicada i que tenen

dificultats pressupostàries, ara sí que es veu que hi ha

dificultats. Hi està o no hi està d’acord, Sra. Armengol? Tenen

o no tenen un pla d’infraestructures? Perquè cada setmana ens

diuen una cosa diferent sobre aquest pla. 

El que passa, Sra. Armengol, vostè i la seva humilitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, el seu temps s’ha exhaurit.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

... és que ara pren la seva pròpia medicina i que no és el mateix

receptar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, si això és tota la crítica que

vostè pot fer no ha rebatut ni un dels meus arguments perquè

les xifres són molt clares i són molt voluminoses. Miri, el que

vàrem tenir la passada legislatura va ser tres consellers de

Salut, quin pitjor dels tres, i uns retalls absoluts en els drets i en

la salut dels ciutadans d’aquestes illes. Amb només un any des

de les eleccions autonòmiques les coses han canviat

radicalment.

Sra. Prohens, hauria d’estudiar una miqueta més, Sant Joan

de Déu i Creu Roja no tenen ànim de lucre i sempre hem

defensat el concert des de l’oposició i des del Govern.

Les llistes d’espera les hem disminuïdes, els agradi o no, i

crec que és una bona gestió. 

Son Dureta, si els seus no governassin a Madrid tal vegada

trobaríem alguna solució. I hem retornat, sí, Sra. Prohens, drets

en salut, que era molt necessari. 

Estic contenta, encara és suficient? No, hem de treballar

molt més i aquest és el rigor que demostra aquest govern i

repensa sempre i té com a centre d’obsessió els ciutadans

d’aquestes illes, cosa que vostès no feren mai.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 5723/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern

en relació al voluntariat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE núm. 5723/16... sí, té la paraula, Sra.

Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Deman la paraula en virtut de

l’article 73.1 del Reglament per demanar una alteració de

l’ordre del dia i ajornar aquesta interpelAlació, a causa de

malaltia de la diputada que l’havia de fer. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies. Es pot donar aprovada per assentiment

l’alteració de l’ordre del dia? Idò, continuam. 

III. Moció RGE núm. 8623/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a ajudes al sector ramader,

derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 6735/16.

Passam al punt de l’ordre del dia que correspon al debat i

votació de la Moció RGE núm. 8623/16, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a promoció turística, derivada

del debat de la InterpelAlació RGE núm. 6671/16. Té la paraula

el Sr. Gabriel Company, del Grup Parlamentari Popular. 

Perdó, hi ha una errada, i és de ramaderia. Té la paraula el

Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Enllaçarem un poc la

ramaderia amb el turisme perquè la veritat és que darrerament,

a més ho hem vist, que s’intenta fer, no crec que amb molt

d’èxit, però s’intenta fer. 

Fèiem aquesta moció, com bé han comentat, que és un

poquet la continuació de la interpelAlació que hi va haver, idò,

l’altre dia parlant de ramaderia, i és una moció que va dirigida

a analitzar la situació en què es troba la ramaderia i

especialment la ramaderia de vacum de llet. És una moció que

nosaltres presentam amb tres punts, una primera basada, també

en el que ja vàrem comentar l’altre dia, que és que es paguin les

ajudes de la Política Agrària Comunitària molt més aviat, que

no siguem la darrera comunitat autònoma, o de les cinc darreres

comunitats autònomes a pagar, que és el que ens ha passat. 

Un segon punt que el que fa és demanar un pla específic

amb la finalitat de promocionar el consum local dins centres

públics, dins hospitals i centres educatius públics, que això està

basat en l’article 124 de la Llei agrària. 

I un tercer punt que demana que de les ajudes de la sequera

actual, si sobren doblers, que en sobraran, així com s’ha

muntat, idò, que es destinin al sector vacum de llet que és el

que està més deixat i més malmenat amb el repartiment

d’aquestes ajudes de la sequera. 

Per tant, torn a repetir una vegada més, per ajudar a aquest

sector el primer que s’ha de fer és gestionar bé les ajudes de la

PAC, les normals i les d’insularitat que ja tenim.

Per una altra banda, es tracta de donar eines al sector que

estan reflectides molt àmpliament dins la Llei agrària, però que

després d’un any de governar, aquest nou govern encara

pràcticament no ha tengut temps de treure’n cap ni una.

I un tercer punt en el qual hi podríem també incidir és en el

tema d’investigació, promoció del producte, que també en faré

esment. 

El dia de la interpelAlació, a mi em sap greu perquè veig que

no hi ha el conseller, això demostra el gran interès que tenim
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per la pagesia, vull suposar que no ha tengut cap de nou, però

com que l’altre dia li vaig comentar que un dels temes

importants per poder lluitar dins aquest mercat era conèixer o

era tenir unes ajudes que ens minvessin, ens equilibressin amb

les explotacions de la península, i el conseller em feia que no

amb el cap, quan jo li vaig dir que per primera vegada es

reflectien ajudes d’insularitat per a les explotacions ramaderes

d’aquesta comunitat autònoma.

Bé, aquí tenim el Butlletí Oficial de l’Estat, número 307,

l’he dut perquè el desconeixement tan important del conseller

en aquests temes crec que requeria que hi féssim un poc

esment, i és un reial decret sobre l’aplicació a partir de... bé, de

pagaments directes a l’ajuda a la ramaderia, etc. Diu

concretament, perquè quedi reflectit i també el conseller ho

pugui mirar després, quan tregui el que hem parlat avui, a la

pàgina 103 a 668 del Butlletí Oficial de l’Estat, així ho tendrà

bo de cercar, diu: “Ajuda associada als fruits secs: es creen

dues regions, Espanya peninsular i regió insular, a fi de tenir en

compte en aquest darrer cas els seus majors costs derivats de la

insularitat”. Això no havia passat mai, en tota la democràcia no

havia passat mai, qui sigui capaç de dur un document oficial de

Madrid que digui això, idò, no tenc cap inconvenient a

reconèixer-ho, però no havia existit mai. 

I concretament a la ramaderia s’hi va fer molta més

incidència, les vaques nodrisses: “Se crean dos regiones,

España peninsular y región insular”. Per al vacum d’engreix,

es creen també dues regions: “terneros cebados en la misma

explotación en España peninsular, terneros cebados en la

misma explotación en España insular”. És a dir, ajuda al

vacum de llet, es torna a crear una regió d’Espanya insular,

juntament amb la de muntanya. Ajudes associades a les ovelles:

“Se crean dos regiones, España peninsular y región insular”.

És a dir, la feina per poder competir aquest sector dins el

mercat ja està començada a fer i de forma molt important,

perquè, a més, no són qüestions intranscendents, també li vaig

dir al conseller l’altre dia, la vaca dida aquí a Balears cobra

més del doble del que cobra una vaca dida a la península, el

vadell d’engreix també més del doble, el vacum de llet un 15%

més aquí del que es cobra a la península, els fruits secs un 33%

més, etc. Per tant, s’ha començat a fer feina i Madrid ha

reconegut aquesta insularitat sobre un Butlletí Oficial de l’Estat

per primera vegada de forma claríssima.  

Va quedar també molt clar, el conseller ho va reconèixer,

que arriben més doblers en aquesta comunitat autònoma que els

que arribaven abans, el que no vol reconèixer ell és que els

paga molt més malament que mai no s’havia pagat en aquesta

comunitat autònoma, és dels darrers d’Espanya, i això fa que

les explotacions ramaderes estiguin en una situació complicada

i hagin d’anar a fer préstecs quan fins i tot en alguns casos és

difícil obtenir-los. 

Però bé, som... almenys ja se’ns coneix per ser dels pitjors

d’Espanya, això en el ministeri també, i això és greu venir a dir

aquí que es vol ajudar el sector, és greu sobretot perquè tenen

ajudes de Pla de desenvolupament rural aturades des del mes de

setembre aquest nou govern, no treuen noves línies d’ajuda de

PDR de Pla de desenvolupament rural que podrien treure ara

per als ramaders, i pràcticament després d’un any de govern per

l’únic que ha destacat aqueix govern actual i més concretament

aquesta conselleria d’Agricultura ha estat, com he dit, per ser

de les comunitats autònomes que pitjor paguen als seus

pagesos, i això a la gent que venim del sector ens sap moltíssim

de greu.

Hem pogut veure com també aqueix govern no es preocupa

per les coses que poden venir damunt el sector i que seran

greus, sinó que està de branca en branca, va de branqueta en

branqueta, això sí que els interessa, una branqueta d’aquí, una

branqueta d’allà, però amb la soca no... no s’hi fiquen, és a dir,

els interessen cosetes que suposen un 1‰ sobre la producció

final agrària d’aqueixa comunitat autònoma, però les coses que

suposen un 30% els són igual. De fet fins i tot no els va bé

donar-los suport, ells creuen que és millor anar a cosetes

perquè també en alguns casos hi tenen més gent coneguda.

Arribam, això sí, aqueixa conselleria actual fa molt

d’estudis, estudia molt, fa moltíssims d’estudis. Si els pagesos

haguessin d’estudiar tant com estudien els actuals representants

de la Conselleria d’Agricultura avui en dia aniríem ben arreglat.

Només vos trauré un cas perquè quedi constància també,

almenys: el conseller d’Agricultura actual ha tengut..., bé, ho

diré d’una altra manera, ha arribat a treure un estudi de 18.000

euros per coneguts, supòs, seus, per estudiar la possibilitat de

comprar una màquina. És a dir, jo vull pensar que si un pagès

ha de fer un estudi de 18.000 euros cada vegada que ha de

comprar un tractor, uns cultivadors o una arada anam ben

arreglats; idò aqueixa conselleria ha tret un estudi de 18.000

euros per estudiar si és convenient comprar una porgadora, em

pareix que és, de llavors. És a dir, fins aquí arribam.

Ja no vull parlar dels intents que està fent aquesta

conselleria per fer promoció. Hem parlat de gestionar bé les

ajudes, que jo crec que es gestionen fatal. Hem parlat de

desenvolupar eines per al sector a través de la Llei agrària, que

és una de les coses que duim aquí, que també crec que no s’hi

està fent res. I s’han fet un parell de reunions, em consta que

s’han fet un parell de reunions amb el sector productor, amb el

sector industrial i també amb alguns possibles consumidors

grossos com puguin ser els hotelers. Ara hem vist una notícia,

aquests darrers dies, i en això sí que són especialistes aquest

govern, a vendre’ns fum; és a dir, han dit que han aconseguit un

conveni per colAlocar 20.000 litres de llet a una determinada

cadena hotelera, i això està molt bé, això és positiu, però tots

hauríeu de saber que 20.000 litres de llet els produeixen cinc

vaques en quatre mesos; amb cinc vaques en quatre mesos han

produït els 20.000 litres. Ja tenim la seu plena d’ous, ja està, ja

està, ja tenim el sector salvat, el sector està salvadíssim perquè

hem colAlocat cinc vaques durant quatre mesos, no durant tot

l’any, eh?, durant quatre mesos. És a dir, a mi em sembla que

és un poc ridícul.

I les notícies que m’arribem a mi de totes aquests sectors és

que fins i tot s’estan proposant coses que són ilAlegals, és a dir,

volen pactar preus, han demanat pactar preus. Si se n’assabenta

a Madrid el Tribunal de Competència la llosca que arribarà a

Balears pot ser molt grossa, i sobretot als que es fiquin aquí

enmig, siguin indústries o siguin pagesos o siguin hotelers.

Preus, no se’n poden pactar, i molt manco que sigui el mateix

govern que ho patrocini, que s’arribi a aquests tipus de

convenis.
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En definitiva, crec que tenim un problema, tenim un

problema greu de manca d’interès, de manca d’interès i també

possiblement d’altres mancances, d’altres faltes que hi ha dins

aqueix equip de la Conselleria d’Agricultura.

S’han presentat tres esmenes per part de MÉS per Menorca,

dues, i una per part de Podem. Jo crec que la de Podem no

encaixa aquí dins de cap manera -en podem parlar un altre dia,

d’aquest tema-, i molt manco anar al Comitè de Regions a

demanar..., no sé què (...), però si hem d’anar a demanar hem

d’anar a demanar allà on toca, no al Comitè de Regions, i

després jo crec que l’hem de fer un poquet més àmplia, no

només per a petits productors perquè si no... què és un petit

productor?, és el primer que hauríem de saber, sinó per als

grossos, etc. Crec que no hi encaixa.

I després n’hi ha dues de MÉS que en tot cas a mi, que es

continuï amb l’alerta davant els efectes de la sequera a les Illes

Balears per la greu incidència en el sector ramader, jo diria...,

també no sé qui la du, per MÉS per Menorca, per Mallorca,

però jo diria que en tot cas es pot ampliar, és a dir, es pot afegir

aquest punt, però nosaltres en el tercer punt no deim això,

nosaltres canviar el tercer punt per això, no; nosaltres en el

tercer punt el que queda molt clar que deim és que el que sobri

del repartiment de la sequera es destini al sector ramader de

vacum de llet, perquè és el que ha sortit malparat en aquest

repartiment, i és exactament el mateix que va demanar el

conseller d’Agricultura a la ministra fa una sèrie de setmanes

amb les dessaladores. Per tant si el conseller d’Agricultura està

d’acord amb això, i el Govern, també supòs que hi estarem amb

això altre. Per tant afegir un nou punt dient que sí, a nosaltres

ens pareixeria bé, no hi hauria cap problema.

I l’altra -i acab- l’altra esmena crec que tampoc no és

correcta. És a dir, a dia d’avui no és que continuï incrementant

les actuacions per potenciar l’agroindústria; això pot ser, els

podem seguir, però el que nosaltres demanam no és això, el que

nosaltres demanam és que per primera vegada en tota la història

de la comunitat autònoma es posi en marxa, es desenvolupi

l’article 124 de la Llei agrària i es posi en marxa que tot el que

siguin concursos públics per a restaurants, etc., o per servir

menjar a hospitals, a centres públics, etc., que tenguin

priorització els que comprin productes d’aqueixa comunitat

autònoma, i això no s’ha fet mai. No és que continuï, és que no

s’ha fet. També si voleu podem transaccionar i dir que es

continuïn fent les accions que se solen fer sempre en temes de

promoció agroindustrial; no hi ha cap problema, si voleu que

ho facem, però no, nosaltres el que volem és que l’article 124

es desenvolupi, i a qualsevol concurs que surti a partir d’ara

que el Consell de Govern digui que ha de tenir prioritat, o li

han de donar més punts, gent que es presenti a aquests

concursos estirant dels nostres productes agroalimentaris, que

supòs que en això estam d’acord.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Intervenció del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears per defensar l’esmena RGE

núm. 9180/16, el Sr. Baltasar Picornell, per un temps de deu

minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors

diputats, tenguin molt bon dia vostès. Bé, en parlar dels

problemes de ramaderia balear m’agradaria poder fer-ho també

del sector agrari, dels anys setanta l’agrícola i dels vuitanta

ramader. Tots dos entren en contínua caiguda, la qual cosa fa

que a les Illes Balears tenguem un nivell de dependència

exterior en el subministrament d’aliments molt elevat. En

menys d’una generació s’ha destruït l’àrea més important del

nostre sector primari, i amb això un sector que genera

l’economia interna real. Però ara mateix no toca parlar d’això.

Com varen coincidir tant el Sr. Company com el conseller

Vicenç a la intervenció de la interpelAlació derivada en aquesta

moció, el sector primari és molt important, però permetin-me

que els digui que ens quedam curts per donar-li aquest

qualificatiu. Aquest sector no és que sigui important, sinó que

és imprescindible. Aquest sector, sense agricultura i ramaderia

no menjam, i sí, és així de clar. Però vist el tracte que se li dóna

sembla que no ho tenguem clar. La sobirania alimentària hauria

de ser cabdal. 

Coincidim amb vostès que és un problema estructural, i està

clar el diagnòstic, encara que sí que jo diria que és un problema

d’actitud humana, perquè ningú no es pot llevar la culpa, ja que

s’ha creat estant vostès aquí. Per tant no hi ha excusa per dir

que jo no hi era.  Nosaltres, que som els nouvinguts, a vegades

escoltam exhaurits les exposicions aquí a la cambra sobre el

problema ramader; si no fos perquè molts d’aquí l’hem viscut

pareix que no va amb nosaltres. Qui ens ha governat durant

aquest procés d’aquesta crisi del sector li donam un petit repàs.

L’any 87 teníem 1.689 explotacions ramaderes a les Illes

Balears; l’any 1996 ja només en quedaven 660, 311 a Mallorca

i 349 a Menorca. Per tant durant el primer mandat del Partit

Popular d’en Cañellas varen desaparèixer més de 1.000

explotacions ramaderes, gran part d’elles de règim familiar amb

algun empleat. L’any 2009 ja només en quedaven 40 a

Mallorca, 160 a Menorca i 2 a Eivissa. Ara mateix no tenc les

dades exactes, però a l’illa de Mallorca en deuen quedar entre

15 i 20 en risc de desaparèixer, i vostès, tant d’una banda com

de l’altra, heu regentat la Conselleria d’Agricultura, i ho dic

així perquè del 99 al 2003 hi ha hagut tant el Partit Popular

com el pacte de progrés al Govern de les Illes Balears.

A la interpelAlació es va parlar de les PDR, que és una bona

mesura de la PAC; fins i tot pareixia l’eix central de les seves

intervencions l’altre dia. Estam d’acord amb la seva

importància donada la destinació dels doblers que se’ns

assigna, però resulta vergonyós i insultant per al sector que es

retornin a BrusselAles 12 milions d’euros per falta de projectes,

i més tenint en compte el destí dels doblers del PDR, tenen com

a objectiu sobretot millores a les explotacions agràries i

ramaderes, ajudes als joves agricultors, la compra de

maquinària, etc. Retornam els doblers d’un sector en crisi amb

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609180
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609180
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ambdós governs, tant del Partit Popular, com del pacte de

progrés el 2007-2011 i 2011-2015.

Queda clar que tots coneixem quants són els problemes que

pateix la ramaderia, són més de 30 anys suportant-los, per tant,

problemes estructurals d’insularitat, sobrecosts, fluctuació del

cost dels pinsos, etc. Però la qüestió fonamental és el preu que

paga la fàbrica al productor, sempre per davall del cost de la

producció i sotmetent el ramader a una dictadura de preus.

Actualment la fàbrica paga 30 cèntims el litre segons la

qualitat, quan per la viabilitat de l’explotació s’hauria de pagar

entre 45 i 50 cèntims. A més, la fàbrica obliga al ramader a

pactar la quota cada dos mesos, el que permet a la fàbrica no

pagar un preu estable. Com fan comptes solucionar això?

El sector primari i el medi rural necessiten d’una política

agrària comuna, volem una política agrària comuna, però no

volem la PAC actual, una PAC deslegitimada socialment a

causa de la seva clamorosa injustícia sense raó. Els successius

governs que han negociat amb la Unió Europea, han portat els

interessos de grans sectors agroindustrials i dels grans

propietaris, enlloc de defensar els interessos de la majoria dels

agricultors i agricultores que representen el model social

d’agricultura. Volem una Política Agrària Comuna al servei

d’un nou model de producció social i sostenible, el règim de

pagament únic aplicat des de l’any 2008, distribuir les ajudes

de la PAC, d’acord amb la superfície agrària. És a dir, com més

terres té, més PAC es cobra. El que resulta sense dubte contrari

a un plantejament just i progressista. La Política Agrària

Comuna afavoreix els més grans i l’agricultura en principi més

competitiva i probablement podria subsistir clarament sense les

ajudes. Per tant, el repartiment de la PAC és radicalment injust.

Per tant, aquesta PAC beneficia clarament les grans

empreses del sector de l’alimentació, que disposen d’una

divisió de producció i que cobren ingents quantitats de diners

a l’any en concepte de subvencions de la PAC.

També els grans terratinents d’Espanya, que segueixen

cobrant rendes de la propietat de la terra, sense viure

d’aquestes, i amb produccions que no donen treball, així,

segons dades de la PAC de 2014, Juan Abelló, exsoci de Mario

Conde; la Casa d’Alba, també la mateixa Reina d’Anglaterra,

o la dona del comissari Cañete. Per tant, està dissenyada per

acabar amb una part del sector agrari i ramader i destruir la

petita i mitjana producció familiar, en benefici dels grans

latifundis i terratinents. No només és un problema de les illes

i de l’Estat, és un problema que viu tota Europa.

Què podríem fer? I quin marge de maniobra hi tendria un

govern de canvi a l’actual context? L’orientació de la PAC i el

marc de l’aplicació s’han definit fins el 2020. No obstant això,

existeixen algunes possibilitats molt concretes i beneficioses

des del punt de vista social, perquè qualsevol estat membre pot

utilitzar i que un govern progressista defensaria, o defensarà. Es

tracta d’un conjunt de mesures que liberalitzarien en part

important la dotació pressupostària de la PAC per a tot el

període i en el qual es pot avançar a un altre tipus de política

agrària, per exemple destinar les ajudes a l’agricultor i

agricultora en actiu, amb les vendes dels seus productes i que

dugui a terme una activitat agrària directa, sota la seva

responsabilitat i que no té abandonades les seves terres. Definir

una llista negativa d’aquelles entitats que no podrien percebre

les ajudes de la PAC, com són aeroports, obres públiques,

serveis ferroviaris, immobiliàries, zones esportives i recreatives

de caràcter permanent. Prevaler a les petites i mitjanes

explotacions, donar suport a la incorporació dels joves al camp

i als petits i mitjans agricultors que practiquen l’agricultura

social per damunt dels grans.

Establir un límit del cobrament de les ajudes de la PAC.

Crear un fons comú, o crear un fons específic per al pagament

d’ajudes destinades als joves que s’incorporen al sector i

garanteixi l’accés a les ajudes. Ampliar la dotació de les ajudes

al sector d’agricultura ecològica, tant per la conversió com per

al manteniment. Al mateix temps i en coherència amb els

acords internacionals signats pel canvi climàtic, es podria

destinar una “cosina” d’ajudes dirigides a la (...) de la

producció especialment en determinats sectors productius, amb

un fort impacte ambiental.

Bé, nosaltres en aquesta línia hem registrat aquesta esmena,

la qual abans ha comentat el Sr. Company, en què diem que “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a involucrar-se i demanar al Comitè de Regions una

reforma de la PAC que no beneficiï els grans terratinents, que

asseguri l’estabilitat dels petits productors i promocioni la

sobirania alimentària dels territoris illencs.”

És el petit pagès, aquest petit amitger, com el meu veïnat

Joan, el que realment necessita les ajudes que tota la vida ha

tingut una dotzena de vaques, que és una feina molt sacrificada,

que no té dies de festa, perquè cada dia a les 5 de l’horabaixa

t’has d’encarregar de munyir-les, però quan treu comptes a

final de mes, mires el gra, mires el gasoil, mires l’electricitat i

mires l’aigua, els comptes no surten. I fa dos anys per exemple

que en Joan va acabar per llevar les vaques.

Per tant, és a aquest petit pagès el que hem de defensar i

ajudar front dels grans productors i terratinents. I molt més ara,

quan ens estan entrant per la porta del darrera a Europa, amb

nocturnitat i traïdoria el TTIP, que acabarà per destruir aquest

petit pagès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Intervenció del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar les esmenes RGE

núm. 9186 i 9187/16. La Sra. Joana Aina Campomar, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, Sr. Company, vostè ha fet referència que avui

aquí no hi havia el conseller, però jo crec que són vostès que

han demanat l’alteració de l’ordre del dia, el conseller tenia un

moment que havia de sortir i havia aprofitat precisament quan

no es tractava el tema. Crec que és del mal gust, quan són

vostès que han alterat l’ordre del dia i tota la resta de diputats

hem hagut també de fer el gest d’acceptar la seva proposta,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609186
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609187
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vostès encara treguin i retreguin coses que desconeixen, amb

aquest atac una mica que vostè fa del conseller de Medi

Ambient i Agricultura, que sembla que ja és una qüestió

personal i no veu amb objectivitat res del que es fa.

Sr. Company, ja crec que n’hi ha prou de les seves

mentides, jo li diré que amb fets a nivell en aquest mes de maig,

pràcticament s’han pagat 25 milions d’euros de les ajudes de la

PAC. Això és el que s’ha fet i vostè diu aquí que no s’ha pagat

res, que... -no, no, però els fets són aquests-, falta per pagar

entre un 6 i 8%, d’acord. Però bé, no es preocupi que es pagarà.

Però no digui que no s’ha pagat res. És que vostè aquí sempre

fa un discurs catastròfic, negatiu, en res positiu.

Jo em pensava que avui vendria amb un to positiu, però l’he

vist totalment negatiu i crec que, no ho sé..., distorsiona una

mica el que em pensava que avui proposaria aquí, però bé,

vostè vol fer aquest discurs personalista, tal vegada s’ha de fer

valer davant la resta dels seus companys, perquè no vol anar...

Bé, es faci valer, faci el que vostè trobi, es personalitzi, ja que

el seu partit no li dóna personalitat suficient, el rebutja i el posa

a un costat, bé, faci la feina que trobi que hagi de fer, però no

digui mentides. Això és el més important.

Ja s’ha pagat en aquesta conselleria més del que es va pagar

el 2014, això és el que li venc a dir Sr. Company, ja s’ha pagat

més quantitat que en el 2014 en el (...) de la PAC.

Pel que fa al PDR, és vera que hi ha hagut retards, hi ha

hagut retards en totes les comunitats autònomes, però bé, hem

de dir que vostès també aquest retard ja es du des de fa més de

dos anys i vostès hi eren, sí, sí, sí, clar que sí, sí. El 2013 vostè

no hi era, no era conseller, no? Vull dir... els pagesos no varen

poder demanar determinades ajudes perquè vostè no els va

pagar, sí, és així, és així, vostè ho amaga, però és així!

Bé, la qüestió és que en aquest moment hi ha més de...,

entre resolucions fetes d’expedients, parlam del PDR, i

resolucions que en uns dies sortiran, 218 resolucions que

sortiran, expedients que sortiran resolts sobre temes diguem

que abasten tant temes de ramaderia i explotació agrícola. Que

hem de tenir en compte també que tot va relacionat. 

Després també hi ha moltes altres línies d’ajudes que vostè

no anomena, o que tal, com és..., ja ho hem dit aquí, la sequera,

el capital circulant, que vostè tampoc no reconeix que també

s’ha fet un gran esforç, el transport d’aviram, bé, en temes de

ramaderia s’ha fet, diguem, molta feina i crec que fins i tot en

un any més de la que va fer vostè, que tal vegada vostè la vol

fer lluir més, però a efectes de fets, se n’ha fet més, no?

Després pel que parla en el seu segon punt, de la venda

directe i de millorar el consum local, bé, MÉS per Mallorca

sempre ha estat a favor d’aquest tema, precisament va ser en

darrer pacte que es va posar una campanya important de

producte local que identificava els productes dels nostres

agricultors, i quan vostè va arribar a la conselleria, bé, aquesta

línia d’ajudes de producte local es va deixar perdre, per no sé,

qüestions misterioses, supòs que vostè ja... m’imagín que pot

donar resposta o no, però bé..., la qüestió és que en venda

directa sí que es fa per fer visible aquesta venda dels

agricultors, una ajuda en campanyes de publicitat, en logotip,

en assessorament, etc.

També es potencia el tema de la llet a les escoles i també la

fruita, amb el mateix sistema... -bé, i què?, li ho dic...- per això

nosaltres el que li hem proposat és que es continuï fent aquesta

feina, i s’incrementa? És clar que sí, i amb molt d’èxit i s’hi ha

de fer encara més feina.

També es farà feina en certificació de la porcella de

Mallorca i de les Illes si cal, vull dir diferenciar aquestes coses.

Això és realment..., aquesta és la feina, les petites coses i no

aquest discurs catastrofista que vostè ve aquí i vol fer, no?

I també es fa feina, en aquesta mateixa línia, amb el xot

mallorquí per millorar la seva... millorar el maneig de les

explotacions perquè puguin vendre aquest xot a un preu millor

i compensi més la tasca que fan els ramaders en aquest sentit.

Bé, vostè ha dit que allò de l’hostaleria era com a simbòlic,

no?, bé, molt bé, (...), el que vostè vulgui, però ho han fet i

vostè no ho va fer, Sr. Company!, perdoni, almanco... no,

digui’m vostè quanta llet va aconseguir que els hotelers

comprassin. Bé, idò vostè dirà... digui-ho, digui-ho, digui-ho,

Sr. Company, la veritat és que encara no ho sabem, aquesta és

la realitat.

Després, respecte de l’article 124, nosaltres li ho hem

respectat perquè no serà MÉS per Mallorca que no vulgui

introduir clàusules que promocionin o donin importància que

es pugui comprar producte local, però la realitat és que Europa

no deixa incloure moltes d’aquestes... i vostè ho sap -i vostè ho

sap- i, precisament, precisament, una de les dificultats que

tenim és aquesta alliberació que vostès promouen, perquè totes

aquestes mesures d’alliberació i de la competència estan

promogudes pels grups populars, pels neoliberals, fins i tot

com... en realitat l’efecte que tendrà aquest TTIP, aquest tractat

internacional entre Estats Units i Europa, no n’hem parlat, però

els petits pagesos d’aquí estan preocupats. I n’han fet article?

Sí perquè perjudicarà, perquè aquí els inflam a controls, inflam

els nostres pagesos a controls sobre els seus animals i, en canvi,

venem carn que ve d’altres llocs que no sabem ni quins controls

ha tengut. I aquest tractat encara alliberarà més aquesta situació

i posarà encara en més... en falta més competitivitat els nostres

productors.

I a això vostès li donen suport, Sr. Company, no em digui

que el Partit Popular no està a favor d’aquest tractat a nivell

europeu i vostès en aquesta cambra no s’han volgut manifestar

en contra d’aquest tractat. Això és la vertadera política a favor

del producte local, no el que vostè ve... amb un discurs

catastrofista del que fa la conselleria actualment.

Jo en això, em sap greu, però no... crec que va equivocat,

no? Vull dir... em sap greu, però crec que hauria de fer...

realment amb una feina que realment es vegi i no, diguem, fer

aquest espectacle que vostè vol fer, un espectacle per lluir-se,

però que realment no diu les coses com són i, això, crec que li

ho hem de retreure.

Amb ajudes a la sequera, vostè ha dit el sector lleter, bé, en

realitat les ajudes al final que s’han donat al sector vacum quasi



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 24 de maig de 2016 2277

 

són de 3 milions d’euros, aquesta és la realitat, aquesta és la

realitat. Si suma la recria de la vedella, les ajudes a la sequera,

les fires, és clar, ho hem de comptar tot, vostè només vol sumar

el que vostè..., jo li dic tot el que hi ha, vacum de llet, vacum de

dida, vadell d’engreix... tot, races autòctones, ajudes a

l’associació i als ramaders quasi sumen més de 2.700.000

euros, d’acord. Això és el que... això és la realitat, aquí hi hem

d’afegir altres campanyes, no?

Vull dir..., però el sector lleter, Sr. Company, no és el que

ha estat més.... diguem, més agreujat, o sigui, a qui ha afectat

més la sequera, hi ha altres sectors. Per això ve la nostra

esmena i ens sap greu, lamentam que vostè no estigui a favor

d’acceptar les esmenes que... les esmenes que hem fet, perquè

la veritat és que estaven fetes amb un intent de consens, i veig

que vostè aquí ha vingut amb un discurs precisament... vull dir,

bèlAlic, amb un discurs molt bèlAlic contra el conseller, molt

focalitzat en temes personals, no sé si... i jo crec que no és la

situació adequada. Ho lamentam.

Només li vull recordar que també preocupa al sector els

acomiadaments que vostè va fer a l’IBABSA, aquests petits

productors, vostè, estaven.... se suportaven en uns..., perdó, va

acomiadar 35 treballadors, 35 treballadors! I la justi...,

(Remor de veus)

... perdoni, i què fan aquests treballadors? Controls al sector

lleter, controls al sector vacum, això ajuda, perquè això és

ajuda en espècies als ramaders, perquè el servei públic el que

fa és donar aquests serveis. I ara resulta que vostè va acomiadar

35 persones, aquests serveis estan en una situació precària...

miri, miri, d’aquests acomiadaments que vostè va fer, eh?, 16

s’han declarat nuls -16-, 12 improcedents i tot això ha costat 3

milions d’euros, miri vostè quantes ajudes vostè ha deixat

perdre, quantes ajudes, i quants tècnics ha deixar perdre i quant

suport tècnic ha deixat perdre a aquests ramaders, que vostè

aquí ens ve a dir que tant els dóna suport, però que a la realitat

demostra el contrari.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca per defensar les esmenes RGE núm. 9186 i

9187/16 té la paraula la Sra. Patricia Font, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president i bon dia a tothom. Per a tots és ben

conegut que la ramaderia no tan sols una finalitat productiva,

sinó que també permet una millor gestió del territori, el

pasturatge evita l’acumulació de biomassa, redueix el perill

d’incendis i dur a terme una funció regeneradora.

Entrant de ple en la moció, pel que fa al punt 1, s’ha de dir

que aquest passat mes de maig es va fer efectiu un pagament de

3 milions i mig d’euros. Amb aquesta xifra ja s’hauran pagat

uns 25 milions i s’ha d’arribar als 26.800.000 euros,

aproximadament. La propera setmana es farà efectiu un nou

pagament d’entre mig milió i 1 milió d’euros. 

A banda hi ha altres línies d’ajudes relacionades amb la

ramaderia, com ja ha comentat la meva companya Campomar:

alimentació, sequera, capital circulant, transport d’aviram,

recria de vedelles, recria porcastres, indemnitzacions per

animals morts, fires ramaderes, alimentació porcí -en breu açò-,

campanya d’alfals, campanya de llavors... 

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca hem presentat

aquestes dues esmenes, que em sap greu que no s’hagin

acceptat, la de modificació del punt 2 l’havíem feta perquè

consideram que ja es fa feina per promocionar producte local

i, de fet, ja s’ha creat el logotip que identificarà aquests

productes i que es podrà utilitzar voluntàriament en

l’etiquetatge dels productes objecte de la venda directa, amb

tota la informació comercial i a la pàgina web, si és que se’n

disposa.

També es pot servir per senyalitzar la ubicació del punt de

venda a la mateixa explotació o bé a les proximitats, carreteres

o camins.

Ara bé, no convé que confonem la venda directa amb

l’agroindústria ja que parlam de coses diferents, i és que a

l’agroindústria no és tan important el què sinó el com, és a dir,

no es tracta tant del què venem, sinó de com ho venem.

Però el que demana en aquest punt 2 tenim dubtes de si és

possible fer aquestes clàusules en un mercat lliure, a més, en

aquesta esmena que hem emprat, el genèric “centres públics”,

i en aquest punt m’agradaria fer esment del sector hoteler i de

les darreres notícies aparegudes en relació amb el sector lleter.

El titular deia: “Cadenas hoteleras dejan de comprar la leche

local y buscan otras más baratas”. Des de MÉS per Menorca

pensam que és fonamental promocionar més el nostre producte

entre els hotelers i fomentar, per exemple, un segell de qualitat,

i és que necessitam de la seva colAlaboració així com també

d’una major conscienciació ciutadana.

Des del Consell Insular de Menorca, per exemple, es

treballa en un Pla de modernització turística que es basarà en

tres pilars: el reciclatge, el producte autòcton i l’eficiència

energètica. Aquest és un exemple que podem posar.

L’esmena del tercer punt l’hem feta perquè aquesta sequera

que hem viscut aquest hivern fa necessari que ens mantinguem

en alerta i que comencem a plantejar-nos seriosament un canvi

de model de gestió de l’aigua.

Pel que fa al tema de les ajudes, hem de tenir molt clar que

qualsevol ajuda al camp està regulada per Europa i açò vol dir

que es troben limitades. Amb tot, entre l’Estat, el Govern, els

PDR, les PAC, s’hauran repartit prop de 3 milions d’euros.

Però, com ens passa amb gairebé tot en aquestes illes, no és

el mateix pensar en el camp de Menorca o a Mallorca o a

Eivissa o a Formentera i, com no, els vull parlar de Menorca.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609186
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609187
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La condició de Reserva de la Biosfera de Menorca ha

propiciat un proteccionisme cabdal per a l’evolució de

l’activitat, unes normes fermes i que vetllaran per la

sostenibilitat del territori, respecte per la professió i una

conscienciació ciutadana són les claus per entendre la bona

salut del camp menorquí, amb els seus inconvenients, lluites

diàries i programes pertinents, Menorca s’ha erigit en una

esperança, per mèrits propis, i hem de fer el possible per tenir

cura d’aquest gran valor, més tenint en compte el perill que ens

suposa el Tractat TTIP i que podria acabar essent l’estocada

mortal per al nostre camp i la nostra pagesia.

(...) de Menorca i el camp és notori des de temps pretèrits

i hem de ser conscients que les diferències amb Mallorca

arranquen amb plantejaments ben oposats, així, mentre que

l’illa gran de les Balears veu el camp com a una feina

complementària a l’activitat habitual, exceptuant determinades

zones, a Menorca la majoria de pagesos es dediquen en

exclusiva a aquest ofici.

Els hàbitats tampoc no són els mateixos, ja que de les prop

de 300 explotacions menorquines, més de la meitat, unes 170

es dediquen a la llet; contràriament, Mallorca no disposa

d’aquesta característica i els cultius encapçalen les prioritats.

Un altre element que ens diferencia és que la majoria dels

casos a Mallorca el terreny és propietat del pagès o bé es lloga,

mentrestant a Menorca el 95% de les explotacions són propietat

de persones externes que arriben a un acord amb el pagès. En

aquest intercanvi d’interessos els beneficis es reparteixen al

50%.

Val a dir que entitats com Unió de Pagesos de Menorca

expressen la seva alegria perquè les explotacions insulars no

han caigut en la temptació de transformar-se en agroturismes i

valoren que els pagesos es continuïn dedicant al camp.

Les ajudes al camp són, evidentment, molt importants per

contribuir i premiar, en certa manera, la tasca que es du a

terme. Per açò vull aquí comentar el que fa el Consell Insular

de Menorca, que va engegar una iniciativa, ja fa estona, que

amb els anys ha esdevingut un autèntic referent, el CAR,

enguany s’invertiran 530.000 euros en aquest Contracte Agrari

Reserva de la Biosfera. Aquest és un ajut complementari a

d’altres procedents de diverses institucions i que reconeix a les

explotacions una sèrie de serveis ambientals amb què

contribueixen a la societat menorquina, és a dir, es valoren

aquestes explotacions. El contracte consta de 18 compromisos

voluntaris que es compensen amb una subvenció màxima de

3.000 euros. En el cas que hi hagi gent on és assegurada la

jornada completa, es participi en estudis promoguts per

l’administració pública, es disposi d’un acord de custòdia o es

dediqui a la producció ecològica, aquest ajut s’incrementa en

un 15%.

Aquests tipus de contractes territorials són instruments per

recordar que els recursos del medi tenen valor i que sobre

aquests se sustenta la vida de tots nosaltres.

Mesures, en definitiva, que enforteixen el sentiment de

pertànyer a un colAlectiu que protegeix i salvaguarda el bé més

preuat de la l’illa, el territori. La consciencia de la nostra

societat sobre tot el que ens dóna el nostre camp és una altra

branca que hem de treballar molt més.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Fixació de posició dels grups que

no han presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el Sr. Jaume Font,

per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir, a

part de veure quines transaccions es faran amb les esmenes que

s’han presentat per part de Podem, MÉS per Menorca i MÉS

per Mallorca, que nosaltres, en principi, votaríem a favor, i si

hi ha qualque transacció d’aquestes, crec que podria estar bé

que hi hagués un sol cos.

Però això no lleva, Sr. Company, que nosaltres expressem

una preocupació, quan vostè, en el primer punt, parla, jo li diria

i per què no ho va pensar fa dos anys, quan comprava un

programa informàtic sense tenir en compte la formació dels que

l’havien d’emprar? Ni tan sols la persona responsable que el va

acompanyar a vostè, Sr. Company, per comprar-lo, no sap com

es maneja, no sap com es maneja, dit d’ell. Això sí, era més

barat, però ningú no sap què costava l’altre programa i quin és

el cost del nou, però diuen que era més barat.

Per a nosaltres no hi ha hagut una formació adequada dels

empleats, se’ls va dur la maquinària hora per hora i ja anam

amb retard i heu de fer via. El programa informàtic, Sr.

Company, jo crec que es va comprar amb els ulls clucs, i això

ha anat endarrerint el sistema, perquè es fa manual, moltes

coses es fan manuals, tant la solAlicitud de l’ajuda com la

tramitació. Tot i així, el punt diu, parla de les ajudes adreçades

al sector ramader.

Les vaques vives, les ovelles i el sacrifici han d’esperar que

s’acabi l’any en curs per saber qui o què s’ha venut o sacrificat

per poder accedir a l’ajuda, això ho sap vostè. I ara es paguen

les de l’any passat. No es pot dir que hi hagi un retard, en

qualsevol cas seria per mor de la normativa que obliga a tancar

dia 31 de desembre, per fer el recompte, perquè, si no, no et

poden pagar.

En canvi, la compra de maquinària, l’agricultura ecològica,

agroambientals, tot això sí que va retardat, perquè el programa

comprat no serveix i han de ficar les dades dins un altre

programa nou, un diferent. La feina que es fa a les comarcals en

molts casos s’ha de tornar fer a Palma, i això endarrereix.

Però bé, hi votarem a favor, és a dir, l’esperit que s’hi vol

donar, hi estam d’acord, però són dues coses distintes i una

conseqüència de.

El segon punt, fa dos mesos i mig les associacions

ramaderes de Balears varen demanar a la presidenta del Govern
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dues coses clares, per no treure els tractors al carrer: primer,

l’habilitació d’una nova línia de subvencions per a l’adquisició

de farratges de la península, perquè les reserves aquí estaven

esgotades, i els ramaders no podien estalviar més costs

d’alimentació, perquè això repercuteix, lògicament, en la

qualitat del producte final. Una campanya de promoció, li varen

demanar, de productes ramaders, com són la llet i el formatge

produïts aquí, amb la creació d’uns segells distintius, cosa que

ja s’ha fet aquí, a Balears, amb el vi i l’oli.

Pel que fa a aquest punt 2, dos mesos i mig després encara

no s’ha donat suport a la promoció d’aquest producte d’aquí, i

això crec que el Govern s’hauria de posar les piles.

Ara vostès tendran oportunitat, a través d’El Pi, d’una

proposició no de llei que es debatrà en comissió per al foment

del producte balear. Perquè convé recordar que ara fa un any,

a una campanya electoral, tots els partits que aspiràvem a

governar ens vàrem adherir a una proposta que deia “Produïm

aquí”, de PIMEM, tots vàrem anar a firmar per a la foto, però

continuam produint aquí fa un any i no compram producte

d’aquí. Jo intent comprar producte d’aquí, maldament sigui

menorquí, que és molt bo, ja m’ha entès vostè. I els que

finalment governen no acabam d’impulsar almanco això al cent

per cent.

Aquesta campanya, així com la proposta d’El Pi, així com

de qualque manera que vostè toca en aquest punt 2 d’aquesta

moció, demana una promoció de producte fet aquí i que es

consumeixi a hospitals i a centres educatius públics i també en

els actes i esdeveniments que es fan o promocionen des del

Govern o institucions públiques. Veig que hi ha qualque

esmena que es lleva la paraula “hospitals” i que parla de..., vull

entendre, vull entendre, perquè clar, això ho hem de dir, que

supòs que hi ha concessions a hospitals, i és clar, per complir,

tal vegada comprar producte d’aquí no podem, la qual cosa ens

hauria de dur que quan facem concessions noves ser capaços,

que puguem comprar productes de per tot, però capaços de

puntuar qualque cosa més aquestes coses.

I en aquest sentit, nosaltres, lògicament, hi votarem a favor.

Però en cara no es fa, té raó.

Proposam a MÉS que... nosaltres proposaríem a MÉS, i no

hem fet cap esmena, però mirarem que això vagi per aquí, en

aquesta proposició no de llei, que es permeti anar a comprar

directament a les finques dels pagesos, podríem permetre la

venda directa, sempre que tengui les instalAlacions adequades,

sense intermediaris. Al final, la història és aquí; és a dir, els que

coneixem el món pagès sabem que la història és aquí. Tal

vegada hi ha gent que sap que el pollastre es fa comptes que no

du plomes, n’hi ha molts d’aquests, ni ha molts, hi ha la majoria

d’aquests ja, abans era a l’inrevés, la majoria sabien que duia

plomes, així de clar, i hauríem de fer saber que el pollastre du

plomes, però qui se’n du les plomes és el d’enmig, el tema és

aquest. Ho dic perquè he sentit el company, portaveu de

Podem, que parlava del gran terratinent, tal i qual, i això és de

la península ibèrica, aquí no n’hi ha. Però aquí sí que hi ha

intermediaris en els petits. Com ho hem de fer? Vostès diran,

l’intermediari també és una empresa. Doncs sí, també és una

empresa però que fa que desapareixen les vaques del seu amic

Joan. M’entén? I el problema és aquest.

I gent que va per altri o ha anat a mitges tota la vida en

aquesta terra, n’hi ha hagut molts en els 67 municipis de

Balears que han pogut viure de la terra d’un altre a mitges.

Avui això és impensable, per la qual cosa l’abandonament del

camp serà cada vegada més gros.

El tercer punt, els ramaders calcularen, si no vaig equivocat,

una ajuda addicional de 400.000 euros, que són els que el

Govern els ha aconseguit. Bé, varen acordar això, i d’aquest

manera, com he dit abans, la Sra. Armengol aturava en el

Consolat de la Mar l’amenaça de la tractorada. Ara el Partit

Popular considera que s’han d’incrementar les ajudes al sector

lleter, almenys així ho diu la “daixona”, ho diu, s’han

d’incrementar les ajudes, però tenen..., jo pens que, en principi,

els han concedit el que varen demanar, o, si no, tot el que han

escrit tots els mitjans de comunicació és fals; és a dir, és que

això és molt greu, si és així, ho dic perquè hi ha pau, però

estam a punt d’estirar una guerra, si no.

Nosaltres no tenim res a dir, es pot revisar, si no n’hi ha

prou, en qualsevol cas no tenim cap problema si s’han de

revisar, és a dir, no posam cap entrebanc. Però què passa amb

tots els cerealistes d’avena, de gra, per poder vendre als

ramaders, ningú no hi pensa en aquests? Ho dic perquè cada

cosa té coses distintes que ens focalitzam a segons quines

qüestions, però és molt més gros, és molt més gros. Quasi,

quasi, empraré una paraula, en aquest cas, castellana, és

mesetario el tema y una meseta es grande. I de vegades només

veiem allò que tal vegada interessa, però no, la pagesia és molt

més extensa i aquí tenim un problema, sota el nostre punt de

vista, amb aquest tema del gra, que ningú no hi pensa.

Què passa amb els que es dediquen a hortalisses, cereals o

d’altres sectors? No hi entren en això. Què és que allà ha

plogut?

I una altra cosa important, no tothom demana préstecs, no

tothom demana préstecs, el que demanen és poder comprar la

llavor més barata per sembrar, no haver d’avançar els doblers.

Creiem nosaltres que en el Parlament, en aquest tema agrícola,

sense haver-nos de barallar, si realment ens interessa el sector

primari, hauríem de tenir una visió més global i que quan

plantejam ajudes i, si no, vagin vostès a la part forana dins un

cafè, de bon matí, a les sis i mitja, set i mitja, vuit, i els

sentiran, ens posen madurs: “sempre se’n duen els duros els

mateixos”, parl de pagesos al cent per cent, parl de pagesos que

viuen només d’agricultura. I estan farts de veure que hi ha gent

que accedeix a les ajudes i hi ha gent que amb ells no hi pensen

mai. I després anam a fer-nos una foto, tots, en què exportam,

som el principal exportador de patata extraprimerenca, no en

percentatge, sinó en quilos de tot l’Estat espanyol a la resta de

la Unió Europea.

Clar, quan aquest pagès, que és el que cotitza al cent per

cent, veu aquestes coses, s’indigna, s’indigna, perquè diu: no hi

ha una visió global.

Amb la qual cosa, nosaltres votarem a favor, ens agradaria

que arribàssim a uns acords, però que tenguéssim aquesta visió

global i que no emprem la pagesia com aquell que parla

d’educació o parla del cine per fer creure que té cultura, quan

realment l’únic que fa és estar assegut davant el televisor. I amb
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la pagesia de vegades tenc la sensació que hi ha molta gent que

seu davant el televisor i amb el que sent escampa.

Hauríem de ser..., i a més, a l’instant serem, o seran, jo ja

només som fill de pagesa, seran relíquies, seran relíquies, seran

com a una tribu americana d’indis, i hauríem de ser capaços de

quan legislem, quan donem una ajuda, pensar en tots els redols,

que encara queden redols que els podem mantenir.

Dit això, el Govern diu: paga i quan tengui temps ho

resoldré i pagaré el que pugui. Bé, jo ho entenc que vostè té un

problema, Sr. Conseller, que no té els doblers suficients, que hi

ha hagut un problema informàtic, com he dit en el principi de

la meva intervenció; jo crec que la bona voluntat que es va

acordar, miri, i ara em pos al lloc de la presidenta i dels

representants que hi van anar d’ASAJA i d’altres sindicats a

veure la consellera, El Pi el que vol és que hi hagi aquests

acords entre el Govern i les associacions que representen els

ramaders, i aquestes que hi varen anar els representen. Però, si

pot ser, que hi hagi una visió més global del tema agrícola.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El

72% de la superficie de Baleares está ocupada de zonas

agrícolas, desde Ciudadanos consideramos al sector primario

de Baleares como un sector estratégico al que se tiene que

potenciar y darle todas las herramientas necesarias para su

supervivencia, debido al valor añadido que posee, a su

generación de alimentos, al jugar, como se ha dicho aquí, un

papel relevante en la protección del tejido rural y del paisaje,

base de nuestro principal sector económico que es el turismo.

Hoy, el sector agrario no es rentable y acabará

desapareciendo, si no se hacen políticas acertadas que permitan

mejorar la productividad y la comercialización de sus

productos, de hecho, hoy por hoy su aportación al PIB sólo es

del 1,4%.

Durante años hemos sido testigos del cierre de vaquerías, al

ser incapaces los payeses de asumir nuevos préstamos para

mantener un producto, la leche, donde la venta no cubre los

costes de producción. Y este año el problema se agrava y se

complica debido a las grandes pérdidas ocasionadas por la

sequía.

Mantener un sector primario dinámico, productivo y

competitivo en el marco de la singularidad insular y donde la

agricultura y la ganadería balear también forman parte de esta

economía globalizada, requiere, sin lugar a dudas, de nuevas

políticas agrarias que permitan hacer de las explotaciones

empresas innovadoras cuya gestión global permita su

rentabilidad, y poder ofrecer un producto diferente que se

venda, aunque sea más caro, por su calidad y valor añadido.

Sin duda alguna, esas políticas son aquellas que permiten la

diversificación de la actividad y la promoción del producto

local. La diversificación, potenciando la agroindustria y la

venta directa por parte de los propios productores; una

diversificación que permite, además, atraer a gente joven

emprendedora que realice inversiones innovadoras, con la

finalidad de elaborar un producto local dentro de una

explotación agraria rentable, y duradera en el tiempo, y no sólo

para los cinco años que te puede cubrir una ayuda.

Otro eje relevante es la promoción de nuestro producto

local, tanto el producto elaborado como el producto primario,

como producto de calidad y de alto valor añadido, ya que este

producto no solamente es alimento, sino que será inversión en

la producción, inversión en innovación, la creación de puestos

de trabajo cualificados, la aparición de ciclos formativos

específicos con la consiguiente preparación de gente joven que

dará continuidad al sector.

Así pues, daremos apoyo al punto 2, donde se insta al

Govern a elaborar un plan específico para potenciar la

agroindustria, la venta directa y para potenciar el consumo del

producto local elaborado por los ganaderos de Baleares,

especialmente en los concursos para hospitales, residencias y

centros públicos, respetando, eso sí, siempre, las condiciones

de libre competencia.

Añadir que en Ciudadanos, además, creemos que sería muy

necesario que el Govern se plantease como una ayuda

importante una disminución contundente de los plazos

administrativos y de la burocracia que tiene que llevar a cabo

un ganadero o un agricultor cuando quiere realizar cualquier

inversión en su explotación, ya sea destinada a la agroindustria

o a la venta directa, éste sí sería un instrumento muy importante

que el Govern podría presentar al sector, y es una herramienta

que no le cuesta dinero al Govern y sí que permitiría mejorar la

productividad del sector, un sector que quiere instrumentos que

faciliten su emprendimiento y su competitividad.

También daremos nuestro apoyo a los puntos 1 i 3. Los

agricultores y ganaderos de Baleares soportan enormes

incrementos en la mayoría de los costes de producción debido

a los efectos de la insularidad, que hacen muy complicada la

viabilidad de su actividad. Los piensos para el ganado, el gasoil

agrícola, los fertilizantes, la energía eléctrica, las semillas, los

productos sanitarios, todo ello siempre es más caro que en el

resto del estado y genera un sobrecoste en el producto que le

resta toda competitividad en el mercado globalizado. Este año

el problema se agrava y se complica debido a las grandes

pérdidas ocasionadas por la sequía; por ello apoyaremos los

puntos 1 y 3 de la moción, instar al Govern de les Illes Balears

a agilizar las ayudas para el sector ganadero, tanto las

provenientes de la PAC como las provenientes del Plan de

desarrollo rural, así como a incrementar las ayudas al sector

lechero derivadas de las ayudas de la sequía por pérdidas que

le ha ocasionado, una sequía previsible y que no debería ser un

problema si el Govern tuviera voluntad de potenciar las

comunidades de regantes con agua regenerada. Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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. El Plan de desarrollo rural es un instrumento clave

para hacer frente a las políticas estructurales y ayudar al sector

agrario a seguir hacia adelante. Este PDR 2014-2020 se aprobó

el 17 de noviembre de 2015, con retraso respecto a otras

comunidades autónomas debido a la gestión del anterior

govern. Los primeros expedientes de solicitud son de la

convocatoria de septiembre de 2015, y es posible que aunque

haya cierto retraso en la resolución de estos expedientes lo

importante es que se están resolviendo, que las líneas de ayuda

están llegando, y que con el Plan de desarrollo rural que se está

aplicando continuamente se están publicando convocatorias

sobre diferentes líneas de ayuda que se establecen.

En cuanto a la política agraria común, el pasado 12 de

mayo, y tal como ya le anunció el Sr. Conseller en la

interpelación que dio lugar a esta moción, se realizó un pago de

PAC que ha supuesto poner más dinero a disposición del sector

ganadero que con el anterior PAC. Se hizo efectivo un pago de

3,5 millones y falta por pagar una parte para que se acabe de

completar el pago de política agraria común de 2015, con el

que se llegarán a alcanzar unos 26.800.000 euros en pagos de

la PAC. A día de hoy las cantidades recibidas superan los

24.900.000 euros del total PAC 2014, y todavía se tiene que

hacer efectivo un nuevo pago de entre 1 y medio millón de

euros.

Además de esto he de decir que desde el Grupo

Parlamentario Socialista estaríamos de acuerdo igualmente en

agilizar los trámites de estas ayudas. Por tanto votaríamos a

favor del punt número 1.

Y ya pasaría a valorar el punto número 2. Para potenciar la

industria agraria y la venta directa con el objetivo de mejorar

el consumo de producto local en el sector ganadero desde la

conselleria se han llevado a cabo diversas medidas, como una

campaña para promocionar y hacer más visible la venta directa

en las explotaciones agrarias por parte de SEMILLA; se ha

trabajado para que el sector de la hostelería se implique en el

mantenimiento de la actividad ganadera con la compra de leche

a nuestros ganaderos; se está trabajando para certificar

productos y se trabaja para mejorar la comercialización de

productos, así como la investigación para la mejora del

rendimiento de explotaciones y conseguir un mejor precio en

la venta de origen y evitar la competencia desleal y mejorar el

consumo de las campañas de publicidad. Consideramos que la

conselleria ya está trabajando en lo que le solicitan en el punto

2; por tanto, y al no aceptar las enmiendas que han presentado

los grupos parlamentarios MÉS Mallorca y MÉS Menorca,

votaríamos en contra de este punto.

En el punto 3, el sector lechero no es el sector ganadero más

afectado por la sequía, sino que ha sido el sector ovino el sector

más afectado por esta sequía, debido a que consume en su

alimentación un mayor porcentaje de forraje de secano. Aún así

las ayudas por la sequía con incidencia en el sector lechero han

representado... -perdón- una respuesta rápida y proporcionada,

y se suman a muchas otras ayudas que ya tiene el sector lechero

de forma anual, a la nueva PAC, a las ayudas CAIB y al PDR,

que suman un importe en ayudas de 2.675.000 euros. Por tanto

desde nuestro grupo entendemos que no estaría justificado

incrementar las ayudas al sector lechero y no daríamos apoyo

tampoco al punto 3 si no acepta las enmiendas que han

presentado los otros grupos parlamentarios.

Nada más. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Company, del Grup

Parlamentari Popular.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per anar, si de cas,

comentant quatre coses que s’han dit aquí faré un poc de

referència aviat i després, si de cas, entraríem a acabar de

perfilar les esmenes.

Bé, a Podem li he de dir que, miri, la política agrària

comunitària ja... té limitades, té límit, les ajudes a les grans

explotacions agràries, és a dir, hi ha un concepte que es diu

degresivitat que està en funcionament des de fa més de quinze

anys; vol dir que com més grossa és l’explotació menys cobres

per ovella, menys cobres per cereal, menys cobres per

qualsevol cosa; fins i tot a les explotacions d’agricultura

ecològica existeix; fins a 20 hectàrees et paguen el cent per

cent, les pròximes següents ja només et paguen potser un 50%.

És a dir, tot està encaminat a salvaguardar el màxim possible

cercant uns equilibris que mai no acaben de ser justos per a

tothom. Si un és molt petit s’estima més cobrar molt més i no

vol que cobri el gros, i el gros el que vol és cobrar el mateix

que cobra el petit en proporció. Però això ja fa estona que està

limitat.

I en conceptes generals, bé, vostè ens ha fet una descripció

un poquet... El que sí li vull dir és una cosa: el Pla de

desenvolupament passat, 2007-2013, quan el 2011 em va tocar

incorporar-me estava en un 27% executat; ens quedaven dos

anys, eh?, pràcticament dos anys, i vàrem acabar amb un 94%.

És a dir, el major increment que hi va haver a qualsevol

comunitat autònoma va ser aquí amb el Pla de

desenvolupament rural. Vàrem partir d’un 27, que hauria

d’haver estat un 60, 70%; però bé, no em vull queixar perquè

ho vàrem treure i vàrem salvaguardar el màxim del que podíem

salvaguardar.

Bé, després ha sortit la Sra. Campomar, i em diu a mi de

discurs bèlAlic i ja pràcticament només li faltava tirar-me el

tassó d’aigua, perquè s’ha enfadat i tot i m’ha aixecat la veu i

tal. Posi’s tranquilAla perquè jo ni he vengut a presumir ni a

bravejar ni res, jo cont coses que crec que són objectives i que

es poden comprovar, és a dir... I, home, per descomptat,

interès, en tenc, general amb tot el sector, perquè vostè m’ha

vengut a dir que..., a més ha dit línies que no es varen poder
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demanar. Digui’m quina, només m’ha de dir quina no s’ha

pogut demanar, de línia a l’anterior PDR, perquè no ho sap, i

l’interès general, hi és, l’interès general, hi és. I no és aquell

interès general dels seus segells que vostè posava a factures

determinades i les firmava, eh?, és un interès general de veres,

Sra. Campomar. Ho dic perquè si hem de jugar a segons què

jugam al màxim, i m’estim més no entrar en aquest tema però

duc les fotocòpies sempre, jo, eh?, les hi puc mostrar quan

vulgui. Per tant no em diguin mentides i amb històries, perquè

jo no he vengut aquí ni a contar mentides ni a aprofitar-me de

segons què ni de segons què. El que sí venc és a dir-li que si a

vostè li retarden la nòmina sis mesos no estarà tan tranquilAla
com està ara, potser, o sí, potser a vostè li sobren els doblers,

però als pagesos no els sobren. I és clar que cobren més que

l’anterior, que l’any anterior, perquè s’han aconseguit quatre

milions d’euros més cada any en aqueixa comunitat autònoma,

però estan cobrant mig any més enrere del que cobraven fins

ara. Això és el que li he volgut dir, és clar que sí!

Amb les línies de producte local, que vostè ha dit que no

vaig treure, mirin..., o amb la llet. Escolti, quanta llet va

colAlocar el Sr. Company? Vostè va sentir que en sobràs gens,

el temps que jo estava de conseller? Vostè va haver de fer

qualque campanya per colAlocar la llet? Vostè ha mirat les

estadístiques de preu en relació amb Espanya quan jo estava de

conseller? No ha mirat res, lògicament, però bé, tot això ho pot

mirar, i no vaig tenir aquests problemes. El conseller actual té

aquests problemes, igual que té problemes de sequera i els

afronta així com creu que els ha d’afrontar, amb major, o crec

que amb menor, èxit. Punt. M’entén, Sra. Campomar?, però res

més. És a dir, vostè no m’ha de venir a dir que no les vaig tenir;

jo les vaig tenir, les reunions amb el sector: amb el productor,

amb el transformador i amb el comercialitzador, i em cuidava

que miràssim que tots anassin el millor possible.

Quant a promoció, a mi em sembla bé de promoció, només

faltaria, però el nostre producte local ha de ser diferenciat, Sra.

Campomar. Una porcella Duroc Large White és la mateixa a

Palma que a Ciutat Real, i aquí n’hi ha d’ilAluminats que li

volen posar un encuny diferenciat i no és un producte

diferenciat, i aquesta conselleria juga a això. 

Molt bé, vostè vol diferenciar? Diferenciï el producte: porc

negre? Diferenciat. Ovella mallorquina? Diferenciada.

Sobrassada de Mallorca? Diferenciada. Els xoriços es fan aquí,

es fan allà i es fan allà deçà. I la porcella aquesta blanca, es fa

aquí i es fa a la península. I això em preocupa que posem els

ous dins un paner d’aquests, perquè no diferenciam el producte

i caurà.

Això de què els petits pagesos estan molt preocupats pel

TTIP, miri, el TTIP té la seva preocupació, però no parlen de

res més, jo en el bars no he sentit parlar de res més. Entr a un

bar, a Ses Torres, al Cruce, segurament el Sr. Jaume Font a Cas

Cotxer no ha sentit res més que els pagesos parlen el matí el

temps que berenen del TTIP, el TTIP ens matarà, el TTIP ens

matarà. No, és seriós, hi hem d’estar a sobre, però no és la

preocupació, no es preocupi tampoc d’això.

No tenc molt de temps més de parlar al Sr. Font del

programa informàtic ni res de tot això, jo crec que... tenim el

programa, el programa informàtic, y niego la mayor, quan ha

funcionat a altres comunitats, les que anaven sempre endavant

han pagat així com tocava. I nosaltres, idò, no, i això són coses

que ja hi estan.

Entrant a... bé, vostè també comentava, Sr. Font, hem de

posar la venda directa, la venda directa ja la du la Llei agrària,

no importa que facin res, a no ser que la tornin a capolar, i la

Llei del 95, de modernització d’explotacions, de Madrid, també

ja dóna, ja empara tota la venda directa. 

Amb les esmenes jo els he proposat... jo crec que la de

Podemos, sincerament, crec que en tot cas l’hem de posar a un

altre lloc, però no aquí, en tot cas a un altre lloc sí.

Les esmenes del Grup MÉS, jo crec que la que vostès em

presenten de substituir el punt 3, crec que l’hem d’admetre com

a una addició, no canviar el punt 3, perquè el punt 3 té el seu

objectiu. I a l’altra, jo també, si volen, podem fer una addició,

el que passa és que l’hem de redactar dient que continuï, que

“el Govern de les Illes Balears continuï incrementant les

actuacions per potenciar l’agroindústria i la venda directa”, fins

aquí.

El punt nostre 2 ja els ho he explicat, el punt 2 té una clara

idea i és que s’ha de fer qualque cosa que no s’ha fet fins ara,

el Consell de Govern s’ha...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, hauria d’anar concretant les esmenes.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... acab, idò, és que li hauré d’explicar com queden les esmenes,

si no? Bé, queden així: el punt 2 l’objectiu és molt clar, el

Consell de Govern, com diu la Llei agrària, s’ha de seure i ha

de dir que els concursos aniran prioritzant els productes de les

Illes Balears, i el punt 3 és que donin més doblers al sector

vacum de llet, si en sobren, que en sobraran, del que s’ha dit

que s’havia posat sobre la sequera. 

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):

Per alAlusions, Sr. Company, aquest conseller no era aquí

quan vostè ha començat perquè s’ha avançat el punt de l’ordre

del dia, bàsicament, perquè aquest conseller no ho qüestiona,

perquè la diputada del Partit Popular ha fet la interpelAlació o

no. En aquell moment aquest conseller estava reunit amb

persones fent feina per al sector lleter, i vostès han aprofitat

aquest benentès, que desgraciadament, tal vegada, una diputada

de vostès està malalta per carregar contra aquest conseller, cosa

que demostra la seva immoralitat, sincerament.

En un altre ordre de punts, Sr. Company, vostè en el punt 1

ja crec que frega el límit de la poca vergonya, en el punt 1 on
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demana agilitar el pagament de la PAC quan ens trobam en el

95% de pagaments, i ho hem fet gràcies a l’esforç de la gent de

FOGAIBA, que vostè va ignorar quan el varen avisar que

aquesta transició a aquest programa informàtic era un fracàs,

que aquest estalvi ens ha dut aquests problemes, no té vergonya

després vostè de venir a aquest parlament a demanar agilitat, sí

agilitat.

Amb el PDR, Sr. Company, també estam resolent, ja sé que

a vostè li costa entendre-ho, però sí estam resolent, i és més

dotarem tots els milions que vostè no va ser capaç de dotar

aquest PDR. No es preocupi que aquest conseller sí que

comprometrà, no farà una carta als Reis Mags, com va fer

vostè, sense posar els doblers darrera, no es preocupi que

posarem tots els plurianuals que fan falta perquè el PDR arribi

a estar al costat del sector sigui real, no un paper lliurat a

Europa que després ens han estirat les orelles, Sr. Company. 

Ja estic..., començam a estar cansats de segons quines

beneitures. És més, fem feina amb el sector de la promoció,

fem feina amb el sector hoteler, perquè es pensa que surten

aquestes notícies aquest dies en els diaris? Per art de màgia?

No, per la feina que fem ajudant al sector. I, és més, aquest

conseller ha afrontat la sequera, vostè se’n va riure aquí en seu

parlamentària del crèdit circulant, idò, Sr. Company, estam

contents, ha funcionat, més de 200 solAlicituds, estam ja

exhaurint tot el límit, aquesta gent ho demana perquè és un

ajuda útil. Amb el sector de la sequera vostès ja es preocupen

de si sobren els doblers, no, hem posat tots els recursos

necessaris a disposició dels pagesos perquè puguin fer front a

aquesta situació de sequera.

I el sector de la crisi estructural del sector lleter, el pacte de

la llet a nivell d’Estat no ha funcionat tampoc, i aquí també

funcionam com un mercat d’excedent, un tema estructural que

vostè ara no vulgui carregar sobre aquest conseller, però

nosaltres fem feina per donar suport al sector de la llet i no fem

demagògia com vostè, que ja començam a estar cansadets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, moltes gràcies. A veure, Sr. Conseller, quasi quasi ho

demanaria a la Sra. Presidenta. En aquest parlament s’han sentit

poques vegades paraules tan barroeres com les que sentim ara,

i jo crec que..., li agrairia que almenys al conseller, idò, bé,

però jo... ja ho sé, però li agrairia perquè en teoria vostè té

autoritat, un poquet, sobre ell que li digués que puguem estar...

almenys que puguem discrepar, no amb paraules barroeres,

com sol emprar sempre aquest conseller. I a mi em dol, em dol

fins i tot com a imatge del sector, de veritat, conseller, no sé

què us passa? Bé, jo crec que ho sé que us passa, que estau

molt nerviós, veieu que no us surten les coses, veieu que no

arribau, veieu que els problemes quan ja han passat els veieu

arribar vós, i tot això fa que aneu a remolc i que els pagesos...,

perquè al cap i a la fi aquí el que hem de tenir és objectivitat,

els pagesos cobren més tard, culpa vostra, i què voleu que us

digui? Fa un any que estau assegut a aquesta cadira, vós ho

sabeu, i anau enganyant la gent del sector, l’anau enganyant una

vegada i una altra. Fins i tot la presidenta es va comprometre,

com ha dit el Sr. Font, que posaria 500.000 euros per al sector

de vacum de llet, i vós vàreu menysprear la presidenta, perquè

només n’hi heu posat 200.000, els altres 200.000 els ha de

pagar el sector, i això ho saben els pagesos. Els pagesos tal

vegada no tendran la vostra carrera, però... no han anat a la

Universitat, però molts d’ells no importa perquè saben sumar

i restar.

Ara, el que jo us demanaria, conseller, és que no utilitzeu

aqueix “nivellasso” perquè el que feu és deixar molt malament

a més tota la Conselleria d’Agricultura, els pagesos, que estan

acostumats a discrepar i a discutir, però que no arriben a

emprar aquestes paraules tan grolleres com les que vós emprau.

Crec que això és el que heu de reconduir, conseller. 

Estic d’acord que estau nerviós, és normal que hi estigueu,

perquè us surten tots els tirs per la culata, però no passeu pena,

no passeu pena que en això el sol surt cada dia i, en tot cas, el

pitjor o el millor que us pot passar a vós és que la presidenta us

cessi un dia d’aquests i el sector hi guanyi. Però així i tot no

passa res, conseller, no passa absolutament res, us ho assegur,

podeu anar ben tranquil i podeu anar fent, m’enteneu? Jo

només us deman això, que no empreu paraules barroeres.

I després que discutim i discrepem de tot el que pugui ser

el sector, amb objectivitat, com la llet. Vós teniu línies d’ajudes

aturades de PDR que no resoleu des del setembre i això és

objectiu.

Vós heu pagat en el mes... de les darreres comunitats

autònomes a pagar, i és clar que arribareu a pagar, només

faltaria que no paguéssiu el mes de juny! Havíeu d’haver pagat

en el mes de novembre, ho enteneu? Això és el que jo us

reclam. I que d’aquí vós pegueu un bot i sempre em digueu: i

vostè és l’únic que es pensa que pot parlar d’agricultura... No

li he dit mai això, parlau-ne vós, conseller, d’agricultura, però

no us dediqueu a insultar-me com feu a cada Ple que us faig

una pregunta, conseller. Per què, per què de forma gratuïta

m’heu d’insultar? Que us he dit jo perquè m’insulteu? Només

us dic que pagau tard. I això és un insult, conseller? És que

sembla mentida! Crec que almenys el nivell... i si no ho feu per

a vós feu-ho per als pagesos que ens puguin escoltar i les

pageses, almenys per a aquests que no els agrada sentir-vos

com contestau cada dos per tres. 

Això és el que us dic, conseller, i crec que faríem un gran

favor, faríem un gran favor a tothom, que vós us poseu tranquil

i sobretot que em contesteu a mi amb una certa decència,

normal, amb normalitat i tal, no, no, no... no passeu l’arada allà

deçà, perquè, si no, no anirà bé.

I us dic una cosa, generalment qui té més a perdre és qui

governa, i això la presidenta Armengol ho sap molt bé, els que

teniu assegut devora vós, que és el conseller Marc Pons, també

ho sap molt bé. Vull dir, aquí hi ha una sèrie de consellers que

saben molt bé... -sí, sí, miri, puc continuar, la Sra. Fina

Santiago també-, saben que s’han de ficar quan pertoca, però és

que vós us ficau dins el bassiot de forma gratuïta, i no és bo ni

per a vós ni per al sector, conseller.

(Remor de veus)
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I jo..., podeu fer el que vulgueu, jo el que tenc és ganes que

us surtin bé les coses, ganes de no haver-vos de fer crítiques

que no venguin al cas, i ganes, en tot cas, de dir-vos jo faria

això, jo faria allò, que és el que fem avui.

No estau d’acord que el Consell de Govern prengui una

decisió per prioritzar els productes de les Illes Balears a

qualsevol concurs públic dins les escoles, que el Sr. Martí

March... o dins els hospitals? És clar... forçat hi heu d’estar

d’acord, perquè els vostres predecessors hi han estat.

Jo amb el que no estic d’acord, conseller, és que el vostre

director general i el vostre assessor s’asseguin i proposin, tal

vegada, a AGAMA una cosa que és ilAlegal, que és pactar

preus. Això no, i jo ho he dit abans, això no, veieu, jo això us

diré: no ho faceu. I ara resulta que li volen fer firmar un

protocol d’intencions, i tal vegada no queda en res. Anem al

fons, conseller, anem al fons, anem a aconseguir el que es

necessiti per al sector. I jo només he dit també, ja que vàreu

demanar a la ministra que el que li sobràs de les dessaladores

ho tornàs enviar cap a Balears, jo vos puc secundar amb

aquesta proposta, jo vos deman que el que no vos gastareu en

temes de sequera, que no vos ho gastareu tot, que ho envieu al

sector vacum de llet, això és el que vos deman per demostrar,

que és el compromís que va adquirir la presidenta. I em consta

que va ser aquest el que va adquirir i no hi ha per què l’hagueu

de deixar malament. Amb el que vos sobri, en res més

conseller.

I sobretot, què vos demanaria jo? Eh, bon rollo, conseller.

Un besito.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tanca la qüestió incidental el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Miri, Sr. Company, en qualque cosa estarem d’acord, he

baixat el nivell, m’he posat al de vostè, i deman disculpes a

tothom que s’hagi pogut sentir ofès, perquè m’he posat, he

baixat al seu nivell. Sí, és vera, deman disculpes a tot el sector

agrari per haver-me posat al seu nivell.

(Alguns aplaudiments)

Però començarem a parlar amb propietat. Vàrem prendre

mesures estructurals per a la sequera, per a la sequera, i vostè

demana mesures estructurals per al sector lleter, i veig que li

dol que ens asseguem a una taula amb la Federació Hotelera,

que ens asseguem a la taula amb AGAMA, per intentar arribar

a acords, sembla que no li sembla bé que facem aquesta feina.

Sr. Company, l’han informat malament, vull dir no (...), estam

intentant que els grans consumidors de llet d’aquesta terra

consumeixin terra d’aquí per donar suport al nostre sector,

sembla que a vostè això li cau gruixut i li cau malament. Em

sap greu, disculpi per intentar fer la nostra feina, per ajudar el

sector lleter i ser al seu costat. I no confongui mesures

estructurals, que són les que hem de dotar el sector lleter, a

mesures accidentals o excepcionals com la d’enguany de fer

contra la sequera.

I evidentment, a vostè..., sembla que ara sobren els doblers,

quan vostè s’ha cansat en aquest Parlament de demanar-me més

recursos per a la sequera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, podria dir com queda exactament el punt 2,

podria llegir com quedaria, en cas que s’acceptàs l’addició i

transacció per part de MÉS?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, miri, el punt 2 nosaltres el deixaríem igual que nosaltres

el duem, el que passa és que l’esmena que proposa canviar el

punt 2, per part de MÉS, jo el que els diria és que en facem una

també d’addició que digui que “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears que continuï

incrementant les actuacions per potenciar l’agroindústria i la

venda directa, amb la finalitat de promocionar ...” Això com a

una addició més, per no desvirtuar el que és han d’anar al

concurs públic, hem de posar dins el concurs públic la

priorització dels productes.

Per tant, seria un punt d’addició dient això, si els sembla bé,

que és el que diu la seva esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Nosaltres demanam votació separada i acceptam

que això es posi com a punt d’addició.

L’altra segona esmena?

LA SRA. PRESIDENTA:

També l’ha acceptada. La...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Nosaltres volem, nosaltres acceptam les esmenes, però

volem votació global.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, volen votació global, no volen votació separada!

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

És clar que sí, home, només faltaria, si no...

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33.

Queda rebutjada la moció debatuda.

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

proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 10340/15,

presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a millora de les condicions laborals en l’hoteleria

balear.

En primer lloc, debatrem la RGE núm. 10340/15,

presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a millora de les condicions laborals en l’hoteleria balear. Té la

paraula la Sra. Laura Camargo del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dolores Ayas, Platja de Palma:

“Cuando empezamos el trabajo era más leve, no se nos exigía

tanto esfuerzo, yo recuerdo hacer el trabajo bien, pero ahora

los ritmos han aumentado. Los empresarios cada vez quieren

más, se fijan un dinero que tienen que ganar al año y lo que

esté por debajo son pérdidas. Yo veo los hoteles llenos y ellos

dicen que siempre hay pérdidas y que siempre quieren un poco

más, y han visto que lo pueden conseguir. Nosotras somos

números y no les importamos, porque no les importamos.”

Soledad Castro, Platja de Palma: “Siempre hemos tenido

mucho trabajo, pero con la crisis se ha agudizado. Cuando

empecé, hace diecinueve años, teníamos muchísimo trabajo,

pero éramos como una gran familia y el trabajo se podía

llevar, nos ayudábamos entre compañeras. Ahora ha crecido

el número de eventuales y hacen lo que les dicen y esto está

perjudicando el trabajo de las fijas discontínuas porque se

supone que si ellas pueden, nosotras también. Entonces,

cuando nos quejamos, nos dicen que la puerta la tenemos

abierta y que hay una cola que da la vuelta.”

Ester Ortega: “Yo estoy con tratamiento médico, tomo

opiáceos para poder aguantar, a mí la revisión médica me dio

apta con restricciones. El trabajo en las habitaciones es muy

duro, pero además hay otras cosas que afectan a la salud, por

ejemplo los cambios constantes del frío al calor, el cliente deja

el aire acondicionado puesto y tú entras sudorosa y vas al frío,

y luego abres el balcón y vas al calor de nuevo. Los dolores en

los huesos son horribles, tomo pastillas para desayunar,

pastillas o inyecciones, incluso, al salir de trabajar, pastillas

para poder dormir. Esa es mi vida.”

Diputats i diputades, membres del Govern, treballadors i

treballadores de la Cambra, vull donar avui una benvinguda

molt calorosa i molt cordial a aquest Parlament a les

protagonistes d’aquestes paraules i d’aquestes proposicions no

de llei, són les treballadores de l’hostaleria que avui ens

acompanyen aquí. La majoria de vosaltres sou cambreres de pis

i sabeu millor que ningú de què parlam aquí, sigueu per tant,

totes benvingudes en un dia en el qual, des d’aquesta institució,

només serà possible retornar-vos una petita part de tots els

incansables esforços que heu fet al llarg de la vostra vida

laboral i del patiment que heu deixat a les vostres llargues i

fastigoses jornades de feina.

(Alguns aplaudiments)

Aquests testimonis que he llegit són del llibre Las que

limpian los hoteles, del colAlectiu Alba Sud, que ha servit,

precisament, per impulsar, fer visible i denunciar un sector

invisible; invisible perquè es dediquen al que només es veu

quan ja està fet, la neteja; invisible perquè està suportat per

dones; invisible perquè fa mal mostrar-ho públicament, perquè

no és bo de veure en ple segle XXI que hi ha dones que

treballen en condicions d’esclavitud.

Sou vosaltres les que millor coneixeu què volen dir les

paraules explotació i precarietat i les que millor sabeu com han

empitjorat en els darrers anys les condicions laborals en els

hotels en els qual treballeu. Les que sabeu que sou la cara

oculta del rècord turístic que enguany, una altra vegada,

batrem, i per això també sou vosaltres les que millor coneixeu

el significat de la paraula dignitat i les que millor podeu

defensar els vostres drets laborals i les que, mitjançant la vostra

lluita, la vostra autoorganització, heu aturat en alguns casos que

es cometessin massa abusos, com els processos

d’externalització que heu pogut detenir gràcies a la vostra

dignitat.

Gràcies per ser avui aquí, gràcies per tot el que heu fet fins

ara, gràcies per ser un exemple que, sense la vostra lluita com

a dones treballadores, no es mou el món, no es mouen els hotels

que encara són avui la base de la nostra economia i en els quals

vosaltres heu deixat la vostra energia, la vostra vida, la vostra

salut.

Presentam avui, des de Podem Illes Balears, aquesta

proposició no de llei per a la millora de les condicions laborals

d’un dels sectors més colpejats per l’explotació i per la

precarietat des de l’esclat de la crisi. La situació d’aquest sector

la vam denunciar, des de Podem, des del primer inici de la

nostra passa per aquí; el que pateixen aquestes dones que

suporten una càrrega física i una pressió psicològica

sobrehumana posa el pèls de punta; les duríssimes jornades

laborals i les seves conseqüències, ara mateix aquí ens feien un

relat en el Parlament, semblen de temps remots, i hauríem de

ser capaços de bandejar-les per sempre mai de les nostres Illes,

si veritablement volem fer realitat aquesta línia dels acords pel

canvi, en la qual vam escriure que aquest govern lluitarà per

posar fi a l’explotació laboral.

Des de Podem som ben conscient que el primer que

hauríem de garantir és la derogació de les dues reformes

laborals, que, en lloc de fer el que prometien, crear més llocs de

feina, el que han fet ha estat abaratir i facilitar els

acomiadaments, fer més precàries les condicions laborals i

permetre l’explotació. Tenim avui, gràcies a aquestes reformes

desreguladores, una legió de treballadors i treballadores pobres

i, en el cas de les cambreres de pisos, a més de treballadores

malaltes, malalties professionals que pateixen, derivades de la
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càrrega excessiva de treball durant anys i anys, de

l’incompliment dels convenis del sector, de l’explotació laboral

a la qual són sotmeses, malalties que són conegudes de tothom,

la ciàtica, les lumbàlgies, el desgast total de les vèrtebres, la

síndrome del túnel carpià, etc.

Sabem que algunes treballadores han d’acudir a l’hospital

quan acaba la seva jornada laboral per infiltrar-se, com si fossin

esportistes d’elit, però només són treballadores d’hotel.

Normalment, i ara ens ho explicaven, arriben a netejar i

arreglar entre 18 i 26 habitacions en una jornada, la qual cosa

suposa de l’ordre d’entre 80 i 100 llits en algunes zones. Ahir

precisament sortia a un canal de televisió una notícia en la qual

denunciaven que ja se’ls paga per la ràtio d’habitacions i no per

les hores treballades. D’aquí ve també l’estrès i la pressió

psicològica que pateixen aquestes dones.

Per tot el dit, des de Podem plantegem sis punts en aquesta

proposició no de llei, que resumidament, són els següents: en

primer lloc, plantegem que el Parlament insti el Govern a

vigilar, en matèria d’ergonomia, que la càrrega laboral de

treball per a les cambreres de pis sigui adequada, de manera

que hi hagi un nombre màxim d’habitacions i d’apartaments

que puguin fer, així com de sortides a realitzar diàriament per

cadascuna d’elles, i que no suposi treballar un dany per a la

seva salut, tenint tot això en compte les especificitats de cada

hotel.

En segon lloc, demanam que el Parlament insti el Govern de

les Illes a realitzar un estudi en matèria de salut laboral sobre

l’ergonomia dels hotels de les Illes, per poder posar en marxa

les mesures necessàries per realitzar el treball de forma no

lesiva i digna.

En tercer lloc, plantejam que el Govern de les Illes solAliciti

al Govern central un augment del nombre d’inspectors residents

a les nostres Illes, sabem que es fa des de la Conselleria de

Treball, però volem que això tengui un impuls major per poder

dur a terme inspeccions necessàries amb plans sectorials i que

no siguin de manera esporàdica. M’agradaria que fos aquí el Sr.

Negueruela, també per escoltar això.

En quart lloc, el Parlament de les Illes Balears volem que

insti el Govern de les Illes a dotar dels recursos necessaris en

matèria de salut laboral perquè es produeixi la detecció i el

reconeixement àgil i precoç de les malalties professionals que

pateixen les treballadores i treballadors del sector de

l’hostaleria i que va lligat a la càrrega de treball excessiva.

En cinquè lloc, demanem que el Parlament insti el Govern

d’Espanya a canviar les condicions de la jubilació anticipada.

Nosaltres sabem ben bé que aquestes dones no poden treballar

35 anys, perquè només treballen moltes vegades sis mesos

l’any, per tant, quant temps volem que treballin, setanta anys,

dones que es troben absolutament cosides de dolor? Volem, per

tant, que es facilitin les condicions de la jubilació anticipada.

I finalment, volem que el Parlament de les Illes insti el

Govern d’Espanya a derogar les dues reformes laborals que han

provocat aquesta situació d’indefensió total de la classe

treballadora i que ha provocat que els convenis de les empreses

i dels serveis externalitzats puguin estar per sota dels convenis

colAlectius del sector.

Sabem que les grans cadenes hoteleres, que tenen la seva

seu social a les Illes Balears, després, almanco dues d’aquestes,

Riu i Melià, se’n duen els diners dels seus imposts per a no

cotitzar aquí, com toca, com sí fan, en canvi, les cambreres de

pis, com sí fem la gent treballadora, la gent corrent; se’n duen

les seves fortunes a Panamà i augmenten la seva riquesa a costa

de la vostra salut i de la vostra dignitat. Jo, a tots aquests

propietaris ultrarics de les grans cadenes, que han engreixat

obscenament els seus comptes bancaris amb paradisos fiscals,

de manera ilAlícita, evadint imposts, mentre les Illes es

convertien durant aquests anys en una de les regions de major

risc de pobresa de tota Europa, en una de les zones en les quals

més s’ha ampliat l’escletxa de desigualtat; aquests ultrarics de

les grans cadenes hoteleres que evadeixen imposts, no els

deixaria fer ús dels nostres serveis públics, ni de les nostres

carreteres, ni dels pals de la llum, ni de les línies de

telecomunicació que aquestes cambreres de pis...

(Alguns aplaudiments)

... paguen amb els seus imposts. Són radicals, odien la gent

treballadora, i per això nosaltres diem que això és radicalisme

i no del que se’ns acusa a nosaltres.

Per acabar, vull agrair totes les esmenes que s’han presentat

per part dels diferents grups parlamentaris, això és mostra de

l’interès que ha aixecat aquesta proposició no de llei.

Acceptarem les esmenes presentades fora de termini, si això no

provoca un problema de caire administratiu, per part de Gent

per Formentera i per part de MÉS per Menorca. Acceptam

incorporar també l’esmena de MÉS per Mallorca i també

incorporarem l’esmena del PSIB, encara que dedica, em

sembla, que està feta en clau autolaudatòria, nosaltres volem

que la Conselleria de Treball continuï, és clar que sí, amb el Pla

de lluita contra l’explotació laboral i l’Estratègia de seguretat

i salut laboral, però hem dit en el punt 3 que el que volem no és

només que es continuï, sinó que s’aprofundeixi en aquest

factor, que es facin plans sectorials i sostinguts en el temps.

I finalment, per acabar, quant a les esmenes presentades per

El Pi, l’esmena d’addició del punt 7, per colAlaborar amb les

federacions hoteleres, per avançar en els llocs de feina de major

qualitat, crec que ho hem deixat, són els grans hotelers els que

han d’acomplir les lleis, respectar les condicions de treball dels

seus treballadors i acomplir i pagar els imposts. Acceptaríem

l’esmena, si en lloc de dir “colAlaborar” digués “exigir

responsabilitats”, perquè nosaltres sabem ben bé al costat de

qui som i a qui s’ha d’exigir responsabilitats.

Finalment, les altres dues esmenes presentades per El Pi,

dels punts 5 i 6, em semblen eufemismes; nosaltres volem

parlar clar, que volem jubilació anticipada i que volem derogar

la reforma laboral, no volem modificar la reforma laboral, això

ja ho han fet en Rivera i en Sánchez amb el seu pacte fallit,

nosaltres volem derogar les reformes laborals lesives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, ha d’anar acabant, per favor.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Vull acabar, finalment, gràcies, Sra. Presidenta, amb un

missatge cap a les cambreres aquí presents i les que no sé si han

quedat a la Sala de Passes Perdudes: vosotras sois las

verdaderas estrellas de los hoteles, sin vuestra presencia, sin

vuestro trabajo, sin vuestro sacrificio en ellos nada de lo que

ven los millones de turistas que nos visitan cada año sería

posible.

Muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas

gracias por vuestra dignidad.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, per defensar les esmenes RGE núm.

9162, 9163 i 9164/16. Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

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

El nostre grup parlamentari pot coincidir i coincideix en gran

part amb la preocupació que entenem hi ha davall d’aquesta

iniciativa, en part, en el sentit que aquelles situacions de

sobreexplotació laboral, aquelles situacions d’abusos per part

dels empresaris, aquelles situacions de manca de control de

condicions laborals ens preocupen i les volem compartir.

Ara bé, el que no compartim és aquest discurs absolutament

criminalitzador, absolutament generalista, com si per tot

aquesta fos la situació. Perquè és clar, jo sent aquí la portaveu

de Podem i sembla, sembla, insinua, dóna a entendre que a tots

els hotels hi ha sobreexplotació, que per tot hi ha un

incompliment sistemàtic dels convenis, que tots són uns

defraudadors, tots actuen ilAlícitament, -no, vostès capegen-, idò

vostès donen suport a un Govern que hauria d’actuar amb molta

més contundència, si això és així, perquè resulta que això no es

tracta de fer proposicions no de llei, ni de fer iniciatives

parlamentàries, es tracta d’acomplir la legalitat. Diguin al

conseller de Turisme, suportat per vostès, que faci acomplir les

lleis, igual que al conseller de Treball, i menys iniciativa i

menys discurs i menys retòrica i més compliment de la llei;

vagin als tribunals a complir la llei. Perquè aquí molts de

discursos però al final vostès donen suport a un govern que on

és l’actuació, on és aquest caràcter generalista, on és aquesta

criminalització absoluta i total, on és? On és? No hi és.

Molta paraula, aquí hi ha molta paraula, però vostès són

professionals de la nova política que consisteix, veig, en molta

retòrica, molta retòrica, i pocs fets, aquesta és la realitat. La

realitat és que nosaltres no donam suport, Sra. Camargo,

nosaltres no donam suport a un govern de Sánchez, com diu

vostè, és vostè que dóna suport a un govern del Partit

Socialista.

(Remor de veus)

O sigui que vostè m’acusa a mi de la meva esmena...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., és que la seva esmena està -diu- ja està, com si ja ho

haguessin aplicat, com si aquest pacte no fos més que un paper

que no ha anat en lloc, però bé, és igual, vostè ha vengut a dir:

aquesta proposta de la seva esmena ja és en el pacte Rivera-

Sánchez. Idò, és vostè que té un suport i un pacte amb Sánchez,

amb el govern socialista, és vostè, no som jo, eh. Per tant, la

que s’ho ha de fer mirar és vostè, no seré jo.

Però bé, nosaltres, com a grup parlamentari, el que volem

fer és anar en positiu i el que hem fet és presentar esmenes que

ens semblen en positiu, per millorar la seva proposició no de

llei, perquè nosaltres no anam en contra d’aquesta proposició

no de llei, perquè, efectivament, ens sembla, torn al

començament, ens sembla que hi ha situacions, hi ha situacions

específiques, situacions excepcionals on s’ha produït

sobreexplotació laboral, on hi ha hagut abusos, on hi ha gent

que ha patit malaltia per aquesta situació, i amb aquesta gent

ens hem de solidaritzar i els hem de trobar solucions jurídiques

i legals per aquesta especificitat. Ara bé, nosaltres, ja dic, no

compartim el discurs de criminalització general a tothom.

En aquest sentit, què hem fet? Li hem presentat tres

esmenes, que ens semblen esmenes de sentit comú, perquè la

situació de malaltia és una situació lligada a un règim jurídic

específic, que és la invalidesa o incapacitat, per tant, si hi ha

persona que, per motius laborals, ha tengut, té una malaltia, el

règim que li ha de donar cobertura és el de la invalidesa i el de

la incapacitat, a tots els treballadors, i també a aquests

treballadors d’aquest sector, només faltaria! I si aquest règim

no està prou ben definit per donar la cobertura que mereixen

aquests treballadors, el que hem de fer és canviar aquest règim,

el que no hem de fer és canviar la filosofia de les coses. I la

filosofia de les coses és que la jubilació no té res a veure amb

la malaltia, no té res a veure amb la malaltia la jubilació, la

jubilació és quan s’ha complert una carrera laboral la

possibilitat de tenir una retribució després d’haver complert

tota una vida laboral, a qualsevol feina, però no té res a veure

amb la malaltia, la malaltia va al règim de la invalidesa i de la

incapacitat.

Per tant, la nostra esmena és -no, no- lògica pura,

compliment de la legalitat. Vostès que arreglaven tant de

compliment de la legalitat a determinats empresaris, també

podrien intentar vostès acomplir la legalitat i anar a allò lògic

i al sistema legal que tenim, i per a les malalties la resposta és

la invalidesa i la incapacitat. I en aquest sentit va la nostra

esmena, que, ja dic, és absolutament de sentit comú.

En relació amb la reforma laboral, vostès també aquí, és

clar, com fan sempre amb el seu discurs consigna, tots els

problemes són de la reforma laboral, es veu que fins a la

reforma laboral els problemes de les cambreres del pis no

devien existir, que jo crec que sí que existien, que jo crec que

existien i prou. Per tant, nosaltres el que consideram és que el

que s’ha de fer és modificar la normativa laboral perquè hi hagi

garanties de qualitat de feina, perquè hi hagi garanties de

compliment dels convenis colAlectius, però no la seva derogació

absoluta, com planteja, perquè no hi ha solucions en aquesta

proposta, no hi ha solucions, només hi ha crítica, i nosaltres

sempre pensam que el que s’ha d’intentar és trobar solució.
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I la darrera esmena que els plantejam és que colAlaborin

amb les federacions hoteleres, colAlaborin. No són vostès part

d’aquest gran acord del diàleg i del consens i del canvi? Idò...,

es veu que vostès no volen ni colAlaborar, colAlaborar, és una

paraula que veig que també han proscrit del seu llenguatge.

Està molt malament colAlaborar... -no, jo no dic que els facin

cas, dic que colAlaborin, perquè ells tenen informació i poden

ajudar a establir el que vostès defensen. Perquè vostès han

d’interactuar amb tothom, amb els treballadors, amb els

empresaris, amb les patronals, amb tothom, i està molt bé que

vostès en molts d’aspectes de la seva proposta ho fan, recullen

la interlocució amb la patronal i amb els agents socials i amb

els sindicats, la qual cosa ens sembla molt bé.

Dit això, no sé per què vostès no poden colAlaborar

específicament amb qui tendrà més informació, qui tendrà més

capacitat i amb qui, en teoria, haurà de dur a la pràctica alguna

de les seves propostes, si realment fructifiquen i van endavant.

Per tant, i acab, ens sembla molt bé que es controli aquell

que fa abusos; ens sembla molt bé que hi hagi els inspectors

necessaris per perseguir aquell que no actua correctament i que

acompleix la legalitat, ens sembla molt bé que se’l sancioni, ens

sembla molt bé que hi hagi un règim de resposta a aquell que

ha caigut en una malaltia per raons laborals, tot això ens sembla

molt bé, però sense criminalitzar un sector econòmic

fonamental de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per

defensar l’esmena RGE núm. 9178/16, té la paraula el Sr.

Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aprofit també per donar la benvinguda a les treballadores que

ens acompanyen i als representants del sector.

El passat 25 de febrer, a la Comissió de Turisme, es va

aprovar una iniciativa del nostre grup, de MÉS per Mallorca,

en el sentit de revisar el Decret 20/2015, de desplegament de la

Llei de turisme, per tal de tenir en compte l’impacte social i

laboral sobre el sistema de qualificació de categories dels

establiments turístics, establint tant unes condicions mínimes,

com valorant els impactes positius que es puguin establir per

sobre d’aquestes. De qualque manera lligar la qualitat turística

amb la qualitat de l’ocupació laboral, entenent també sempre

sobre uns mínims que són irrenunciables.

La present iniciativa que debatem va en el sentit de posar el

focus sobre les patologies associades a determinades

professions de l’hostaleria des d’un punt de vista de la salut

laboral, una iniciativa que entenem totalment compatible i

complementària i totalment necessària, i el nostre grup hi

donarà suport.

Parlar sobre si és un tema generalitzat o si és un tema de

tothom o és un tema puntual, jo crec que, evidentment, no es

pot fer una generalització de dir tothom, però tampoc de cap

manera no es pot considerar un fet puntual, és un fet que no

és..., no es dóna a tots els establiments, però es dóna a la

majoria d’establiments. I així ho recullen multitud de testimonis

que han estat recollits, i que ha citat la diputada Camargo, i que

podríem..., segur que tots en coneixem i en podríem aportar.

Una de les patologies a les quals es fa referència a la

proposició és la síndrome del túnel carpià; la síndrome el túnel

carpià consisteix quant que el nervi medià que passa de

l’avantbraç fins a la mà, que controla la part posterior, els dits

de la mà, els músculs que permeten la majoria dels moviments

dels dits, es comprimeix a nivell del canell; aquest nervi passa,

juntament amb els tendons, dins un passadís estret, que és el

túnel carpià, i que, normalment, la compressió d’aquest nervi

ve provocada per la inflamació dels tendons. Aquesta

síndrome, que provoca manca de sensibilitat a la mà, rampes,

pèrdua de força, dificultat per fer moviments amb la mà,

aquesta síndrome va ser recollida en el Reial Decret

1299/2006, de 10 de novembre, que és el reial decret que

aprova el quadre de malalties professionals del sistema de

Seguretat Social, va incloure aquesta síndrome dins l’epígraf

F0201, de la manera següent, llegesc l’epígraf: “Trabajos en

los que se produzca un apoyo prolongado y repetido, de forma

directa o indirecta, sobre las correderas anatómicas que

provocan lesiones nerviosas por compresión. Movimientos

extremos de hiperflexión y de hipertensión. Trabajos que

requieran movimientos repetidos o mantenidos de

hiperextensión o hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de

la mano, como lavanderos, portadores de tejido y materiales

de plástico, trabajos de montaje, industria textil”. Recollia:

Hostelería, només les feines de “camareros y cocineros”.

És a dir, el reial decret feia referència específica a una sèrie

de professions, però no als treballs de neteja dins l’hostaleria.

Una sentència del Tribunal Suprem, del passat 5 de

novembre del 2014, va venir a rectificar aquesta situació i va

reconèixer la síndrome del túnel carpià a netejadores, com a

malaltia professional. La sentència va reconèixer que allò

transcendent era que s’efectuassin aquests treballs que descriu

l’epígraf, per sobre del fet que no aparegués expressament la

professió de netejadora. La sentència deia: “Y en este sentido,

coincidimos con el voto particular de la sentencia recurrida en

que las tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido de

locales, recintos y lugares, así como cristaleras, puertas,

ventanas desde el interior de los mismos, que, en general, son

las que efectúan las limpiadoras, exigen en su ejecución la

realización de los movimientos de extensión y flexión de la

muñeca forzados, continuados y sostenidos para el manejo de

escobas, fregonas, mopas, balletas, cepillos y demás útiles de

limpieza, con la sobrecarga de la muñeca que ello implica.”

Per què és important aquest reconeixement? Pel tractament

diferent que tenen les baixes associades a contingències

comunes, per a una baixa per malaltia comú, i les associades a

malalties professionals reconegudes en aquest reial decret.

Perquè no és el mateix el tractament mèdic d’una baixa

associada a una contingència comuna, allà on el treballador fa

front a un percentatge del cost dels medicaments, mentre que

si es tracta d’una malaltia professional no és així.
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També és diferent la prestació en cas de baixa, que és

superior si és una malaltia professional i és inferior si és una

contingència comuna. També, les indemnitzacions a les quals

es pot donar lloc. És important, perquè en el cas d’una malaltia

professional implica una responsabilitat per part de l’empresari,

qui ha de vetllar perquè es donin les condicions necessàries per

evitar aquestes malalties professionals. I això nosaltres entenem

que és la clau, que la malaltia professional implica una major

corresponsabilitat per part de l’empresari en termes econòmics,

i que, per tant, ha d’evitar les sobrecàrregues de feina i vigilar

les condicions amb què fa feina el treballador, per tal que no

apareguin les malalties professionals.

És per això, que, tot i que la proposició no de llei,

implícitament tracta el tema, entenem que hi manca incloure

expressament aquesta corresponsabilitat de l’empresari i que

s’ha de derivar de la inclusió de les patologies que recull la

proposició no de llei, com la síndrome del túnel carpià, com les

ciàtiques, com les patologies lumbars, dins el quadre de

malalties professionals reconegudes en el Reial Decret

1299/2006.

Per això hem presentat aquesta esmena en aquest sentit,

d’addició, com a un punt addicional, que diu: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a modificar el Reial

Decret 1299/2006, que aprova el quadre de malalties

professionals del sistema de Seguretat Social, per incloure els

treballs de neteja dins l’hostaleria, dins l’epígraf 02F0201,

referit a la síndrome del túnel carpià, així com per al

reconeixement explícit de la resta de malalties que afecten el

colAlectiu de les cambreres de pis, per excés de càrrega de

treball, dins l’apartat 2, referit a Malalties professionals

causades per agents físics.”

Sense menystenir la resta de punts, de vigilància i actuació

de l’administració pública, totalment necessaris, i que creiem

que s’incrementen i que es comença a fer una bona feina des de

la Conselleria de Treball, creiem que aquest nou punt,

mitjançant la inclusió d’aquestes patologies com a malalties

professionals dins aquest reial decret és la clau per aconseguir

també aquesta corresponsabilitat dels empresaris, que són els

primers que han de vetllar per evitar aquestes malalties

professionals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, per defensar

l’esmena RGE núm. 9188/16. Té la paraula el Sr. Enric

Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

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

assistent. En primer lloc, m’agradaria excusar la presència aquí

del conseller, que m’ha dit expressament que demanés excuses

perquè no pot ser aquí en aquest moment, li agradaria ser aquí,

però té uns altres compromisos, ara ho explicaré, i per tant

demana excuses, el Sr. Negueruela.

Aquesta PNL parla realment d’un dels problemes

importants que tenim, però realment parla del model econòmic

que tenim, que és el model turístic. El turisme és el tractor de

la nostra economia, el turisme és el tractor de tota la nostra vida

quotidiana i per tant repercuteix en tots els aspectes econòmics

i socials de les nostres Illes i dels treballadors i treballadores

que desenvolupen les seves activitats. Aquest model turístic que

nosaltres tenim és un model turístic basat en un turisme de sol

i platja, que es basa en un gran volum d’estades concentrades

a un moment determinat, i aquest turisme és un turisme basat en

un model intensiu en mà d’obra.

És clar, què passa? Si posem aquestes dues variables en

conjunt, tenim una gran estacionalitat i una concentració de

feina per part de la mà d’obra a puntes molt determinades. Per

tant, aquestes puntes molt determinades és el que comporta a

determinats moments que, per part dels diferents empresaris, la

feina s’hagi de treure molt ràpidament i s’hagi de forçar la

màquina, això és el que comporta l’existència de tot un

colAlectiu que és el que porta endavant aquesta màquina, que és

la que ha de forçar.

El que està clar és que la PNL que es presenta és una PNL

que és necessària, s’ha de reconèixer que és necessària, però

també hem de dir que, malgrat s’hagi, per raons les que siguin,

aquesta PNL es va registrar en desembre, la tractam ara, per

tant pensam que en certa manera arriba tard, en certa manera

arriba tard i per això, quan han parlat abans de l’esmena que es

posa aquí per part del PSIB, que la considera una mica

d’autocomplaença, hem de reconèixer que, per part del Govern,

ja es fan coses per posar fil a l’agulla.

Aquest és un problema que existeix, és a dir, és un

problema real, és evident, tenim aquí tot un colAlectiu de gent

que treballa, treballa molt intensament i no ha estat recorregut.

Per això, com a part del PSIB i com a part del Govern hi ha la

idea de suportar les persones i les seves necessitats i per això,

ja des del Govern, ja s’han implementat, ja s’han posat en

marxa tot un seguit de mesures, com va el passat Pla de xoc

contra la precarietat laboral, que incideix en l’existència d’això;

també s’ha posat en marxa tota l’Estratègia de salut laboral amb

major nombre d’especialistes i, fins i tot, s’ha reforçat

l’ISABAL amb tres metges més per poder augmentar la

capacitat d’aquest ens de reconèixer les possibles pèrdues.

Ara mateix, el Sr. Negueruela no és aquí perquè es troba

signant un conveni amb el Ministeri de Treball per permetre

desenvolupar altres activitats que condueixen a mesures

específiques per millorar les condicions laborals de tothom i

eliminar la precarietat laboral.

Pel que fa a la PNL, torn a dir, la PNL tracta de coses que

són paleses, ahir mateix jo parlava amb una netejadora, una

cambrera de pis, Aurori, i es queixava, com bé han dit, que ahir

va tenir 20 sortides. Això què vol dir? Això vol dir un estrès

molt important, un estrès que és una punta de feina, però que

també hem de reconèixer que aquesta punta de feina li genera

tot un seguit de malalties que s’han de reconèixer.

Ara bé, tenim aquí aquesta PNL, aquesta proposta planteja

dues coses diferenciades, perquè una cosa són allò que es pot

instar del Govern que es faci, que és tota l’estratègia de salut
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laboral, l’estratègia de millora econòmica, la millora de les

condicions laborals, que es fa a través d’actuacions

específiques de la Direcció General de Salut Laboral, més el

diàleg constant a través del pacte i el diàleg amb totes les

patronals, el diàleg amb els sindicats, és a dir, amb diàleg amb

els agents econòmics i socials que hi participen. 

Però també, per una altra banda, des d’aquesta PNL,

s’esmenta instar el Govern de l’Estat a fer tots uns canvis, tots

un canvis com són de la jubilació anticipada, els canvis en la

consideració de determinades malalties com malalties de

caràcter professional i per tant crec que són dues situacions més

complexes. És a dir, ara nosaltres podem instar el Govern a fer

allò que en certa manera hi és, i d’aquí l’esmena que s’ha

proposat, l’esmena proposada és instar a continuar pel camí de

l’activitat en defensa de salut laboral, activitat en lluita contra

la sinistralitat, en activitat contra la precarietat, etc.

Però, per l’altra banda, també suportam la part d’instar el

Govern central a canviar les coses, canviar les situacions,

millorar les condicions de jubilació i millorar les condicions

laborals.

Pel que fa a les esmenes, dir que consideram que les

esmenes de MÉS per Mallorca són acceptables, si s’accepten,

com ha dit, la Sra. Camargo, si s’accepten les esmenes de MÉS

per Menorca i Gent per Formentera, pensam que també es

poden acceptar, les acceptarem perquè són esmenes que

milloren el redactat.

I finalment, dir i insistir, crec que es fan coses molt

importants per millorar les condicions laborals de tots els

colAlectius, no sols de les cambreres de pis, sinó d’altres

treballadors i treballadores que treballen a sectors on després

tenen repercussions importants. Crec que anem pel bon camí i

per tant per aquí hem de continuar insistint.

Jo sols volia agrair la presència de les treballadores del

sector i dir-los que també, des del PSIB, pensam que les

“kellys”, com s’autodenominen en molts blocs, són un sector

fonamental, però que nosaltres també, com a persones, pensam

que les “kellys” tenen la seva dignitat i no poden ser les “kellys

del voltarén”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Primer de tot, també donar la benvinguda a les treballadores del

sector de l’hostaleria de les Illes Balears.

A l’inici d’aquest mandat és cert que el Grup Parlamentari

de Podemos sempre ha fet èmfasi en aquest colAlectiu i crec que

també és de justícia, el que no creiem de justícia, com també ja

els ha dit el portaveu del Grup Parlamentari El Pi, és

generalitzar, generalitzar, ho hem dit moltes vegades, creiem

que no sempre és bo, generalment sol ser dolent.

A partir d’aquí, durant aquesta legislatura hem vist diferents

interpelAlacions, diferents mocions, en sectors productius i la

indústria i també tots els sectors productius en el mercat laboral

i crec que també hem parlat del pacte per l’ocupació de qualitat

i de millora de les condicions laborals dels treballadors, crec

que en aquest sentit tots estam d’acord que el sistema l’hem de

millorar, vam començar a parlar per part del Govern que havia

de canviar el model productiu, però al final parlam de millorar

el model productiu per intentar millorar també les condicions

del mercat laboral de les Illes Balears; vam parlar

d’incrementar la productivitat, d’incrementar la competitivitat

i, en definitiva, de canvi o millora del model econòmic. Tot açò

englobat, el Govern ho engloba dins el Pacte per la

competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social, per

intentar arribar amb el que avui també crec que té a veure

aquesta proposició no de llei, un creixement redistributiu i

inclusiu. Crec que a la realitat aquesta proposició no de llei fa

referència a açò.

A partir d’aquí, Sra. Camargo, crec que, com ja se li ha dit

i li han dit també en altres ocasions, i jo ho he manifestat des

d’aquí, crec que el que vostès fan de venir aquí amb una

dialèctica, amb una oratòria que tot és dolent, que tot està

malament, que es generalitza, és el que fan, és que fan moltes

vegades, crec que açò no és bo, i crec sincerament, vostès,

aquesta feina que avui duen aquí, en lloc de dur una proposició

no de llei, en lloc de donar suport a aquest govern que, segons

vostès, ho fa malament o no fa les feines que ha de fer, el que

han de fer és ser valents, entrar al Govern i executar. Perquè no

faria falta que duguessin aquí unes proposicions no de llei amb

les quals bàsicament estam crec que tots d’acord.

A partir d’aquí, de què es tracta? Jo crec que es tracta de no

generalitzar i de fer complir les normatives, de fer complir tot

el marc legislatiu que hi ha i que han d’acomplir els empresaris

de les Illes Balears, crec que açò és el que s’ha de fer. I en

aquest cas, del sector hoteler.

Millorar les condicions laborals del colAlectiu de les

treballadores de l’hostaleria? És clar que sí, per açò bàsicament

donarem suport gairebé a tots els punts, perquè, lògicament, el

primer punt, quan parlam de vigilar en matèria d’ergonomia de

la càrrega de treball de les cambreres de pis, si és adequada; és

clar, que el Govern vigili. És que és la seva responsabilitat i és

aquí on jo li dic que vostès, en lloc de ser fora i donar suport i

ara sí i ara no, i ara estam d’acord amb uns temes i després no,

doncs si fossin dins el Govern podrien dur àrees i podrien

executar i en lloc de vigilar fer que s’acomplissin les lleis en

aquest sentit.

Per tant, amb el primer punt hi estam totalment d’acord.

En el segon punt, que demana que es realitzi un estudi en

matèria de salut laboral sobre l’ergonomia dels hotels de les

Illes Balears, doncs també estam d’acord que es pugui fer

aquest estudi per tal de millorar les condicions laborals

d’aquest sector.
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Com també estam d’acord amb el tercer punt, de solAlicitar

al Govern central un augment del nombre d’inspectors residents

a les Illes, perquè no hagin de venir de fora i fer coses puntuals,

doncs també, que siguin residents o no, açò és un matís que tal

vegada no pertocaria, n’hi ha prou que siguin aquí i la seva

feina la facin aquí.

Però, a partir d’aquí, doncs, lògicament, en aquest sentit

també està clar, perquè el que hem d’exigir des de

l’administració i ha de fer el Govern i totes les administracions

que tenguin competències en el seu àmbit, és que s’acompleixi

el marc legislatiu que hi ha respecte d’això en aquestes

normatives, sigui des d’una llei o sigui des d’un conveni

colAlectiu.

Pel que fa referència al punt quart, de dotar dels recursos

necessaris en matèria de salut laboral perquè es produeixi una

detecció i reconeixement àgil i precoç de les malalties

professionals que pateix aquest sector en concret, doncs, en

teoria, jo supòs que si posa aquest punt -també el votarem a

favor, lògicament-, deu pensar que el Govern no posa recursos

en aquests moments necessaris. Jo, a partir d’aquí, doncs

lògicament també hi estam a favor.

Com també estaríem a favor, i en aquest sentit no hem

presentat cap esmena, però eren les esmenes que volíem

presentar un poc des del nostre grup parlamentari, que hi ha

altres colAlectius probablement que es troben en la mateixa

situació, però, per no desvirtuar aquesta proposició no de llei,

que se circumscriu a aquest colAlectiu determinat, doncs no les

hem presentades, però crec que ho podríem fer extensiu, al

marge, torn repetir, de no generalitzar i dimonitzar el sector

hoteler o el sector turístic de les Illes Balears, crec que també

seria bo que ho poguessin ampliar. Però com que se

circumscriu, i vostès l’han presentada en aquest sentit, als

treballadors de l’hostaleria de les Illes Balears, no l’hem

volguda tampoc modificar en aquest sentit.

En el punt 5, sí que ens crea dubtes, de fet l’edat de

jubilació anticipada, crec que també el representant, el portaveu

del Grup Parlamentari El Pi, també li ha manifestat molt bé que

hi ha els temes d’incapacitat permanent o la invalidesa, etc.,

açò és una cosa i una altra cosa és parlar de jubilacions

anticipades. Per la qual cosa aquí faríem una abstenció.

Val a dir també que vostè, no sé com ha anomenat aquesta

esmena, però li diré que si en el cas que accepti l’esmena, no de

modificació d’aquest punt, sinó d’un punt nou, supòs que també

en aquest vull dir que el votaríem a favor, però que crec que sí

que seria important en aquest sentit, també, demanar al Govern

d’Espanya d’agilitar i revisar les causes d’invalidesa i règim

aplicable, en aquest sentit, crec que com a punt d’addició, que

açò, en tot cas, hauria de ser el grup proposant, crec que també

estaria bé.

A partir d’aquí, les esmenes que hi ha presentades, dir que

també votaríem a favor i crec que ho ha manifestat molt bé el

representant, el portaveu proposant de les esmenes 9164 del

Grup Parlamentari El Pi, de colAlaborar amb les federacions

hoteleres, jo crec que açò és fonamental, em sap greu, en part,

que no accepti aquesta esmena perquè crec que al final posar

coses en comú i poder fer feina conjuntament és un punt nou,

un punt d’addició.

Reiter l’esmena que feia referència, també d’El Pi, d’agilitar

i revisar les causes d’invalidesa i règim aplicable, també, en el

cas que l’acceptessin, doncs votaríem a favor.

L’esmena del Grup Socialista, doncs, crec que també, com

molt bé ha dit la portaveu, de Podem Illes Balears, crec que és

una esmena, l’ha anomenat d’autobombo, es pot entendre,

perquè crec que aquí legítimament poden sortir i intentar... o

dir la feina que fa el Govern i en aquest sentit doncs la votaríem

a favor, que continuï fent la feina que fa amb el Pla de lluita

contra l’explotació laboral i l’estratègia de seguretat i salut

laboral 2016-2020.

L’esmena que presentava el Grup MÉS per Mallorca, que

fa referència al canvi d’epígraf, al principi teníem dubtes,

donarem..., anàvem a fer una abstenció en el cas que fos

acceptada, però amb l’explicació que ha fet el portaveu del

Grup MÉS per Mallorca, doncs farem un vot favorable.

I a partir d’aquí, també em posicionaré, bé, amb el punt 6

crec que també anam a una generalització, quan demanam la

derogació de la reforma laboral, amb la qual cosa serà l’únic

punt que votarem en contra.

I les dues esmenes que han estat entrades fora de termini,

que també la Sra. Camargo hi ha fet referència, de MÉS per

Menorca i Gent per Formentera, dir que per la nostra part -

perquè crec que han de ser acceptades per tots els grups en el

moment que es troben fora de termini, es van presentar fora de

termini-, que no hi ha cap inconvenient en ares d’arribar al

màxim consens possible amb aquesta proposició no de llei,

d’acceptar-les per part del Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

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

treballadores del sector de l’hostaleria, cambreres d’hotel,

benvingudes també, gràcies per ser aquí.

Primer, com a nota prèvia, ara hi ha fet referència el Sr.

Tadeo, juntament amb la diputada Sílvia Tur de Gent per

Formentera, vam presentar aquestes esmenes, per un problema

tècnic, fora de termini, és a dir, estaven ja preparades dins el

termini, però de vegades ja saben que ens refiem molt els que

treballem en remot que les connexions sempre funcionen i en

aquest cas, doncs ens va fallar, i per aquest motiu doncs

aquestes esmenes han entrat fora de termini.

Entrem ja en el punt que ens ocupa i jo, primer de tot, volia

felicitar la Sra. Camargo, perquè, al contrari d’altres opinions
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que s’han formulat aquí, crec que ha fet una presentació brillant

i molt ben documentada i, a més a més, molt sentida de la

problemàtica, i per tant doncs bé, volia deixar-ne constància

perquè de vegades ens tirem els plats pel cap, doncs també està

bé reconèixer quan les coses es fan bé.

Jo no repassaré els diversos punts de la seva proposició no

de llei, són sis punts que toquen temes diversos, que en alguns

casos instem el Govern de la comunitat autònoma, en altres el

Govern d’Espanya, perquè ja ho han anat repassant els altres

portaveus i vostè mateixa. Només vull dir, dissentir en aquest

cas, d’un comentari que han fet tant el Sr. Melià com el Sr.

Tadeo quan deien: escoltin, entrin al Govern i facin acomplir

la llei. És que jo crec que aquí vostès no han acabat d’entendre

que el problema que ens plantegen avui no n’hi ha prou en

acomplir la llei, és a dir, la llei s’acompleix, el problema és que

acomplint-se com s’acompleix la llei hi ha unes baixes

totalment recurrents, hi ha un problema de salut laboral que

s’ha de trobar la manera de solucionar. I jo crec que el que ens

proposa el Grup de Podem, avui, proposant-nos aquesta

proposició no de llei, és que es prenguin tota una sèrie de

mesures per..., evidentment, en el cas, quan diem inspecció,

d’acord, doncs quan en inspecció no s’acompleix la llei, que

s’acompleixi, però que en molts altres casos es prenguin, es

posin en marxa altres mesures de caràcter preventiu per

minimitzar i per palAliar aquest problema.

Un cop fet aquest comentari i entrant a les esmenes que

nosaltres hem presentat, que tots els portaveus les tenen per

escrit, bàsicament nosaltres el que proposem és substituir el

punt 2 de la proposició original, no pas per impugnar res, sinó

tot el contrari, més aviat per, respectant la idea, especificar

alguns punts. El primer és, una miqueta també en la línia de

l’esmena del Sr. Casanova, és a dir, com que s’ha creat

recentment l’Institut Balear per a la Salut Laboral, d’alguna

manera creiem que la proposició no de llei no podia

desconèixer que hi havia aquest treball en marxa i per tant la

nostra idea era, que pot ser no era necessari, perquè quan

encomanem una cosa al Govern, el Govern ja sabrà quin

organisme l’ha de dur a terme, però en aquest cas era dir: ja que

existeix aquest institut balear, de recent creació, doncs que

sigui aquest organisme, on participen també els sindicats i les

organitzacions patronals, el que s’encarregui de fer aquest

estudi. A més a més, en un marc que també existeix i que també

està en marxa, que és el de l’Estratègia balear de salut laboral

que, precisament, té com a objectiu reduir la sinistralitat. Per

tant, en el marc d’aquesta acció que s’ha posat en marxa per

reduir la sinistralitat, ens semblava que era el marc adequat

perquè es fes aquest estudi, perquè de vegades també, si no, pot

semblar, bé, que ara demanam que es facin estudis i no queda

ben clar ni qui els ha de fer, ni on s’han de fer, ni com s’han

d’emmarcar.

I afegíem el matís que aquest estudi, doncs bé, no ha de

servir només per aprendre i per tenir més coneixements sobre

la problemàtica, sinó que, evidentment, ha de servir perquè

aquestes treballadores puguin treballar sense riscs, però a part

ha de servir com a base per promoure un acord, que és la part

més original d’aquestes dues esmenes que hem presentat, que

és la proposta que fem d’afegir un punt 3, que era un element

que nosaltres crèiem que faltava i que no feia més que reforçar

la idea original, que seria l’esmena 9189. És a dir, aquí el que

diem és que el Govern d’alguna manera es bany en afavorir un

acord que, lògicament, aquest acord s’ha de produir entre

representants dels treballadors i representants de les empreses.

I aquí introduïm l’element “pacte urgent”, és a dir, a

nosaltres ens sembla que hi ha un problema urgent a resoldre,

que és que hi ha unes treballadores que es troben en una

situació de risc, que es troben en una situació de vulnerabilitat

i per tant, com a poders públics, tenim una acció urgent a dur

a terme. I després el concepte “limitar unitats màximes”, és a

dir, crec que amb això hem de trencar una llança, no podem

mantenir-nos en una còmoda neutralitat, és a dir, aquí està clar,

perquè tenim molts exemples, perquè hi ha testimonis

personals, que la càrrega de treball és excessiva i que, per tant,

s’han de limitar, no n’hi ha prou en establir un límit d’hores de

treball, perquè sabem que, malauradament, moltes vegades, per

les pressions mateixes de la feina, es vulneren, sinó que cal

aquest estudi d’ergonomia, de càrrega de treball, ha de poder

determinar quin límit saludable, dintre d’una conservació de

situacions de salut dignes, es poden dur a terme.

Es pot impugnar, amb aquesta pretensió que fem nosaltres

que el Govern es bany traslladant els resultats de l’estudi a

patronals i sindicats, que ens posem en un terreny que no

pertoca al Govern, que és el de la negociació colAlectiva.

Respecte d’això, he de dir que nosaltres l’únic que demanem és

que el Govern traslladi a aquest fòrum aquesta problemàtica;

també hem de dir que l’Estratègia balear per la seguretat

laboral no és un àmbit de negociació colAlectiva, perquè la

negociació colAlectiva es fa en els òrgans prevists a l’efecte,

totalment paritaris i sense participació del Govern, però sí que

creiem que el Govern ha de fer-hi coses aquí. Perquè la llei està

clara, és a dir, les condicions de treball les regulen els

empresaris, els treballadors en els convenis colAlectius, però

també és molt clara en una cosa la llei i és que, en aquest cas

l’Estatut dels Treballadors, els polítics tenen dret a una

adequada política de prevenció de riscs laborals. Per tant, aquí

les lleis, que es troben per sobre dels convenis colAlectius, les

lleis han d’incidir-hi. I després fins i tot la norma superior, la

Constitució, a l’article 40.2 diu que els poders públics vetllaran

per la seguretat i higiene en el treball i garantiran el descans

necessari. Per tant, nosaltres amb això no podem adoptar una

postura neutra de dir que aquest és un tema de negociació

colAlectiva, perquè la Constitució obliga els poders públics a

vetllar per la seguretat i la higiene en el treball.

Això em porta a parlar, diguem, de la problemàtica clau, jo

crec, una de les problemàtiques claus també, que és el tema del

salari, del salari i de tota la problemàtica aquesta de la

subversió del conveni colAlectiu aplicable al treball, en aquest

cas de les cambreres de pis. Hi ha moltíssimes teories sobre la

fixació dels salaris, les més neoliberals que parlen que, bé, això

es regula tot sol, igual que el mercat, però ja sabem que el

mercat té disfuncions i no sempre es pot regular tot sol, i el

mercat de treball, com a un mercat més, doncs també pateix

aquestes disfuncions. I aquest suposat equilibri entre la

productivitat dels treballadors i els salaris pot veure’s alterat,

pot patir disfuncions per diversos elements: un és la mala

regulació, és a dir, la regulació que deixa en inferioritat de

condicions i en una situació de precarietat determinats

treballadors. I aquí ve el tema de la reforma laboral, és clar,

podem tenir totes les teories que vulguem sobre el salari, però
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si resulta que la reforma laboral permet -el que jo considero

que és un frau a l’esperit de la llei, no de llei, perquè la llei va

canviar, que una treballadora que fa una feina a un hotel, resulti

que, per motius que s’ha externalitzat aquesta feina, en lloc

d’aplicar-li el conveni d’hoteleria, que és el que tocaria, se li

aplica un altre, i directament, només per aquest canvi, perd el

dret a una part, a un 25% de la seva retribució, aquí tenim un

problema, aquesta disfunció del salari és a causa d’una

actuació, en aquest cas, en negatiu, de l’Estat, que fa un canvi

regulador que posa aquestes treballadores en una situació de

precarietat.

I després també, moltes vegades els problemes de la fixació

justa dels salaris, perquè m’he oblidat de dir que la feina que

fan les cambreres d’hotel és una feina totalment imprescindible,

sense la qual el producte que ofereix l’hoteler no tendria cap

mena de sentit i per tant fan una aportació molt gran al valor

que l’hoteler ofereix al seu client, moltes vegades per mor

d’especificitats en l’estructura sindical dels diversos colAlectius

poden haver-hi dificultats per establir mesures de conflicte

colAlectiu, que és el mecanisme principal que tenen els

treballadors per defensar els seus drets. Per tant, moltes

vegades són problemes totalment aliens al valor de la feina que

fan els treballadors els que fan que puguin arribar a tenir un

salari molt baix.

Voldria comentar les esmenes de la resta de grups, molt

ràpidament diré que..., perquè vull deixar les d’El Pi per al

final, perquè són les que tenen més suc, crec jo, però dir, agrair

al Sr. Reus la presentació de la seva esmena, perquè, bé, amb

la precisió i el rigor que el caracteritza, jo crec que aporta un

plus de qualitat a trobar un mecanisme realment per donar una

solució, no retòrica, sinó real, a la problemàtica que ens ocupa.

I respecte de les esmenes d’El Pi, a mi em sap greu que no

s’entenguin gaire, perquè crec les aportacions d’El Pi, en el seu

estil i des del seu punt de vista ideològic, són molt correctes.

Per exemple, respecte de la del punt 5, crec que en el tema,

aquesta discussió que tenen sobre l’esquema malaltia-

incapacitat o l’esquema jubilació, jo crec que tots dos tenen

raó, perquè la Seguretat Social preveu moltes excepcions per

a grups o activitats professionals cuyos trabajos sean de

naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o

insalubre, en què tenen edats de jubilació més baixes. És a dir,

aquí el tema és si fem una òptica individual, treballador per

treballador, que fa un esforç excessiu i té unes malalties

professionals i això li pot donar lloc a una incapacitat, o veiem

que aquesta professió, en el seu conjunt, és una professió

greujosa que hauria de tenir dret a la possibilitat d’una reducció

de l’edat de jubilació. Són dues coses diferents que jo crec que

les dues aporten i hagués estat molt bé que s’haguessin pogut

entendre per millorar la proposició no de llei.

Acab només, perquè no tinc temps de més, també

comentant que crec que l’esmena que presentaven al punt 6,

respecte de la reforma laboral, ja entenc que el Grup de Podem

no li accepti l’esmena, però jo li he de reconèixer que realment

vostè també va al punt clau, és a dir, al punt de la reforma

laboral que afecta la problemàtica que avui tractam. Si es volen

i poden posar-se d’acord, doncs jo crec que serà millor per a la

proposició no de llei i si no, doncs òbviament, i agrair a la Sra.

Camargo que hagi acceptat les nostres esmenes, hi votarem a

favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, del Grup Parlamentari

Mixt, Gent per Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, bon dia a tothom, senyores diputades, diputats i totes les

persones que assisteixen a aquest Ple d’avui de matí.

Bé, jo no afegiré molt més a la intervenció que ha fet el

diputat Castells, perquè, a part que dóna gust escoltar-lo, ho ha

ilAlustrat excelAlentment, per tant difícilment puc millorar el que

ja ha dit o complementar-ho. Però, en tot cas, sí que argumentar

el per què de les esmenes que hem presentat conjuntament i sí

també explicar el per què del nostre sí o del sí de Gent per

Formentera, en aquest cas a la iniciativa que ha presentat

Podem.

Per tant, en primer lloc, també donar les gràcies a Podem,

creiem que ha estat molt bé que s’hagi posat en solfa o que avui

es debati aquesta qüestió, perquè és cert que la càrrega de feina

que suporten les cambreres de pis i cambrers de pis, que també

n’hi ha, menys, però també n’hi ha alguns, és absolutament

excessiva, sobretot quan arriben els caps de setmana, arriba el

diumenge, el dissabte, el dia de sortides i és una autèntica

barbaritat, perquè t’enfrontes a un dia, a un matí que no saps

quina càrrega de feina et donaran i per tant, sigui la que sigui,

te l’has d’acabar menjant. Perdonin que parli tan

colAloquialment, però és que realment és així.

Per tant, dir que, efectivament, és també un greu problema

que en aquestes Illes, líders en turisme, líders i referents a tot

el món en turisme, puguem dedicar tantes hores a parlar

d’impost turístic, puguem dedicar tantes hores a parlar de

creuers, de la importància del turisme de creuers, de la

importància de tenir un palau de congressos, després ja

parlarem de com es gestiona, qui el paga, etc., però hem parlat

tantes i tantes hores de qualitat turística, de promoció turística,

de turisme, de competitivitat, d’innovació, i en canvi no hem

parlat del capital humà sense el qual, evidentment, aquesta

activitat no té gaire valor. Perquè un immoble tot sol, per polit

que sigui, difícilment pot prestar serveis, que és al cap i a la fi

el que la gent cerca quan ens ve a visitar.

I també s’ha de dir i s’ha de posar en valor que la neteja és

un dels elements que més valoren i més puntuen els clients dels

establiments turístics, per tant és un element absolutament clau

a l’hora de puntuar el nivell de qualitat o el nivell de satisfacció

que un client té respecte d’una establiment d’allotjament

turístic.

I dit tot això, dir també que respecte de les esmenes que

hem presentat, i per no allargar-me massa, consideram que és

molt important que, a banda que es duguin a terme els estudis
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que demanam, que són importantíssims per saber realment de

què parlam, és a dir, no podem asseure a una taula amb

hotelers, sindicats, etc., govern i diferents entitats i posar-nos

a elucubrar sobre quin seria el nombre òptim d’habitacions que

les cambreres i cambrers de pisos han de fer, en funció de les

categories; creiem que això, evidentment, ha de ser objecte

d’un estudi més a fons, però que no s’eternitzi tampoc, un

estudi més a fons no vol dir un estudi que hagi de durar dos o

tres anys, perquè al cap i a la fi són faves comptades: hi ha unes

ràtios -i estic convençudíssima que ja existeixen feines i estudis

fets respecte d’això.

Per tant, tota aquesta informació s’ha de revisar, s’ha

d’actualitzar i estic convençuda que el sector hoteler, que esper

que s’hi avengui, tendrà la bona voluntat, o això és el que

pretenem intentar des d’aquí, que tengui la bona voluntat

d’asseure a una taula i d’acceptar uns barems, unes forquilles

de feina, unes ràtios, uns paràmetres. I per això demanam un

pacte, demanam que el Govern impulsi aquest estudi, perquè té

mitjans i mecanismes per fer-ho, però també li demanam que

impulsi aquest pacte, perquè si no aprovam aquesta qüestió

addicional, realment l’estudi de poca cosa ens serveix, l’estudi

a una biblioteca o a una oficina o a un despatx no té cap sentit.

Per tant, volem que el Govern lideri aquest pacte, que

traslladi als agents socials i també a les patronals aquest estudi,

aquesta proposta i que realment s’arribi a un pacte per establir,

dins cada categoria d’establiment turístic i en funció també de

la tipologia dels establiments turístics, perquè no parlam igual

d’establiments de ciutat que establiments de platja, sabem que

hi ha una grandíssima diferència a l’hora de fer net cada

habitació, s’arribi a un acord i que dins aquest acord, d’alguna

manera, tothom sàpiga quan arriba una feina que tendrà uns

barems que són acceptables i que es poden fer d’una manera

raonable en la jornada laboral, sense que ningú no acabi

rebentat pel camí.

I res més, esper que..., he de donar també, perdó, les gràcies

a Podem per acceptar les nostres esmenes que, com ha explicat

molt bé el Sr. Castells, per motius del directe, diguem-ho així,

no ha estat possible enregistrar-les dins termini, tot i que la

feina prèvia va ser feta amb aquesta intenció.

I per tant, res més, novament donar-los les gràcies pel fet

que siguin aquí, donar les gràcies a Podem per haver traslladat

aquesta problemàtica al Parlament. Dir, de passada, que

aquesta problemàtica no és exclusiva de cambreres i cambrers

de pis, perquè dins el sector hostaleria, en general, hi ha molta

gent que veu les seves condicions laborals malmenades, i potser

un altre dia haurem de parlar de molts altres colAlectius del

sector hoteleria, com per exemple cambrers, cambreres,

cuiners, cuineres, serveis tècnics, etc.

Per tant, res més, moltes gràcies i endavant.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados,

público asistente bienvenido. Una de las prioridades de

Ciudadanos es recuperar el trabajo digno, profesionalizado y

donde las empresas inviertan en la formación y en condiciones

laborales de sus trabajadores. El trabajo que realizan a diario

las camareras de piso en Baleares requiere un tratamiento

específico, tanto organizativo como preventivo, que dé una

respuesta a los problemas ocasionados en la salud por el

desarrollo del mismo.

Existen una serie de condiciones de trabajo que lenta pero

progresivamente va minando la salud de los trabajadores y

trabajadoras provocando daños que se manifiestan en un

deterioro generalizado de la salud. La práctica de posturas

forzadas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos

generan efectos que, agrupados, son conocidos como

alteraciones músculo-esqueléticas de la espalda y miembros

superiores, que afectan tanto a los tendones como a los

músculos y nervios y que pueden provocar una sintomatología

crónica o afecciones agudas, afecciones que se han convertido

hoy en día en uno de los primeros motivos de baja laboral.

Una situación inaceptable que padecen hoy en día las

camareras de pisos y se da en aquellas empresas que no

cumplen con la normativa de salud laboral y un Govern que no

vigila su aplicación, un Govern del que, por cierto, ustedes,

Sra. Camargo, son socios y llevan un año gobernando, y no han

trabajado ustedes en todo este año, junto con el Govern, para

que este problema hoy en día y este verano ya no se dé, que és,

en definitiva, lo que todos queremos.

Lo que está claro es que se tiene que trabajar en cuatro

aspectos concretos si queremos solucionar esta situación: las

condiciones laborales, en cuanto al número de habitaciones que

se tiene que atender, ajuste de los ritmos de trabajo y la

introducción de descansos, seleccionar equipos y herramientas

adecuados tanto para la tarea como para la persona y tener un

buen mantenimiento de los mismos, dar información y

formación a los trabajadores y a todos los implicados en la

prevención sobre las causas y soluciones para evitar las

lesiones músculo-esqueléticas, y, por último, promover el

cumplimiento de la normativa y realizar las inspecciones

periódicas necesarias.

Desde Ciudadanos creemos que la prevención de riesgos en

la salud de las personas por motivos laborales debe ser una

obligación de los gobiernos, como, de hecho, ya lo es, y viene

legislado por la Ley general de sanidad y la Ley de prevención

de riesgos laborales. Hace falta, como siempre, que se cumpla

la ley.

Así pues, desde Ciudadanos apoyamos los puntos 1, 2, 3 y

4 y consideramos que debería hacerse extensible a todos

aquellos trabajos en Baleares que tienen en común el

sobreesfuerzo, como en los auxiliares de personas

dependientes, camareros, aeropuertos, reponedores de

supermercados y construcción. Y también esperamos que esta

proposición no quede como una simple declaración de

intenciones en este Parlament y las soluciones lleguen a los

trabajadores.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39 / 24 de maig de 2016 2295

 

En cuanto al punto 5, nos abstendremos por el hecho de que

se pide una modificación de la ley, cuando ya existe legislación

vigente para su consecución, el Real Decreto Legislativo de

2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley general de la Seguridad Social, ya

contempla en su artículo 206 la posibilidad de rebajar la edad

de jubilación para determinadas actividades en su colectivo;

ello requiere de un procedimiento general que será el que lo

decida. Este procedimiento incluye, en primer lugar, la

realización previa de estudios sobre el daño en la salud,

penosidad o peligrosidad en las condiciones de trabajo, la

incidencia en los procesos de la incapacidad laboral de los

trabajadores. En segundo lugar, se han de modificar las

condiciones de trabajo para conseguir minimizar los efectos, y,

por último, cuando no sea posible con la modificación de las

condiciones de trabajo minimizar los daños de la salud, se

procede a este coeficiente reductor de la edad de jubilación.

Así pues, la ley ya prevé esta posibilidad, sólo falta que el

Govern se ponga manos a la obra para empezar a hacer los

estudios requeridos y con ellos instar al Gobierno.

En cuanto al punto 4, nos abstendremos, la flexibilidad

interna de las empresas, así como la entiende la reforma

laboral, es errónea y ha permitido que el convenio sectorial

deje de tener fuerza normativa y eficacia general frente al

convenio colectivo de empresa. Esto ha desembocado en la

precariedad laboral y ha generado que hoy en día un trabajador

haya perdido derechos, lo correcto es que la negociación

colectiva de empresa se tiene que realizar bajo el marco

regulador de los convenios sectoriales, necesitamos fortalecer

una economía al servicio de la sociedad.

Así, desde Ciudadanos creemos necesario una reforma del

actual marco de las relaciones laborales y una reforma de la

negociación colectiva.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltíssimes gràcies a tots els grups parlamentaris per les

aportacions i pel guany que aquesta PNL tindrà via les diferents

esmenes que s’han presentat, la majoria de les quals he

acceptat, com ja he dit abans.

M’agradaria poder contestar moltes coses, però el temps és

curt. I voldria començar, a banda dels agraïments, dient que

sembla que, diguem el que diguem, si ho diu Podem està mal

dit; nosaltres vam començar dient “hotelers”, i això mal;

després “certs hotelers”, també malament; després “grans

cadenes hoteleres”, també està malament, això és generalitzar,

i després diem “els hotelers, les grans cadenes hoteleres que

evadeixen imposts”, i també està malament.

(Alguns aplaudiments)

A qui convé que no generalitzem? Demanin-ho a les

cambreres de pis que no generalitzin, digui’ls que són casos

aïllats els casos d’explotació laboral que pateixen, són casos

aïllats com els casos de corrupció del Partit Popular,

segurament això és el que vol que diguem nosaltres! Nosaltres

clarament mostrem que estam al costat de les persones que

pateixen, de les persones més febles i per això no acceptarem

l’esmena número 7 d’El Pi.

Ara bé, estam totalment d’acord amb el Partit Popular i amb

El Pi i amb la resta de grups parlamentaris que han dit que no,

les cambreres de pis no són les úniques que pateixen aquesta

situació i que a l’hostaleria i dins el món laboral, en general,

encara hi ha molts de problemes de precarietat i d’explotació

que s’han de resoldre, és clar que sí, el que passa és que avui

ens toca parlar de les que són les més febles en aquesta cadena

d’explotació, perquè, a més a més, són dones i la pateixen ja

des de fa molt de temps.

Per tant, respecte de l’esmena d’El Pi, respecte de l’esmena

9162, nosaltres l’acceptaríem com a esmena d’addició, si això

és possible, si El Pi hi està disposat, acceptaríem aquesta

esmena no com a substitució, no com a modificació, sinó com

a addició d’un altre nou punt.

Tampoc no hem dit nosaltres que no hi hagués problemes

abans de les reformes laborals. És clar que hi havia problemes,

això no ho he dit jo, ho ha dit vostè, Sr. Melià. El que jo he dit

aquí és que els problemes, i el que nosaltres hem defensat

sempre, han empitjorat des de la posada en marxa de la reforma

laboral de 2010, per un costat, i després la més greu de totes,

que és la de 2012, del Sr. Rajoy. Això és el que hem dit

nosaltres.

Jo crec que no hauríem de parlar tant de Podem, s’hauria de

parlar més de la gent, s’hauria de parlar més d’aquestes dones,

s’hauria de parlar més de les persones que es troben en una

situació pitjor en aquesta comunitat autònoma. Vostès parlen

molt de petits i mitjans empresaris, però nosaltres volem parlar

de les majories socials que durant aquesta crisi, aquesta estafa,

han patit més les conseqüències de retallades, i també de les

retallades en drets laborals.

Miri, Sr. Melià, jo pens una cosa, jo pens que les cambreres

de pis són com els miners de les nostres illes, i crec que

aquestes reivindicacions que plantejam avui són de mínims, i

crec també que si aquestes dones no fossin dones sinó homes

vostès ja s’haurien posat en peu de guerra per defensar els seus

drets i la seva dignitat, això és el que pens. Sincerament crec

que és una qüestió de justícia, de justícia reconèixer que com

a dones...

(Remor de veus)

...tenen una situació especial i que ens hem de posar la seu

costat.

Finalment... finalment m’agradaria acabar dient que el que

nosaltres demanem i el que elles mateixes han demanat abans

allà fora, davant tots els periodistes, és que s’escolti la veu dels

més febles. Nosaltres no som aquí persones que venguem a dir

que tot està malament, com ha dit el Sr. Tadeo, o que..., o això
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que es repeteix molt com un mantra, que hem d’entrar al

Govern per arreglar les coses. Nosaltres des de fora el que deim

és el que cal fer millor, perquè hi ha moltes coses que es poden

fer millor, però tampoc no vol dir que no estiguem a favor de

tot el que ja s’està fent, el que volem és que es faci més, que es

faci via i que se solucionin els problemes reals que encara

continuen. Llavors, per favor, menys lliçons sobre si hem o no

d’entrar al Govern, perquè des de fora estam fent també una

tasca que hauria de ser reconeguda, com ja ho és per part de

molta gent que agraeix que estiguem aquí donant-li veu, donant

veu a qui no l’ha tenguda durant tota la legislatura del Partit

Popular, especialment.

Res més. Moltíssimes gràcies a tots els grups parlamentaris

que han enriquit aquesta proposició no de llei, a totes les

treballadores que ens han acompanyat avui. Vull també agrair

a altres persones que han colAlaborat des del principi amb

nosaltres, i res més. La lluita continua.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, està d’acord que l’esmena 9162 sigui d’addició?

No. D’acord.

Votació... Sra. Camargo, votació separada o votació global?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

No, farem votació separada, si..., per tal que puguin sortir

els diferents punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc vull saber si qualque grup s’oposa a la

modificació dels termes de les proposicions, de les

modificacions que han presentat MÉS per Menorca i Gent per

Formentera. No hi ha cap grup que s’hi oposi? D’acord.

Començarem la votació. Votam el punt 1. Votam.

Vots a favor, 57.

A continuació votarem l’esmena transaccionada..., el punt

2 amb l’esmena 9190, transaccionada, de MÉS per Menorca i

Gent per Formentera. Votam.

Vots a favor, 57.

Punt 3, amb l’esmena incorporada 9189 de MÉS per

Menorca i Gent per Formentera. Votam.

Vots a favor, 57.

Votació del punt 4. Votam.

Vots a favor, 57.

Votació del punt 5. Votam.

Vots a favor, 34; abstencions, 23.

Votació del punt 6. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 19; abstencions, 4.

Votació de l’esmena 9178. Votam.

Vots a favor, 57.

Votació de l’esmena 9188. Votam.

Vots a favor, 57.

Queda aprovada la Proposició no de llei relativa a la millora

de les condicions laborals en l’hoteleria balear.

(Aplaudiments)

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 8694/15,

presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,

Podem Illes Balears, MÉS per M allorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

i Mixt, relativa a incorporació a la bonificació del

descompte de resident de la xarxa de transport ferroviari

(AVE).

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE 8694/15,

presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Podem

Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Mixt, relativa a

incorporació de bonificació del descompte de resident de la

xarxa de transport ferroviari (AVE).

Té la paraula el Sr. Damià Borràs del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

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

és un d’aquells dies, lamentablement escassos, en què ens

podem sentir tots ben orgullosos de formar part d’aquest

Parlament, podem estar ben contents de poder dir, sense que

soni a eufemisme, mera apelAlació retòrica, que som capaços

d’arribar a acords, que hem sabut parlar i que hem sabut

consensuar. Ho podem dir i, endemés de dir-ho, aquesta vegada

és cert. I no ho hem fet, ho farem, només a l’hora de votar, sinó

que hem estat capaços de formular una iniciativa important

d’una manera conjunta, colAlectiva, mirant tots cap el futur,

cosa que encara té més mèrit.

Avui aprovarem una petició, entenc que ben raonada i ben

justa, al Ministeri de Foment, per tal que modifiqui, com diu la

proposta, el Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel

qual es regula la bonificació de les tarifes de serveis regulars de

transport aeri i marítim per a residents a les comunitats

autònomes de Canàries i les Illes Balears i les ciutats de Ceuta

i Melilla, es tracta d’incorporar la mateixa bonificació a les

tarifes dels modes de transport terrestre i en especial a la xarxa

de tren d’alta velocitat (AVE), en els trajectes en origen o destí

si més no a les Illes Balears i amb necessitat de fer escala a la

península. Encara no tenim res és cert, res no hem aconseguit

encara d’allò que demanam, només és, de moment, una petició

justa, però tenim d’entrada una victòria, ni que sigui moral,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508694
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aprovarem per unanimitat una proposta i l’hem presentada entre

tots. Açò no és ni freqüent, ni és banal. 

Ens trobam davant d’una mesura concreta, directa,

específica, que pretén incidir sobre la millora de l’economia de

les Illes Balears i sobretot vol ser una passa més en el llarg

camí que hem emprès, per tal d’aconseguir una connectivitat

aèria suficient, que garanteixi el dret a la mobilitat de les

ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears, visquin a l’illa que

visquin. La qüestió és important perquè duem la proposta

signada per tots els grups i perquè l’aprovarem amb el suport

de tots, però també és important, molt important, perquè respon

a la preocupació activa i propositiva d’un ciutadà, el Sr. Iván

Sbert Muñiz, que ens acompanya ara aquí en aquesta sala i a

qui estic encantant de saludar ben efusivament, a ell i als seus

amics i familiars que l’acompanyen.

Tenc l’obligació moral de dir-ho ben fort i clar, el mèrit de

la proposta és seu i només seu. Jo només vaig fer i faig ara de

vehicle de les seves idees i propostes, cosa que certament

m’honora, atès que ell no pot parlar en aquest Parlament ho

faig jo i ho faran després la resta de portaveus. I ho faig talment

com vaig posar en el paper que aprovarem avui, les seves idees

i la seva proposta, d’acord amb ell, amb el seu vist i plau,

perquè estigués a disposició de tots els grups polítics

representats aquí. Convé donar al Cèsar allò que és del Cèsar.

La proposta és seva i és responsabilitat de tots, entenc, i

sobretot meva, respectar de manera escrupolosa i durant tot el

camí la voluntat d’origen de la mateixa, la unanimitat.

Vam coincidir el Sr. Sbert i qui ara els parla, que havíem de

maldar que la proposta fos de tots i que per tant, no havia de ser

patrimoni de ningú, he maldat de respectar el tàcit compromís

en tot moment i així ho vull fer de futur. Esper que remem tots

en la mateixa estropada. Ho diuen els ciutadans i les ciutadanes

i ho repetim molt aquí, la connectivitat és un dels nostres

principals problemes i sabem tots, i no ens cansam de dir-ho,

que millorar la connectivitat vol dir millorar l’economia, el

benestar de la gent, afavorir la creació de llocs de feina,

incrementar el coneixement i la cultura, la riquesa, etc. N’hem

parlat i hem parlat molt i tots maldam per aportar solucions,

sabedors de les enormes dificultats a què ens enfrontam quan

encaram aquest repte. 

Però per més que hem parlat mil i una vegades d’aquest

problema, de la connectivitat i de la infinitat de perspectives,

fins ara, ni en el Parlament, ni ningú, almanco que jo sàpiga,

mai no havia plantejat la necessitat de millorar la nostra

connectivitat des de l’angle ben important que proposam avui,

quan fem entre tots de veu interposada de la preocupació i de

la solució que ens proposa el Sr. Iván Sbert. Ara a tots ens deu

semblar una proposta elemental, de caixó, que d’aprovar-se per

les Corts Generals, significaria una gran passa endavant. Fiem

i confiem que sigui així.

Però fins que el Sr. Sbert no ens ho ha proposat,

d’incorporar el ferrocarril, l’AVE, al sistema de descompte de

resident, no hi havia caigut ningú, ningú no hi havia reparat.

Per tant, l’agraïment que devem al Sr. Sbert, en tant que

representants dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,

que som tots, és doblement important. 

Avui no és dia entenc, de recitar cap memorial de greuges

sobre la delicada situació de la nostra connectivitat, ni de

carregar contra les responsabilitats presents o passades de

ningú, ho hem fet tots i ho he fet jo mateix prou vegades.

Tampoc no és dia avui d’usar aquest tema com a causa, com a

nou casus belli enfront de res i de ningú, tenim prou motius i

arguments i mil i un camps, com perquè puguem avui tenir la

festa en pau, avui crec que no és dia d’entonar la queixa, sinó

de celebrar la unanimitat. Endemés, fa de mal fer remugar d’un

mal del qual no en coneixíem el remei fins que el Sr. Sbert no

ens va donar la fórmula.

Saben tots vostès que he estat o més crític que ningú amb el

Ministeri de Foment d’avui i també amb el d’ahir, tant o més

punyent que ningú amb les meves reivindicacions, no es tracta

de renunciar ni a la veritat ni a la justícia, sinó de fer avui de

l’acord virtut. Entenc que, ni que sigui per respecte al Sr. Sbert,

convé que deixem ara i aquí i fora d’aquí, en aquest tema

concret, les nostres bregues de banda, qualsevol intent

d’apropiació indeguda de la seva idea.

La proposta que aprovarem, ja ho saben, és ben senzilla,

quan no disposam de connexions aèries directes en la ruta que

volem o necessitam fer i hem d’enllaçar amb un segon vol en

un aeroport de la península o d’una altra illa, tenim garantit el

50% de descompte de resident fins el destí final. Es tracta

d’aconseguir que se’ns apliqui la mateixa bonificació quan hem

de canviar de mode de transport i passar-nos, no sense

inconvenients, de l’avió al ferrocarril. El descompte de resident

és un dret que tenim les ciutadanes i els ciutadans de les Illes

Balears pel fet de ser-ho, la Constitució afirma en el seu article

138.1: “El Estado garantiza la realización efectiva del

principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la

Constitución velando por el establecimiento de un equilibrio

económico adecuado y justo, entre las diversas partes del

territorio español y atendiendo en particular a las

circunstancias del hecho insular”. 

En aquest sentit, el Reial Decret 200/1997, afirma en el seu

preàmbul, que, d’acord amb l’article 138 de la Constitució que

acab de llegir, “La subvención al transporte aéreo de

residentes no peninsulares se configura como un instrumento

más para el logro del citado objetivo” i afegeix, “la finalidad

de la subvención es facilitar el acceso de los residentes en

Baleares, Ceuta y Melilla, al resto del territorio nacional,

reduciendo los efectos económicos de la separación

territorial”.

Així, l’objectiu és facilitar-nos l’accés a la resta del territori,

i em perdonin el simplisme, i ajudar-nos si viatjam en vaixell

o en avió. Aquesta és una petita mostra només dels antecedents

pels quals podem afirmar que la bonificació per descompte es

fa al ciutadà o ciutadana resident, no al mode de transport que

aquest empri per desplaçar-se. Per tant, és raonable pensar que

tenim dret al descompte també quan no ens queda més remei

que agafar l’AVE per arribar al destí, i entenc que és ben

legítim demanar-ho, sobretot ara que l’expansió de les línies

d’alta velocitat i les agressives polítiques de preus que apliquen

els gestors de l’AVE, ha fet, juntament amb la crisi econòmica,

que moltes rutes aèries hagin perdut moltes freqüències i fins

i tot hagin desaparegut. Pensin en les rutes directes amb tantes

ciutats de la península que ha perdut Mallorca a l’hivern i a les
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moltes rutes aèries radials que fins a l’expansió de l’AVE

enllaçaven Madrid i, en una mesura menor, Barcelona, amb

tants de destins d’Espanya.

Per tant, allò que fins fa ben poc era possible fer per mitjà

de l’avió, tot i que fos necessari fer escala, ara esdevé

impossible, especialment a l’hivern sense haver de recórrer a

l’AVE. A més, els avenços tecnològics fan perfectament

possible avui en dia aplicar mecanismes de control

administratiu suficients com per evitar la picaresca i el frau. El

com no ha de ser obstacle, com ho era segurament quan es va

dissenyar el sistema de descompte aeri, ateses les enormes

despeses d’inversió i manteniment de l’AVE, l’argument del

cost de la iniciativa tampoc no pot condicionar de manera

negativa la resposta.

Per tant, res no impedeix la viabilitat d’aquesta mesura,

assenyada i plausible, que avui demanarem entre tots. I tampoc

no és necessari defensar aquí, entenc, avui la justícia i

conveniència de la bonificació per tal de poder accedir a drets

i a serveis, d’acord amb els principis de la igualtat

d’oportunitats, de la manera més semblant possible a com ho

fan els ciutadans i ciutadanes que viuen a la península. N’hi

hauria prou a motivar la petició amb les condretes paraules que

va escriure el Sr. Iván Sbert al Diario de Mallorca, de dia 13

d’octubre de l’any passat, coincidint, casualment, amb

l’aniversari del meu naixement, justament mentre preparàvem

la iniciativa que ara proposam: “Mientras los ciudadanos de

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla vemos como nuestra

conectividad con el resto de la península se reduce y estamos

a expensas de lo que las compañías aéreas decidan incluir en

sus programaciones de vuelos, los residentes de la península

tienen, cada año que pasa, más ciudades que pasan a estar

conectadas a la red de alta velocidad. Esta mejora de la red de

AVE indirectamente implicará en un corto medio plazo un

empeoramiento de la conectividad de los residentes de las

islas”. El pronòstic lamentablement ha estat del tot cert.

Com ens informa també el Sr. Sbert en el seu article, dia 7

d’octubre de 2014 va dirigir un escrit al Ministeri de Foment

que no va obtenir lamentablement resposta positiva, però el Sr.

Sbert s’ha demostrat de caràcter tenaç i assenyat i ha porfiritzat

amb la seva proposta. A la fi obtindrà avui una primera

satisfacció; no és, és clar, el sí que espera el Sr. Sbert i esperam

tots, és la primera passa només d’un camí que no serà fàcil,

però és una passa de gegant perquè la donarà d’aquí a uns

instants el Parlament per unanimitat, i així serà el Parlament de

les Illes Balears que amb una sola veu, la de la unanimitat,

sempre tan cara, demanarà l’aplicació del 50% de descompte

de resident a l’AVE. Llavors haurem de fer passes tots perquè

la petició es faci realitat com més prest millor, i haurem de

saber fer-les tots junts, sense estridències ni bregues, remant

tots amb la mateixa estropada, units com avui en l’objectiu

comú, ni que sigui perquè ho devem al Sr. Sbert i a tots els

ciutadans i les ciutadanes que, com ell, volen i saben treballar

en benefici de l’interès colAlectiu i que creuen en la política,

aquesta vegada sí, amb la paraula política escrita amb

majúscules, com a mitjà per avançar cap al benestar de tothom.

Així és com sabrem, des de la unitat i amb propostes com la del

Sr. Sbert, avançar cap a una societat millor.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.

Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Presidente. Intervendré desde aquí porque seré

muy breve. Evidentemente es una propuesta justa, pero como

ya hemos comentado votaremos a favor, indiscutiblemente,

pero sí queremos hacer una llamada de atención, ya lo hemos

dicho en distintas comisiones: da la sensación de que estamos

pidiendo demasiadas cosas distintas al Ministerio de Fomento

y a lo mejor no estamos centrando el tiro en lo que es

verdaderamente importante. 

Sin dejar de ser justa la medida, los argumentos que aquí

estamos dando no sé si en Madrid serán lo suficientemente

válidos, teniendo en cuenta que a nivel nacional hay siete

comunidades autónomas que no cuentan hoy con red de AVE

y que evidentemente sus ciudadanos también han contribuido

como lo han hecho los baleares a la red de AVE. Creemos que

es importante no mezclar temas, y el principal para esta

comunidad y para los ciudadanos de las Islas Baleares es

precisamente reivindicar la financiación justa que hace falta.

Por tanto cuantos más esfuerzos hagamos en eso, muchísimo

mejor.

En cualquier caso es una propuesta buena, es una propuesta

en la que estamos de acuerdo, y por supuesto la votaremos a

favor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, el Sr. Morrás per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Hoy de lo que estamos hablando es

del derecho a una movilidad equitativa y asequible, que de

forma secular venimos reclamando a los distintos gobiernos

comandados por Aznar, por Zapatero, por Rajoy, y también lo

haremos, a la vista de los tiempos que lleva esta proposición...

-y González también-, al próximo posible presidente del

Gobierno, el Sr. Pablo Iglesias...

(Algunes rialles i remor de veus)

...romper la dinámica de la reivindicación según convenga... en

la que nos encontramos es fundamental; esa dinámica que nos

ha llevado durante décadas a que, en función del partido que se

encontraba en el Gobierno del Estado, el otro de turno exigía

la condición de obligatoriedad de servicio público al trayecto

entre Baleares y la península, y así como un tornillo sin fin. 
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Hoy, sin embargo, todos los partidos de forma unánime

presentamos esta iniciativa para que desde el Gobierno central

se tenga en cuenta la realidad que vivimos día a día las

personas residentes en las Islas Baleares, y que es una

dificultad creciente llegar a distintos destinos peninsulares por

vía aérea. Si los vuelos directos a Madrid y a Barcelona son

cada vez menos, prácticamente nulos desde algunas de las islas,

el aumento de las líneas de tren de alta velocidad y los 4.000

quilómetros de cobertura que acabará teniendo el AVE, han

provocado que cada vez menos se haga uso de las rutas aéreas

para llegar a destinos por usuarios peninsulares, que provoca la

reducción de la oferta de estas rutas. 

Se hace necesario, por tanto, para conseguir el derecho a

una movilidad equitativa y asequible, tener en cuenta que esos

competitivos y novedosos medios de transporte terrestres son

cada vez más necesarios en los planes de movilidad de las

personas residentes en Baleares una vez que cruzamos el mar

y alcanzamos la península, y por tanto han de ser tenidos en

consideración a la hora de aplicación del descuento por

residentes aplicado a los desplazamientos por vía marítima y

aérea. 

El aumento en el precio del transporte público es un abuso

y claramente injusto con la mayoría de la gente. Cada vez más

personas de Baleares están siendo excluidas del derecho a la

movilidad por causas personales o laborales, puesto que a

medida que mientras que se baten récords de turistas los

precios del transporte aéreo suben y suben, mientras los

salarios bajan y bajan, se agotan los subsidios y aumenta la

pobreza y, con ella, el aislamiento social literal de muchas

familias, que ven con imposibilidad alcanzar destinos

peninsulares. Esta discriminación respecto a la equidad en la

movilidad la vivimos todas las personas que nos desplazamos

a la península por una u otra razón, agravada por las

particularidades de la doble o triple insularidad, que cada vez

es más notable, también en términos de transporte, debido a la

disminución de las frecuencias de vuelos con la península. 

A la vista de la proposición que tratamos, todos los partidos

somos conscientes de la importancia de tener medios de

transporte públicos asequibles en conexión con la península.

Debemos, no obstante, ser conscientes de que también ese

mismo derecho a la movilidad equitativa y asequible debe

poder ser disfrutado dentro del espacio de las islas, de las

distintas islas, donde el transporte público antes que nada debe

ser efectivo, y se debe invertir en él con la misma convicción

independientemente de la isla que se trate, puesto que de tener

derecho a poder usar el transporte público puede depender el

acceso a la búsqueda de empleo o incluso a la obtención del

mismo. Además no debería costar igual a un directivo de una

empresa que a una persona parada de larga duración con hijos

a cargo; estamos en una situación de emergencia social y es

básico que las personas puedan desplazarse a un costo asumible

a su situación económica. Para ello hay que mirar no sólo a los

costes de los desplazamientos hacia la península, sino también

a los que se realizan entre el archipiélago y a los que se realizan

en las distintas islas, alguna de ellas, como Menorca,

Formentera o Ibiza, con un nivel de infrafinanciación del

transporte público que supone un agravio comparativo similar

al que se enuncia en esta proposición no de ley de los

residentes baleares respecto a los residentes en la península.

Nos encontrarán apoyando y reivindicando iniciativas que

supongan la consecución del derecho a una movilidad

asequible y equitativa, tanto a nivel balear como a nivel estatal,

con independencia de quien acabe siendo posiblemente el

presidente del Gobierno.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, la Sra. Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Vull donar les gràcies també al Sr. Sbert per la

seva iniciativa i per fer-nos aquí pensar també en una altra

mesura que també compensi la nostra insularitat i també la

satisfacció que aquesta proposta també tengui suport de tota la

cambra i de tots els grups polítics, malgrat els matisos que tots

hi puguem posar. Per tant des de MÉS per Mallorca gràcies per

haver fet aquesta proposta, per la seva insistència, pels seus

arguments, que creim que aquí els donam suport.

Realment no hi ha molt a afegir, per no repetir-nos amb els

mateixos arguments que ja han posat els companys, i sobretot

el Sr. Borràs, que jo crec que ha posat damunt la taula molt bé

quina és un poc la situació nostra. Però jo sí que després de la

intervenció del Sr. Gijón, agraint, evidentment, que hi estiguin

d’acord i que votin a favor, però estic en desacord en el tema

de prioritzar el finançament o el REB; crec que són dues coses

diferents.

Nosaltres amb el tema del finançament tenim un dèficit

fiscal, aportam molt a l’Estat i ens torna molt poc del que

nosaltres aportam, no hi ha aquest principi d’ordinalitat del

qual tant hem parlat i, per tant, els nostres serveis públics,

diguem, pateixen molt per aquest retorn, però el Règim

Especial Balear és un tema -i jo li ho vull dir- que vostès

sempre defensen, és un tema... un dret que ens reconeix la

Constitució, que se’ns ha de compensar per la nostra insularitat.

Per tant, crec que nosaltres ja hem debatut aquesta part, que són

dos temes diferents i que, per tant, nosaltres defensam aquesta

diferència. Però, en qualsevol cas, com ja sap, defensam amb

tota la força que el nostre finançament també és deficitari, per

tant, només era fer aquesta puntualització.

Poques coses hi hem d’afegir, només un comentari també,

perquè de vegades ara, aquests dies que ha sortit aquest tema

damunt la premsa, també hi ha hagut comentaris... no em

refereix a aquesta cambra ni a tema de grups polítics, sinó

també de vegades amb comentaris de les persones, no?, i diuen:

bé, però quan ja som a la península tots som iguals, no? Per què

aquesta diferenciació en aquesta proposta, per què afegir aquest

descompte de resident?

Bé, crec que no és la mateixa situació, nosaltres no estam en

la situació en què es troben les persones que viuen a la

península, que poden... si entrau a la pàgina de Renfe o a la

pàgina d’adif, hi ha un munt d’ofertes, de descomptes d’AVE,
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un munt de propostes, però que nosaltres no som lliures

d’escollir-ne una qualsevol; nosaltres, per arribar a la

península, -no parlem dels que viuen a les illes, la doble i la

triple insularitat- de vegades ens és molt difícil escollir o poder

decidir per nosaltres mateixos a quina hora volem ser a aquest

territori peninsular. Per tant, estam condicionats per la nostra

insularitat a l’hora d’agafar una oferta o d’agafar aquest abast

de propostes que en aquest moment, per fomentar l’ús d’aquest

servei ferroviari es fa des de la península. Per tant... fins i tot

moltes vegades hem de quedar a dormir abans o després a la

península, amb una despesa afegida. 

Per tant, crec que aquest argument, i no ho dic per cap grup

d’aquesta cambra, aquest argument crec que tots en som

conscients, però ho volia posar damunt la taula per afegir una

mica coses que he sentit i que crec que val la pena que la gent

estigui convençuda que realment no és fàcil per a nosaltres o

per la nostra condició d’illencs, estar en la mateixa situació

d’utilitzar els serveis ferroviaris i les ofertes o les propostes que

hi ha tan fàcilment com la gent que viu allà i que té molts

avantatges en aquest sentit.

Només volia posar en valor que nosaltres ja vàrem dur aquí

una proposició no de llei en tema de REB, però sobretot en

tema de transport perquè creiem essencial aquesta situació. En

aquesta cambra hem estat d’acord amb la tarifa plana interilles,

crec que també estam d’acord que estaria molt bé una tarifa

plana aèria, també amb la península, i també vàrem aprovar

aquí que el nou REB també consideràs el transport terrestre de

les nostres illes com a un servei essencial per poder obtenir

ajudes, com té Canàries.

Tot això posa damunt la taula que realment el REB, aquest

règim especial del qual avui... jo no diria gaudim, perquè en

gaudim poquet, perquè en tenim tan poc..., és tan mínvol,

només tenim aquest 50% de descompte de resident en aeri, hem

de pensar que en el descompte de resident marítim l’Estat

només es fa càrrec d’un 25%, l’altre 25% el paga aquesta

comunitat autònoma amb fons propis d’aquesta comunitat

autònoma, i això va en detriment dels serveis públics perquè els

recursos són escassos i poquets, precisament per aquest mal

finançament.

Bé, per concloure, era per aportar una cosa diferent del que

s’havia dit, MÉS per Mallorca dóna suport a aquesta proposta,

com és evident, creiem que la connectivitat, tots els esforços i

totes les mesures que puguin ajudar a tenir una millor

connectivitat i una justa connectivitat de les persones que viuen

a les Illes Balears és molt important.

I, per acabar, vull reiterar les gràcies al Sr. Sbert.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, el Sr. Nel Martí, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. La veritat és que poques iniciatives duen vuit

signatures, set signatures de grups parlamentaris o vuit per

grups polítics, per algun motiu deu ser i jo crec que el motiu és

clar, i és que és clamorós, clama al cel el que demana aquesta

proposició no de llei. Sí és clamorós, però, com deia el Sr.

Borràs, ningú no ho havia dit abans que el Sr. Sbert i, per tant,

avui hem de reconèixer que, efectivament, és oportuna, és

encertada i és bo que tinguem aquest debat.

No coincidesc amb la intervenció que ha fet el Partit

Popular, consider que és desafortunada, tot i que compartesc la

preocupació perquè les iniciatives tirin endavant, i crec que

volia transmetre aquesta preocupació, i en aquest sentit sí que

compartim la preocupació perquè aquesta, com altres, tirin

endavant.

Però crec que ho hem de dir molt clar: si el descompte de

resident per trajecte del 50% ara era i és just, per compensar el

cost de la insularitat, ho era, ho és, si es fa amb avió, amb

escala o sense, o si es fa amb AVE, exactament igual.

I aquí efectivament han canviat algunes coses, moltes coses.

L’aposta que va fer l’Estat central per l’AVE ha suposat per a

les Illes un efecte negatiu, un efecte rebot important, l’àmplia

xarxa ferroviària de trens d’alta velocitat ha fet que

desapareguin, com ja s’ha dit, connexions aèries entre ciutats

de l’Estat i també connexions directes entre les illes i

determinades ciutats de la península.

Per altra banda, sabem que el REB tenia per objecte

resoldre costs de la insularitat, es va fer en uns anys, els anys

noranta, on les Illes Balears, que era com a punt de sortida o

punt d’arribada, aquest trajecte es feia normalment amb vols

directes o amb vols amb escala, però sempre amb avió i sobre

el qual s’aplicava el descompte del 50%.

Avui, en canvi, per fer el mateix trajecte tenim la

possibilitat o no -o no- d’enllaçar o combinar l’avió i l’AVE

per fer el mateix trajecte, però en canvi el 50% de resident

només s’aplica a l’avió i no a l’AVE.

Aquesta situació tan evident ens obliga a replantejar

l’aplicació del descompte de resident contemplat al REB i

contemplat i desenvolupat al Reial Decret 1316 que només té

en compte el transport aeri i necessàriament, com fa aquesta

proposició no de llei, demanar que s’incorpori la mateixa

bonificació per a altres sistemes de transport terrestre i en

especial per a la xarxa de trens d’alta velocitat.

La realitat i el resultat de l’aposta que va fer l’Estat central

per una connectiviat que tengués com a centre Madrid i que

aposti pel tren, en detriment de l’avió o de sistemes combinats,

ha suposat i suposa, a curt i a llarg termini, un empitjorament

de la connectivitat per als residents de les Illes, quant a

freqüències, quant a preus, quant a connexions. Cada dia és

més difícil i car viatjar a determinades ciutats de la península,

sense escales i sense combinar mitjans de transport aeris i

terrestres. Per tant, el descompte de resident, que es va

concebre per aplicar el 50% de bonificació en el trajecte -
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insistesc- ha de seguir essent així, aplicat al trajecte, un trajecte

que ha de ser igualment vàlid si es fa només amb avió o si es

combina avió i AVE.

Des de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera sempre

havíem dit que el nostre AVE era l’avió, bé idò avui haurem de

dir que el nostre AVE és l’avió i també ho és l’AVE, amb el

50% emperò de descompte de resident, igual que teníem abans

amb el REB que només contemplava el transport aeri. És una

reivindicació crec que molt justa, crec que, per tant, que hauria

de sortir, esper que surti, crec que sortirà perquè està firmada

per tots, unànimement, però crec també que l’hem de defensar

i reclamar i explicar al carrer, perquè, és clar, si començam a

posar dubtes aquí damunt, doncs, no tindrà massa fortalesa. Ha

de sortir forta, ha de sortir unànime i aquest és el propòsit dels

que l’han signada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Martí, ha de sortir forta i ha de sortir unànime; unànime hi

sortirà, forta no ho sé, forta no ho sé.

Record un amic meu, que anava a Madrid, i li deien, com

que veien en el mapa d’Espanya i veien les Balears i al costat

Canàries, a baix, a la dreta, en aquell requadre que no era

rectangular, perquè estava xapat un tros en diagonal, li deien:

si vas a Mallorca, mira de dur-me tabac, que està prop de les

Canàries. Això, no se’n riguin, això passava fa 25 anys.

Amb la qual cosa, no em fiï dels madrilenys, no de les

persones de Madrid, no dels madrilenys, no em fiï dels que

comanden a Madrid. I alerta a donar-los idees, i parl..., en Pep

Melià va néixer a Madrid, eh, és a dir que no..., és a dir, parl de

les persones que comanden a Madrid; no em fiï perquè no

coneixen el políedre que és l’Estat espanyol, que té diferents

cares i no és uniforme, vist des de Finisterre o des de Huelva o

des de Balears o de Garajonay, és molt diferent, és molt

diferent, per la qual cosa El Pi vota a favor d’aquesta qüestió,

em sembla molt bé, Sr. Sbert, vota a favor d’aquesta qüestió,

però no despistem el conill, no despistem el conill.

De cara a un futur immediat, 25 anys, és bàsica la inversió

de l’Estat en tren en aquesta comunitat autònoma, tal vegada hi

ha gent que encara no ho veu, ara era important, però serà

bàsic; s’acabaran les energies fòssils, serà molt difícil, segons

qui, poder tenir segons quin tipus de transport; el transport

públic serà imprescindible i aquest transport públic no serà ja

amb autocars, en molts casos serà amb metro, que no sé si seran

sobre rails o en tren, que no sé si seran sobre rails, o flotaran

per anar al trajecte on han d’arribar. Per tant, despistar l’Estat

a un moment donat de segons quines coses, en aquest moment

què tenim? Quatre qüestions en marxa, cinc: finançament nou,

que se’n riuen de nosaltres, tocava estar en marxa fa un any;

REF, no REB, hem dit que volem fiscal, REF, perquè ens

iguali; inversions reals, que és aquí on jo parl d’allò del tren,

que ara he vist que el Govern electrificarà el tram que ens

queda allà, però això, que està molt bé i és ambiciós, és poc

ambiciós pel que serà el transport públic d’aquí a 25 anys, que

tal vegada a vostès no els interessa, jo crec que sí, perquè tots

tenen qualque hereu en aquesta terra. Amb la qual cosa, després

hi ha deute històric, que és la quarta qüestió. I tenim una altra

modificació del REB, Sr. Nel Martí, que vostè n’és prou

protagonista, que és sobre la tarifa plana.

No sé si els caben tantes coses dins el cap als de Madrid

perquè ara els posem en marxa aquest tema, estam a favor,

perquè és just, si és per combinar d’un lloc a l’altre, però el

vicepresident, la presidenta, la consellera, vostè, Sr. Marc Pons,

que haurà d’anar pel tema de tot això, anem a posar-ho fàcil,

anem a posar-ho fàcil perquè s’embullaran, sigui fins i tot

Iglesias qui sigui el president, fins i tot Iglesias, que

s’embullaria més encara aquest, així de clar...

(Algunes rialles i remor de veus)

No, no, ho dic perquè això està molt bé, i demà sortirem: i

de passada els diputats i diputades del Parlament balear

demanen que els trajectes en AVE, quan havies d’anar de Maó

o d’Eivissa a La Corunya, com que no hi havia trajecte directe,

el facem Maó, o Eivissa-Madrid-AVE La Corunya. Però, ojo!,

amb això els de Madrid no ens han de rentar la cara, perquè

necessitam inversió en tren, necessitam inversió en tren i en un

tren que encara no està dissenyat, que s’està dissenyant, que

s’està dissenyant, i que aquí és bàsic per a aquestes coses. Ho

dic perquè, si sumam aquesta, que la sumam, i hi votarem a

favor, són sis qüestions a un moment clau, sis qüestions d’un

cop a un moment clau, perquè ho entenguin a Madrid els

haurem de dur carbonat i sal de fruites.

No, perquè el que jo no puc fer en aquest Parlament és

enganyar-nos que ni amb el finançament no han estat capaços

d’entendre-ho. I no ens dispersem, perquè si ens dispersam

d’aquí a cinquanta anys un altre com jo, que dirà: ens han pres

el pèl, esper que d’aquesta que hi votarem a favor no ens ho

prenguin. Però, ojo!, de veritat.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

Sbert i família, benvinguts, i acompanyants, no sé si tots són

família, en tot cas, benvinguts i moltes gràcies, ja per endavant,

per la seva aportació.

Tots els grups que m’han precedit han exposat ja el sentit

d’aquesta proposició no de llei, cosa que m’estalvia haver
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d’insistir en la seva oportunitat. Hi ha, en canvi, qualque detall

relacionat amb la proposta que, per ventura, val la pena tractar

aquí, amb l’objectiu de contribuir a aclarir quina és la situació

en què ens trobam i per ventura en anar també després a

Madrid o que hi pugui anar el conseller, si hi ha d’anar, havent

o tenint present un poc també els problemes que ens podem

trobar.

Diu el Sr. Sbert a la seva carta, i cit textualment, que

“Mientras los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y

Melilla vemos como nuestra conectividad con el resto de la

península se reduce y estamos a expensas de lo que las

compañías aéreas decidan incluir en sus programaciones de

vuelos, los residentes de la península tienen, cada año que

pasa, más ciudades que pasan a estar conectadas a la red de

alta velocidad.” Evidentment, és incontestable. Ara bé, hi ha un

lligam entre una cosa i l’altra, es tracta d’una relació de causa-

efecte o simplement d’una coincidència en el temps vinculada

a qualque altre factor?

El nostre inspirador ens dóna una resposta, des del moment

que l’augment de línies i de freqüències de l’AVE ha anat fent

manco necessària la connexió aèria entre les grans capitals, en

aquest cas Madrid i Barcelona i la resta de destins peninsulars,

aquests tubs aeroportuaris han deixat de subministrar als illencs

els mateixos serveis aeris que subministraven abans i que

estaven subjectes al descompte de residents, es tracta, no fa

falta afegir-ho, d’un argument de pes, i com l’anterior, d’un

argument incontestable.

El que no treu que les freqüències, per exemple, entre

Palma de Mallorca i determinats destins, o entre qualsevol de

les altres capitals a Balears i determinats destins, hagin pogut

disminuir per mor d’altres factors, entre aquests, per exemple,

la falta de demanda. Un exemple, Iberia tenia set o vuit vols de

connexió entre Palma i Sevilla abans que l’AVE començàs a

expandir-se i ara en té dos, i això, que són vols directes, no

sembla que en aquest l’AVE hi tingui res a veure.

Però seguint amb les característiques de la iniciativa, hi ha

un altre aspecte que sens dubte convendrà analitzar, avui en dia

un viatge amb avió a la península és un viatge integrat, per molt

que requereixi fer escala a Madrid o Barcelona; sabem que,

sempre que l’escala no superi les 12 hores, el descompte de

resident es pot aplicar a la totalitat del recorregut. Però què

passa si la segona part del trajecte s’ha de fer amb AVE? Com

s’integrarien tots dos sistemes de transport en un bitllet únic?

Quin temps de trànsit es consideraria adequat perquè puguem

continuar parlant d’un trajecte integrat, 12 hores, més, manco?

I, en darrer terme, el trajecte entre aeroport i estació ferroviària

mereixeria també un descompte anàleg, això és una qüestió que

crec que francament és important, es tengui en compte que, per

exemple, un taxi de l’aeroport a Atocha, posem per cas, a

Madrid, pot valer més del que acabi costant l’AVE, segons on

anem. Per tant, com és natural aquestes coses les hauríem

també d’anar pensant.

I, en fi, si poguéssim, ja seguim amb les especulacions, si

exposada aquesta rebaixa també en el taxi, com podríem

després repercutir-la en el preu total d’aquest trajecte?

Bé, en tot cas, no es tracta de cap emperò, el contrari, com

de qüestions que simplement m’ha suscitat la lectura d’aquesta

proposició no de llei que puc qualificar evidentment de nostra,

ja que és de tots els grups, com s’ha dit anteriorment, de tots els

grups d’aquesta cambra, i jo també me’n felicit. Aquestes

qüestions crec que seria bo que ens les plantejàssim i sobretot

si la nostra iniciativa, tal com esper, té possibilitats de

fructificar.

Mentrestant, només hi afegiré, per acabar, una petita

esmena in voce si se’m permet, en el punt 1 de la proposició

s’esmenta l’article 2.2 del Reial Decret 1316/2001, crec que és

un error, ja que l’article és el 2.1 i la part afectada el segon

paràgraf, per tant, es tractaria, simplement, de modificar això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’accepta l’esmena in voce del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans? Sí, tothom l’accepta.

Puc entendre aprovada per assentiment la proposició no de

llei debatuda?

Queda aprovada la proposició no de llei relativa a

incorporació a la bonificació del descompte de resident de la

xarxa de transport ferroviari.

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

(Alguns aplaudiments)
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