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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam. Podem donar... aprovada per assentiment la
declaració que s’acaba de llegir?

Manifestam l’assentiment, queda aprovada la declaració
sobre el voluntarietat.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears de suport al voluntariat de les Illes Balears.

“Declaració institucional de suport al voluntariat de les Illes
Balears.

Dia 5 de desembre es commemora el Dia internacional del
voluntariat i el desenvolupament social. 

A les nostres illes milers de persones dediquen part del seu
temps als altres mitjançant programes de voluntariat de
diferents entitats sense ànim de lucre.  Aquesta forma de
participació social fou regulada a la nostra comunitat per la Llei
3/1998, del voluntariat, aprovada per unanimitat per aquest
parlament, si bé és cert que després de complir els devuit anys
haurem de fer les passes necessàries per adaptar-la a la realitat
i a les noves formes de voluntariat.

El voluntariat no està en crisi, tot al contrari, es constitueix
com un moviment actiu, plural i dinàmic, que s’esforça
diàriament per transformar allò que té més proper, la realitat
que coneix, les situacions que no el deixa indiferent.

Les organitzacions de voluntariat són la clau per tal de
donar resposta a les inquietuds de les persones que volen fer
voluntariat i al mateix temps coordinar les diferents accions
mitjançant programes de voluntariat. 

La Plataforma del Voluntariat, que aglutina més de 30
entitats de voluntariat de les Illes, enguany ha fet 10 anys i ens
recorda cada dia la tasca que fan de forma silenciosa i
coordinada totes les persones que de forma lliure i altruista
decideixen participar mitjançant el voluntariat a la construcció
d’un món millor. Aquesta organització al mateix temps ens
recorda a  tots els representants que no basta la commemoració
de dia 5 de desembre, sinó que hem de fer feina cada dia per tal
que les persones voluntàries i les organitzacions de voluntariat
puguin desenvolupar les seves accions. 

Des de les administracions hem de promoure, impulsar i
fomentar les accions de voluntariat, exemple d’aquest impuls
és donar les gràcies públicament mitjançant aquesta declaració
a totes les persones voluntàries de la nostra comunitat i a les
organitzacions de voluntariat per la seva tasca.  

Des d’aquí, com a representats de la ciutadania, ens
comprometem:

1. A donar l’impuls necessari per tal que en aquesta
comunitat tinguem una normativa adaptada a la realitat del
segle XXI, inclusiva, plural, on tinguin cabuda totes les
persones i on les entitats siguin l’eix de tota acció voluntària.

2. A posar cara i ulls a la realitat del voluntariat a les
nostres illes impulsant les eines necessàries per tal de poder
tenir una radiografia actual de la situació del voluntariat.”

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre els drets de les persones discapacitades.

Abans de començar el debat del primer punt passarem a
llegir una declaració institucional sobre els drets de les
persones discapacitades que llegirà la secretària primera.

LA SECRETÀRIA PRIMERA:

“Declaració institucional sobre els drets de les persones
discapacitades

Actualment a les Illes Balears hi resideixen més de 10.000
persones amb discapacitat. Totes i cadascuna aporten valors a
la nostra societat. Aquest Parlament, amb motiu del Dia
mundial de les persones amb discapacitat, vol posar de manifest
la seva sensibilitat i interès en les necessitats de tots ells i fer
palesa la seva disposició per treballar per assolir, dia rere dia,
una societat justa i igualitària, una societat capacitada per
atendre i entendre les necessitats de tots els ciutadans
d’aquestes illes. 

El col·lectiu de persones amb discapacitat està representat,
majoritàriament, per 8 federacions que agrupen 77 entitats
socials.  Aquest moviment atén anualment  prop de 10.000
persones amb discapacitat gràcies al treball de 2.910
professionals. 

Les entitats que atenen les persones amb discapacitat van
néixer, fa més de 50 anys, per donar resposta a les necessitats
socials que no s’atenien per part de les administracions. 

Per això, en la seva gènesi, tenen i han tingut sempre un
component innovador. El desenvolupament del moviment
associatiu a les Illes Balears -que ha comptat amb un ample
suport de tots els sectors de la nostra comunitat- ha estat tan
important que ha esdevingut una de les fortaleses de la societat
balear, i l’ha distingida com una societat madura capaç de
donar respostes. 

Malgrat les nombroses reivindicacions no resoltes, aquest
teixit associatiu ha aconseguit, amb molt d’esforç i amb el
suport de tota la comunitat, crear una xarxa de suport i
representativitat per donar resposta a les seves necessitats.

El treball de proximitat, el coneixement exhaustiu de les
necessitats de les persones ateses i, sobretot, la perspectiva
comunitària, donen al teixit associatiu una posició privilegiada
per oferir serveis flexibles i adaptats a la complexitat de les
necessitats socials actuals i per afrontar amb valentia aquells
reptes emergents que planten cara a les societats occidentals.

A més de la indubtable rendibilitat social, la gestió per part
de les entitats sense ànim de lucre aporta eficiència en la gestió
de recursos que en permet l’optimització màxima i, el més
important, afavoreix la integració social i laboral de les
persones amb discapacitat. Aquest fet els permet passar de la
inacció a la productivitat.
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També al llarg dels anys s'han produït avanços legislatius
com la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat
i la seva inclusió social; la Llei d'igualtat d'oportunitats, no
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat (2003) i, darrerament, la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i el seu
Protocol Facultatiu, aprovats el 13 de desembre de 2006 per
l'Assemblea General de Nacions Unides.

És prioritari garantir el dret que tenen les persones amb
discapacitat a gaudir de serveis d’atenció sociosanitària, de
recursos assistencials i residencials, de programes formatius i
d’inserció social, etcètera... I per això és necessari, entre tots,
assolir un espai de diàleg permanent.

El Parlament de les Illes Balears reconeix el sector de la
discapacitat com un aliat estratègic per defensar els drets dels
sectors socials més sensibles i com un instrument necessari per
lluitar contra la fractura social, i es compromet a crear les
condicions adients per donar compliment als principis bàsics
reconeguts en aquesta normativa que són, entre d'altres: la
no-discriminació, la vida independent, la normalització, el
respecte a la diversitat i a la igualtat d'oportunitats,
l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom, la
participació, la transversalitat; i a instar totes les institucions i
la societat a continuar treballant perquè siguin reals i efectius.

El Parlament de les Illes Balears fa seva la petició del sector
per crear un instrument de diàleg permanent i formal que
permeti incorporar a l’activitat legislativa d’aquest parlament
la sensibilitat i les aportacions del col·lectiu de persones amb
discapacitat, representats a través de les entitats. Per això, es
compromet a la creació d’un intergrup parlamentari que
serveixi d’espai d’intercomunicació permanent.

Són moltes les necessitats del col·lectiu que requereixen
una resposta: planificar l’augment del nombre de places dels
serveis, aprovar la nova Llei d’accessibilitat, eliminar
copagaments sanitaris que lesionen l’economia de les persones
amb discapacitat...

En el Dia Mundial de la discapacitat que avui
commemoram cal tenir molt present que les societats més justes
són aquelles que recullen el valor de tots els homes i les dones,
les seves capacitats i els seus anhels, especialment de les
persones més sensibles i vulnerables.”

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Es pot considerar aprovada per assentiment?

Manifestat l’assentiment, queda aprovada la Declaració
institucional sobre els drets dels discapacitats.

Continuam amb el primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb solAlcitud de resposta
oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 16885/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lloguer de vacances a
edificis plurifamiliars.

Primera pregunta, RGE núm. 16885/16, relativa a lloguer
de vacances a edificis plurifamiliars, que formula el diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, el pasado día
22 de noviembre el portavoz de Podemos Sr. Alberto Jarabo
desde la tribuna y haciendo referencia a temas que en principio
no tenían nada que ver con turismo, hizo una afirmación que
cuando menos llama la atención, decía que para resolver el
problema de la vivienda no se podía permitir el alquiler
vacacional en edificios plurifamiliares. 

No deja de ser sorprendente porque es algo que ya viene
recogido en la ley actual aprobada por el Partido Popular y nos
gustaría saber cuál es la posición del Gobierno ya que parece
que es radicalmente distinta y ahora estamos un poco
despistados y no sabemos exactamente por dónde va a ir la
nueva modificación de la ley.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gijón, el Diari de Sessions
recull que textualment el portaveu de Podemos Alberto Jarabo
va dir: “no es poden permetre lloguers de vacances en edificis
plurifamiliars a zones on hi ha exclusió del dret a l’habitatge
com a Eivissa, Formentera i zones del centre de Palma”.

Bàsicament des del Govern hi estam absolutament d’acord,
el dret a l’habitatge és prioritari, això sí, a cadascuna d’aquestes
zones seran els consells insulars o els ajuntaments respectius els
que hauran de concretar-ho exactament, però el dret a
l’habitatge és prioritari a qualsevol altra qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sigue sorprendiendo de que
manera quieren ustedes modificar lo que ya está aprobado, ¿en
función de qué criterios se va a decidir dónde se puede alquilar
en plurifamiliar y dónde no se puede alquilar en plurifamiliar?,
¿quién va a marcar el criterio?, ¿ustedes, los consejos insulares,
los ayuntamientos, los grupos que dan apoyo al Gobierno?

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616885
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La realidad es que el precio de la vivienda de alquiler ha
subido, la realidad es que hay escasez de viviendas de alquiler
y la realidad es que ustedes se han retrasado en la modificación
de la supuesta ley que... ustedes desde el principio de
legislatura y también en el pasado mandato no estaban de
acuerdo y no sabemos realmente cuál es el problema.
Entendemos o suponemos que la solución no es fácil, como ya
les habíamos advertido.

A día de hoy seguimos sin el cacareado cambio de modelo
turístico, seguimos sin el cambio del modelo productivo,
seguimos sin resolver los problemas en las zonas turísticas
maduras, seguimos sin tener resuelto el problema del alquiler
vacacional y lo peor de todo es que ni siquiera sabemos hacia
dónde vamos. 

Ustedes sólo hablan del turismo para hablar mal, para decir
que sobran los turistas y ya sé qué me va a decir usted, Sr.
Vicepresidente, que por supuesto todo es culpa del PP, pero
convendría que después de un año y medio ya ustedes hagan
algo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

És curiós, perquè tot aquest cataclisme que vostè descriu és
heretat. Tots els problemes jurídics que hi pugui haver són de
la seva llei. És la seva llei la que ha prohibit el lloguer de
vacances i la realitat és la que tenim, si hi ha problemes
d’habitatge en el tema de lloguer de vacances, és la seva llei la
que no ho va resoldre. 

En qualsevol dels casos, el Govern sí que afrontarà aquesta
situació, nosaltres sí que pensam que s’ha de regular, que no és
tant una qüestió de tipologies, perquè avui amb la llei actual
tenim l’absurd que un pis a primera línia de la mar de Sa
Ràpita, o la Colònia de Sant Jordi no pot ser turístic i, en canvi,
una caseta en una zona protegida de la zona de Tramuntana sí
que pot ser turística. Tenim aquest absurd.

Evidentment la llei no ho pot resoldre tot. La llei diu com
han de ser els hotels, però no diu on han d’anar els hotels. Això
és un tema urbanístic, territorial, per tant, és evident que serà
important la implicació dels consells insulars i dels ajuntaments
com no pot ser d’altra manera, perquè són les administracions
que coneixen perfectament el seu territori, que coneixen
perfectament les necessitats i que podran lògicament distingir
entre les necessitats turístiques o les necessitats d’habitatge que
vostè fa un moment deia.

I, per tant, en els pròxims dies sortirà una proposta a debat
públic, per tal que entre tots hi puguem fer aportacions, amb
l’objectiu que, com ens vàrem comprometre, dins el primer

semestre de 2017 estigui aprovada la llei que regula el lloguer
de vacances.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 16983/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatges de
l'IBAVI.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 16983/16, presentada en
substitució de la RGE núm. 16881/16, relativa a habitatges de
l’IBAVI, 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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
treballadors i treballadores de la cambra i resta del públic
present, bon dia. 

Dimarts passat la presidenta del Govern, la Sra. Armengol,
juntament amb el conseller de Territori, Habitatge i Energia, va
lliurar claus de 13 habitatges socials a Menorca. Hauria estat
una molt bona notícia, ja que s’estan complint els acords pel
canvi, si no fos perquè a dos dels habitatges no s’hi podia viure
ja que no hi havia comptadors d’aigua, ni llum, ni gas i no hi
havia subministrament. A més, sembla que a altres habitatges
hi havia diferents deficiències lleus, com no tenir bombetes,
cables penjant o brutor.

Gràcies a la denúncia feta per l’Obra Social de Menorca, la
repercussió mediàtica i la ràpida resposta del Consell Insular de
Menorca, es va arribar a una solució i es va facilitar als afectats
un habitatge alternatiu. No obstant això, no entenem com el
Govern ha permès aquesta situació i per això li demanam per
què ha permès el Govern el lliurament per part de l’IBAVI d’un
habitatge sense subministrament bàsic de llum i de gas?

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. Són vostès conscients, i
n’hem parlat prou vegades, de les dimensions i la problemàtica
de l’habitatge a les Balears i també les limitacions que
l’administració té a l’hora d’abordar-les totes. L’IBAVI és una
empresa cent per cent pública, que gestiona 1.805 habitatges de
lloguer, amb limitacions de personal, també amb pocs recursos
econòmics, però que en canvi s’està transformant a marxes
forçades per donar resposta a les noves exigències,
principalment socials, que la ciutadania demanda. 1.805
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habitatges són 1.805 inquilins diferents tots ells, tots amb
recursos limitats, molts amb situacions personals complicades,
que resideixen en habitatges que sí, que es fan malbé, demanen
manteniment, reparacions, tràmits administratius, són moltes
vegades canvis d’inquilins, són nous contractes i sempre els
treballadors fan un esforç per explicar i per acompanyar tot
aquest procés. 

I que en el cas de Ferreries, d’aquest habitatge en concret,
és el que precisament es va fer, parlam d’un habitatge de 63
metres quadrats, amb un preu de 177 euros cada mes, amb
despeses comunitàries al marge, on per contracte queda fitxat
que les altes de llum, d’aigua i de gas aniran a càrrec dels
inquilins. Per tant, són ells que els han de tramitar, perquè seran
ells els que després evidentment pagaran aquestes despeses. I
el contracte està signat per les dues parts, explicades
evidentment per part de l’IBAVI. I, per tant, crec que en aquest
sentit hem fet la feina que ens pertocava.

Ara bé, des de l’IBAVI no ens quedam només amb la idea
d’entregar l’habitatge, sinó que el que feim és que som
conscients del maldecap que es generen a l’hora de fer un
trasllat a un nou habitatge, amb tot allò que açò representa. I
per açò mateix, perquè els inquilins puguin fer totes les
gestions necessàries, els tràmits administratius, les mudances,
adequar l’habitatge als seus gustos, des de l’IBAVI entregam
les claus, signam el contracte, però sense cobrar-los el primer
mes, precisament per no generar absolutament cap perjudici. I
açò és el que vam fer en aquest cas, vam entregar les claus, vam
signar el contracte, però la primera mensualitat serà la del mes
de gener de 2017. I encara en feim més, perquè d’acord amb els
inquilins, ens posam a disposició seva per tramitar, si ells
volen, tot i que és una responsabilitat seva, part d’aquesta alta
davant de Gesa, precisament per afavorir-lo. En aquests
moments tenen pràcticament els comptadors. Avui, si tot va bé,
arribarà el darrer i crec que per part dels treballadors s’ha fet la
feina de manera adequada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies per la seva explicació, Sr. Conseller. Si és cert que
açò és el que es sol fer de donar les claus un mes abans que es
donin d’alta els subministraments, que és la seva
responsabilitat, sembla que hi ha hagut una manca d’informació
i comunicació amb les persones a què han estat assignats a
aquests habitatges, i no hi hagut una bona feina per part dels
responsables de l’IBAVI a Menorca. A més, s’haurien de tenir
en compte les situacions particulars de les persones a què són
assignats a aquests habitatges, ja que són persones vulnerables
i en situació de risc i a les quals cal dedicar-hi una especial
atenció, encara que se’ls doni aquesta atenció, cal un esforç
més.

Em sap greu que hi hagi aquestes situacions que
s’assemblen a una mala gestió i que es donin claus d’habitatges
quan no hi ha les condicions mínims per viure. Li demanem, Sr.

Conseller, que en un futur no es torni repetir aquesta situació i
no es donin claus d’habitatges socials i que sigui amb tots els
subministraments bàsics per tal d’evitar maldecaps, que amb un
poc més de diligència es podrien haver evitat.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 16883/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a lluita contra
la pobresa energètica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 16883/16, relativa a lluita
contra la pobresa energètica, que formula el diputat Sr. Aitor
Morrás i Alzugaray del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. Presidenta. Sr. Conseller, hoy vamos a hablar
del mecanismo del reenganche del suministro de gas. Es un
mecanismo aparentemente sencillo, en el que un operario va y
pone una brida en la llave de paso del gas cuando ha de cortar
el suministro al usuario y luego cuando paga el reenganche se
la quita. Por este servicio cobra la compañía de gas 145 euros
aquí en Baleares. En realidad lo que está haciendo la compañía
de gas, en connivencia con el Gobierno de la comunidad
autónoma, es luz de gas a los usuarios. Y digo en connivencia
con el Gobierno de la comunidad autónoma, porque las tarifas
del gas se regulan mediante decreto de la comunidad autónoma.
Y desde 2008 no se ha tocado ese precio porque el que cobra
Redexis el reenganche.

Los usuarios de Andalucía deben pagar 53 euros, los de
Cataluña 98, los de Madrid 118 y los de Baleares desde 2008,
145 euros. Somos la segunda comunidad autónoma que más
paga, después de Valencia que paga 3 euros más. Es decir, hay
similitudes entre esta comunidad autónoma y la de Valencia,
una vez más, también en este caso de preferencia de privilegios
a las energéticas. Este precio es el que figuraba antes de que
empezase toda la crisis. Después de la precarización de las
familias, después de ocho años de crisis, el precio sigue siendo
el mismo.

Por eso le preguntamos, qué es lo que ha hecho el Gobierno
con tal de solucionar o para que deje de costar más de 145
euros, en linea con la lucha contra la pobreza energética.
Traducir simultáneamente del catalán no ...

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. Passes fetes per part del
Govern, primer, cal ficar dins el mateix paquet de la pobresa
energètica, no només el consum elèctric, sinó el gas i l’aigua,
primera qüestió. 
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La segona, incloure dins els acords amb totes les
comercialitzadores -Iberdrola, Endesa, Gas Natural- no només
el compromís que no  es tallarà el llum en una situació de risc
de pobresa energètica, sinó tampoc el gas ni l’aigua. Per tant,
ficades dins aquest mateix paquet.

Tercera, el Govern va proposar a la mesa de la lluita contra
la pobresa energètica, celebrat el passat dia 24 d’octubre, la
necessitat de replantejar el problema del reenganxament a la
xarxa de subministrament de gas, perquè depèn del Govern
després de donar de baixa d’un comptador.

En aquesta mesa de dia 24 vàrem acordar que faríem feina
en aquest sentit i des del Govern hem treballat en una doble
direcció: primera, que una persona que es troba en una situació
de pobresa energètica no hagi de pagar pel seu reenganxament,
per tant, cost zero; segona, que s’hagi de reduir de forma
considerable per a tots els ciutadans, estiguin o no en situació
de pobresa energètica, el cost actual dels 150 euros. Aquests
acords, per poder-los materialitzar, depenen de l’àmbit
competencial que és del Govern i, per això, què hem fet?

D’una banda, en aquests moments modificam el Decret
45/2008, a partir de l’acord de la Mesa de la lluita contra la
pobresa, que és el que regula les taxes que podem cobrar i que,
per tant, resoldrà el problema. Aquí hi ha una tramitació al
voltant d’uns vuit mesos, la modificació d’aquest decret, hem
començat a treballar-hi, però mentrestant el que sí que hem fet
ha estat arribar a un acord amb la distribuïdora, no la
comercialitzadora, la distribuïdora, que és Redexis, que cobra
a les comercialitzadores de tal manera que no se’ls tallarà la
llum -el gas, perdó-, no se’ls cobrarà cap nou reenganxament a
cap persona que estigui en situació de pobresa energètica.

Crec, per tant, que hem fet les passes i a dia d’avui ja
podem dir que a qualsevol persona que es trobi en aquesta
situació no se li cobrarà pel reenganxament, perquè l’acord ja
l’hem fet de manera paralAlela a la tramitació d’un nou decret.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sr. Conseller. Bueno, nos alegramos de que esto
no suponga un blindaje de las compañías energéticas respecto
a los precios por parte del Govern balear y que esté trabajando
en ello. No tiene tampoco mucho sentido que ese precio se
mantenga y luego se diga que no tienen por qué cobrarlo a las
personas que tengan vulnerabilidad. Lo que habría que haber
hecho desde un principio es actuar sobre ese precio y no sólo
para las personas que tienen vulnerabilidad respecto a los
suministros energéticos sino a toda la población. Nos parece un
abuso, un abuso más, que están cometiendo todas las
energéticas en esta comunidad autónoma y en el resto del país
y que todos los gobiernos y también éste ha de actuar contra
ellos. No sé si el plazo de ocho meses resulta a lo mejor
demasiado para las personas y las familias que tienen que
pagar...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... 145 euros por un reenganche de un corte de una...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Actuam sobre el gas que és
competència nostra, ja ens agradaria poder-ho fer sobre el
sector elèctric i poder-ho regular des d’aquesta perspectiva.
Crec que hem detectat un problema, crec que hem trobat una
solució, crec que ho hem plantejat on pertocava i de manera
conjunta, per unanimitat de la Mesa de la lluita contra la
pobresa energètica, hem fixat un camí. Per tant, crec que en
aquest sentit fem les passes que pertoquen i, evidentment,
serem tan àgils com sigui possible en la tramitació d’aquest
decret, però els tempus administratius són els tempus
administratius.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.4) Pregunta RGE núm. 16884/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en els
pressuposts del 2017 de la renda mínima d'inserció.

LA SRA. PRESIDENTA.

Quarta pregunta, RGE núm. 16884/16, relativa a retallades
en els pressuposts de 2017 de la renda mínima d’inserció, que
formula la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Sandra Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sra. Consellera, usted en la
comparecencia de presupuestos en comisión, el día 3 de
noviembre, reconoció ante una pregunta mía y de forma literal
que “la renta mínima baja un millón porque pensamos que con
la incorporación de los nuevos perfiles vendrán a la renta
social”. 

Al margen del debate de si esto se va a producir o no,
nuestra pregunta es si ustedes habían informado previamente a
los consejos insulares del recorte de este 20% en la renta
mínima de inserción en los presupuestos 2017.

Muchas gracias. 
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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 tothom. Sí, havíem informat.
El 14 de setembre, conferència sectorial, es va presentar als
consells insulars la segona cartera de Serveis Socials i se’ls va
dir d’una forma informal que es reduiria la renda mínima, no
perquè hi hagi dubtes que els de renda mínima no passin a
renda social, és que ho han de fer per llei. Igual que si tenen
dret a una pensió o dret a un atur no cobren la renda mínima.
Primer és la renda social que la renda mínima, segons la llei
que vàrem aprovar en el Parlament. Després, el 23 de
novembre de 2016, també conferència sectorial, se’ls va
concretar el milió d’euros que es reduïa de renda mínima. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Sra. Consellera, la presidenta
del IMAS en su comparecencia informativa de presupuestos,
posterior a la suya, que fue, creo recordar, el día 14 de
noviembre, al ser preguntada por la consellera del Partido
Popular, Catalina Cirer, de por qué el consejo había puesto el
mismo importe de renta mínima de inserción de aportación del
Govern si no tenían resolución firmada en el informe
económico financiero del IMAS, como si ocurrió el año
anterior, afirmó, y también literalmente, “que tenían el
compromiso verbal de la consellera del Govern -de usted- de
que iban a mantener el mismo importe”. Esto, la consellera y
presidenta del IMAS lo afirmó en comparecencia informativa
de presupuestos el día 14 de noviembre. 

¿Me quiere decir con su respuesta que la consellera del
IMAS mintió cuando a pregunta de la Sra. Catalina Cirer
afirmó que tenía el compromiso verbal de usted de que se iba
a mantener exactamente el mismo presupuesto de la renta
mínima de inserción o nos está mintiendo usted ahora aquí?

También nos gustaría saber, ya que lo ha comentado, ¿cómo
van a controlar quiénes van a pedir renta mínima de inserción,
quiénes van a pedir renta social?, ¿van a tener la obligación
tanto los ayuntamientos como los consejos, están coordinando
con ellos, que como vemos ya que con el presupuesto muy
coordinados no deben ir, se van a coordinar con ellos para que
los deriven a la renta social?, ¿esto no ha ocurrido hasta el
momento y por eso no se ha gastado el dinero de la renta social
este año y sí que se ha gastado el dinero de la renta mínima de
inserción? Pero nos gustaría que nos aclarase quién miente,
porque desde luego ya tenemos alguna muestra de que su
gobierno nos ha mentido en alguna ocasión. O miente usted o
mentía la consellera del consejo, la presidenta del IMAS,
cuando afirmaba que tenía su compromiso verbal. ¿No los
podría aclarar?

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. El 14 de setembre es va informar als
consells insulars que hi hauria una reducció de la renda mínima.
El 23 de novembre es va confirmar, es va concretar. Vostè em
parla de 14 de novembre. No, no, “miente” és una paraula molt
forta, en tot cas es pot haver equivocat. El 14 de novembre, el
14 de novembre és anterior al 23 de novembre on es va
concretar el milió. El 14 de setembre es va informar que la
renda mínima es reduiria perquè hi ha els nous perfils de renda
social i tots aquests dubtes que té vostè amb relació a la renda
social vostè ha aprovat una llei, va estar a la ponència, i la Llei
de serveis socials estableix que és una renda que està per sota
d’altres, com pot ser la pensió, l’atur, etc., i per sobre d’altres,
com la renda mínima.

Per tant, una persona que té dret a renda social i va a un
treballador social i demana renda mínima el treballador social
li ha de dir que no té dret a renda mínima, que no ha de
solAlicitar renda mínima, que té dret a rebre la renda social.
Això li ha de dir el treballador social. 

Per tant, vostè no s’ha de preocupar de la feina que fan els
treballadors socials. Quan una senyora va i li demana una
pensió el treballador social li mirarà a veure si té dret a la
pensió o no, i si no té ingressos li demanarà a veure si ha
complit els tres anys i si ha complit els tres anys li donarà la
solAlicitud de la renda social. Si no ha complit els tres anys li
donarà la solAlicitud de la renda mínima. Això és el que li
passarà.

Cregui’m, Sra. Fernández, que quasi m’emociona perquè...
deuen ser les festes nadalenques? Perquè vostè fa dos anys
defensava en aquest parlament que 7 milions d’euros per lluitar
contra la pobresa eren suficients. En aquest moment en el
pressupost hi ha assignats 26 milions, i està preocupada per un?
Cregui’m que ser a l’oposició la humanitza, que per molts
d’anys sigui a l’oposició.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

I.5) Pregunta RGE núm. 16880/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a l'estatut marc
del personal estatutari del Servei de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 16880/16, relativa a l'Estatut
marc del personal estatutari del Servei de Salut, que formula la
diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616880


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 7 de desembre de 2016 3331

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bon dia, presidenta. Diputats, diputades, treballadors,
treballadores de la cambra, públic en general. El passat 14 de
setembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es
va declarar contrari a la Llei 55/2003, de 16 de setembre, de
l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, que
permet la renovació de nomenaments temporals de personal
sanitari per atendre necessitats permanents del servei. Aquest
considera que els nomenaments de durada determinada no
poden renovar-se per exercir funcions permanents i estables
incloses en l’activitat normal del personal estatutari fix. 

El passat 16 de novembre el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears vàrem solAlicitar la compareixença de la consellera a
comissió perquè respongués la petició per l’aplicació d’aquesta
directriu per part de la Unió Europea, però no vàrem rebre el
suport de la majoria perquè alAlegaren que les directives
necessiten transposar-se a una llei nacional per poder-se aplicar
i no és una competència de la Conselleria de Salut. Hem de
donar-los la raó, entenem que és competència estatal la
legislació laboral bàsica, però sí que són competència
autonòmica les ofertes públiques d’ocupació. 

És per això que demanem com pensa aplicar el Govern de
les Illes Balears al sistema de salut de les Illes Balears la
sentència de dia 14 de setembre de 2016 del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta. Vamos a intentar aclarar un poco cómo
es el funcionamiento de la Unión Europea. No es una directiva,
es una sentencia del Tribunal de Justicia europeo, por tanto
tiene eficacia directa sobre los tribunales de justicia de todo el
ordenamiento jurídico europeo, habla... no hace una referencia
a cómo es la modalidad contractual, sino que habla de una
discriminación en el cobro de una indemnización. Eso es lo que
dice la sentencia del Tribunal de Justicia europeo. 

Por tanto no está... está diciendo que la legislación española
tiene elementos discriminatorios a la hora de pagar
indemnizaciones en determinados contratos, entrando
directamente en la línea de flotación de la reforma laboral del
Partido Popular, esto es una más de las repercusiones de la
reforma laboral del Partido Popular y entra directamente en la
regulación que establece el artículo 15.1, 15.2, 15.3 del
Estatuto de los Trabajadores.

Por tanto, la comunidad autónoma no tiene competencias en
legislación básica en materia laboral, es el Estado. Es el Estado
el que tiene que adaptar la normativa española a lo que dice la
sentencia del Tribunal Europeo, no es transponer una directiva
porque no es una directiva, no hay una directiva que hable de
cómo son las contrataciones en cada país miembro, no hay

normativa unificada a nivel europeo. Lo que entiende el
Tribunal de Justicia es que hay una descriminación entre unos
trabajadores y otros.

El Estado español ha hecho una comisión que se ha reunido,
creo que por primera vez, ya el 12 de noviembre compuesta por
Comisiones Obreras, UGT, CEOE y el propio gobierno, que
preside el expresidente del Tribunal Constitucional Rodríguez-
Piñero, que además es catedrático de Derecho del Trabajo, para
ver cómo se adapta esa sentencia a nuestro ordenamiento
jurídico; en paralelo a lo que están haciendo los tribunales es
aplicar directamente, es decir, aplican directamente la sentencia
los tribunales de justicia que lo pueden y deben hacer y por
tanto están fijando indemnizaciones superiores a las que
establece la normativa laboral en aplicación directa de lo que
dice la sentencia europea, pero los gobiernos autonómicos no
tenemos margen para tocar este tipo de normativa porque es
normativa europea. 

Por tanto, le hemos trasladado al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social que por favor adapte las medidas necesarias
para poder actuar y evitar las discriminaciones que sufren
trabajadores, en este caso los trabajadores laborales interinos,
que sufren discriminación al respecto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. Conseller. No sé si la resposta que he obtingut
és exactament aquella per la qual ens diu que no tenen la
competència estatal de la legislació laboral bàsica, però crec
que no m’ha respost el que li havia dit de sí que es competència
de (...) públiques d’ocupació.

L’eventualitat i la decisió d’estabilitzar l’ocupació és
competència total de les comunitats autònomes. Hem sentit
moltes vegades les queixes per part de la Conselleria de Salut
davant les dificultats de contractacions professionals. 

Han contemplat que pot ser que les condicions laborals no
són les més idònies?, que pot ser que les ofertes no són
atractives per la manca d’estabilitat o per la gestió que es fa en
alguns àmbits com és el de les urgències dels hospitals? Per
favor, facin-se càrrec de la situació que vostès mateixos, potser,
estan promovent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta. Lo que el Govern está haciendo en
primer lugar es ver toda la gestión en función pública heredada
con todos los recortes hechos y la reposición de los mismos. Es
gracioso escucharlo cuando hablamos de indemnizaciones
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millonarias fijadas por ustedes en base a sentencias mal
aplicadas por ustedes y el coste a las arcas públicas que las ha
generado, el diseño jurídico de sus diputados. Eso es el coste
que estamos pagando... las arcas públicas... 

(Remor de veus)

...pero lo que le puedo decir es que se está trabajando en
reponer, se está exigiendo al ministerio que permita no
establecer esos topes de reposición...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

...el problema de la oferta pública son... -puedo?-... el problema
que estamos teniendo son las tasas de reposición que fija el
Ministerio de Hacienda, se ha pedido que se reviertan esas
tasas de reposición, se están sacando a oferta pública, se están
fijando instrumentos como la bolsa única en materia de salud,
son avances significativos, esperemos que el Estado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Negueruela, ara sí que ja el seu temps s’ha exhaurit.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 16888/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estabilitat política del
Govern de les Illes Balears.

Sisena pregunta, RGE núm. 16888/16, relativa a estabilitat
política del Govern de les Illes Balears, que formula el diputat
Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. La estabilidad es esencial
para que cualquier gobierno pueda aplicar sus compromisos
políticos y la confianza mutua es pilar de esa estabilidad. 

Podemos, que vino a darnos clases de democracia, no
parece que sea un socio fiable, uno de los ejemplos es que
dicen que van a apoyar los presupuestos del Govern y
paralelamente presentan enmiendas inasumibles o que
desmontan lo que habían acordado. 

En fin, ante esta situación, ¿considera el Govern que tiene
garantizada su estabilidad política con un socio tan poco fiable
como Podemos?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Gómez, l’estabilitat
d’aquesta govern està garantida gràcies a la gestió del dia a dia
i al suport que rep de la majoria d’aquesta cambra
parlamentària. És una estabilitat, a més, garantida pels acords
de governabilitat que es varen signar al principi d’aquesta
legislatura amb els quals, a més, el Govern i la majoria que li
dóna suport, estan compromesos en el seu compliment.

Miri, Sr. Gómez, una cosa és el que vostè desitjaria i una
altra cosa és la realitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Pero en fin, nos gustaría
creerla, Sra. Consellera, porque desde Podemos hemos podido
leer algunas perlas como estas que le voy a leer literalmente:
“Jarabo protege a Armengol desoyendo su consejo ciudadano.
Yo no tengo mucha idea de lo que ha pasado con el palacete de
Francina, pero fuentes del Govern me han dicho que era una
gran pillada, así que entiendo que la documentación será para
engañarnos”. “Le hacemos un favor a Francina y al PSIB”. Y
la Sra. Camargo, que está muy escondida últimamente, dice:
“es intercambio de cromos, lo sé, pero es algo importante, yo
creo que podríamos sacar algo a cambio”. 

Yo creo, Sra. Consellera, que la desconfianza es evidente y
todo apunta a que la estabilidad se cimienta en los intereses
particulares de la Sra. Armengol y del Sr. Jarabo.

El cambio de cromos de la Sra. Camargo parece evidente,
el Sr. Jarabo protege a la Sra. Armengol desoyendo, desoyendo
el mandato de su consejo ciudadano, no forzándola a que dé
explicaciones públicas de por qué hizo la reserva del piso
millonario en la promoción de su compañero sentimental y
también... no sabemos, los ciudadanos no saben hasta qué
punto participa ella en los negocios inmobiliarios de su
compañero sentimental; y por otro lado, la Sra. Armengol
puede estar mirando para otro lado mientras el Sr. Jarabo
sigue... las empresas de su órbita siguen fortaleciéndose e
incrementando su facturación.

Yo creo, Sra. Consellera, que ustedes están confundiendo
estabilidad con defensa de intereses particulares. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Gómez, una cosa
són les crítiques polítiques i l’altra les seves paranoies
polítiques que és molt diferent. I parla vostè d’interessos
particulars, però a mi els únics interessos particulars que em
vénen aquí al cap és tota la utilització de béns públics que vostè
va fer per estalviar-se pels seus interessos particulars...

(Alguns aplaudiments)

...que ho pagaven tots els ciutadans d’aquestes illes.

Miri, Sr. Gómez, hauria de tenir la valentia que quan vol fer
una pregunta directa sobre un tema, de fer-la i d’escriure-la,
perquè és prou covard políticament que ni tan sols s’atreveix a
fer la política i aprofita...

(Alguns aplaudiments)

...qualsevol contingut de pregunta que no té res a veure per -
com dic- les seves paranoies polítiques.

Però miri, ja em va fer aquesta mateixa pregunta fa unes
quantes setmanes, avui no ha tornat a aportar res nou perquè el
que li passa a vostè i al seu partit és que no poden suportar que
aquest govern i aquesta majoria d’esquerres estiguin complint
els seus compromisos amb la ciutadania. Cada setmana -el Ple
d’aquest parlament n’és un exemple amb les coses que anam
aprovant- anam avançant també amb el pressupost, mal que li
pesi, i tot això són compromisos que, per cert, passen per
capgirar totes les polítiques que va portar endavant el PP en la
passada legislatura retornant a la ciutadania els drets que vostès
li varen llevar i recuperant serveis públics que vostès varen
retallar. Per tant, complim els acords de governabilitat i com
que no poden criticar aquesta gestió el que fan és ficar-se en
qüestions internes d’un dels partits que donen suport al Govern. 

Sr. Gómez, el seu torn és per controlar aquest govern, si vol
controlar un dels grups parlamentaris que són a aquesta cambra
pot fer una roda de premsa i fer tota la crítica directament que
vostè vulgui, perquè ells ara aquí no es poden defensar en
aquest torn de resposta.

A més, Sr. Gómez, li vull recordar que en el seu partit volen
els ganivets i tanquen la porta de la seva seu fins i tot al
senador. Vostè, Sr. Gómez, que amb el Sr. Bauzá eren com
Isabel i Fernando amb allò de tanto monta, monta tanto just fa
quatres dies, i ara en renega i si te he visto, no me acuerdo.
Això diu molt del seu tarannà polític, Sr. Gómez. 

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 16891/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a escola de Campos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 16891/16, relativa a escola de
Campos, que formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats.
Desgraciadament la història de la nova escola de Campos
sembla la història interminable. El 2008 l’IBISEC va elaborar
un informe que avalava la construcció de la nova escola de
Campos en un solar determinat. L’any 2009 es va signar un
conveni de colAlaboració entre el Govern i el consistori per a la
cessió dels terrenys. Malgrat això, som dins el 2016 i a Campos
tenim 700 alumnes dins una escola que està preparada per a
400. S’han hagut de posar aules i banys prefabricats perquè els
nins i les nines de Campos òbviament no hi caben, i, si per
casualitat ho veus un dia d’aigua, un dia que plou, que jo per
desgracia ho vaig poder veure així, els nins i les nines han
d’anar de les aules als banys amb paraigües i si plou, pobrets
d’ells, perquè queden ben remullats -si fa vent, volia dir, perdó.

Des de la conselleria s’ha mostrat disposició de posar en
marxa el projecte i començar la construcció l’any 2017, però
recentment hem sabut que el solar on s’ha de construir aquesta
escola té un problema de deficiències. Ens pot explicar de
quines deficiències es tracta i quan s’arreglaran per poder cedir
el solar a l’ajuntament i així poder fer l’escola nova?

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern, el conseller Martí
March. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats i diputades.
Sra. Sureda, en una cosa coincidesc amb vostè, en la història
interminable. És evident. Jo he mirat tota la documentació que
hi havia des de 2007, el director general de Planificació,
aleshores Miquel Martorell, ja va fer una petició a
l’Ajuntament de Campos per tenir un solar. Des d’aquell
moment han passat molts d’anys, és a dir, jo no sé què va
passar en la passada legislatura ni m’importa, el que m’importa
és donar una resposta a aquesta necessitat urgent que té
Campos i per la informació que jo tenc de l’IBAVI és un
problema registral, un problema de registre del solar i segons
m’han dit se suposa que a principis de l’any 17 això serà un
tema que estarà resolt. 

Esper que sigui així perquè realment la voluntat política
d’aquest govern, hi hagi o no hi hagi la colAlaboració de
l’Ajuntament de Campos, que pel que sembla no hi haurà una
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colAlaboració com hem fet amb altres ajuntaments, aleshores jo
estic convençut que nosaltres farem d’aquest centre de Campos
una qüestió prioritària. 

Per tant, esper que a principis del 17 nosaltres des de
l’IBISEC puguem dur a terme el projecte de centre de CEIP de
dues línies que és una necessitat ineludible a Campos i que -
torn repetir-, malgrat el que em va dir el batle personalment,
per telefonada, jo esper que recapaciti i que ens ajudi perquè la
realitat d’aquest centre sigui el més aviat possible una realitat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’autora de la pregunta.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, em pensava que no seria
vostè i que seria el responsable de l’IBAVI, el conseller Marc,
que em respondria. L’escola nova de Campos ja no és una
promesa, l’escola nova és una urgència que no pot esperar més.
Des d’El Pi no cercam culpables, volem que es trobi una
solució per a aquests nins i nines que estudien dins aquestes
aules prefabricades i que aquests pares i mares tenguin una
resposta perquè estan preocupats i indignats i ho veim evident. 

Li demanam que es facin tots els esforços necessaris perquè
es pugui començar d’una vegada aquest projecte. I ja que és
vostè que m’ha contestat m’agradaria saber si a la fi, que vostè
en principi m’ha dit que és així, si només és un tema
d’escriptura, que aquest projecte sigui una realitat en el 2017.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller March. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Sí, a mi tampoc no m’interessa ni el
culpable ni el no culpable, a mi m’interessa donar resposta.
Quan nosaltres tenguem el solar, perquè evidentment només
podem el projecte quan tenguem el solar, la Conselleria
d’Educació farà d’aquesta una qüestió prioritària perquè els
alAlots de Campos, els nins de Campos, tot l’alumnat de
Campos i la ciutadania de Campos tengui el servei públic
d’educació que es mereix. Per això, torn a repetir, serà una
prioritat política i tornarem a reiterar, si escau, la colAlaboració
de l’ajuntament perquè això sigui una realitat.  Moltes gràcies. 

I.8) Pregunta RGE núm. 16887/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rescat bancari.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 16887/16, relativa a rescat
bancari, que formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr.
Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores
diputats. Des de l’any 2009 les arques públiques han aportat al
FROP, al Fons de Reestructuració Bancària, un total de 53.553
milions d’euros, dels quals a dia d’avui només se n’han pogut
recuperar 2.686. 

Davant d’aquestes xifres, quina opinió té el Govern amb
relació al rescat bancari?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la representant del Govern, la consellera
Catalina Cladera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Governar és
prendre decisions, Sr. Camps, i l’any 2012 el Govern de l’Estat
va haver de prendre unes decisions amb relació al rescat
bancari que ara jo no valoraré. Sí que puc entrar a valorar la
gestió d’aquest rescat després d’una sèrie d’anys que han passat
i puc dir que el rescat no es va gestionar de la manera més
brillant possible. 

Precisament, el Sr. Rajoy no va ser massa clar en la
justificació del rescat. El rescat es va gestionar amb una ajuda
europea, 100.000 milions d’euros, que efectivament com vostè
ha dit ara, ara, recentment, hem sabut que només el 5% s’ha
retornat. Aquesta ajuda s’havia de retornar i només el 5% s’ha
retornat. 

El que sí puc dir és que just després d’anunciar aquesta
ajuda sí que va venir el major ajust... l’ajust més dur que s’ha
produït en la nostra història de la democràcia amb retallades a
l’estat de benestar, pujada de l’IVA, retallada de drets... per
tant, sí que d’alguna forma va tenir el seu efecte sobre l’estat de
benestar. Per tant, podríem dir que no es va gestionar de la
millor manera perquè també va pujar dèficit, va pujar deute i
això sí que ho hem acabat pagant tots els ciutadans, les
comunitats autònomes, etc. 

Per tant, la valoració és que es podria haver gestionat molt
millor i ens oposam que el rescat hagi suposat socialitzar
pèrdues i privatitzar beneficis i sobretot les retallades que ha
suposat o la mala gestió que ha suposat pels diferents governs
del PP, tant autonòmic com estatal, en l’estat de benestar, amb
les retallades que hi ha hagut, que encara evidentment aquest
govern ara cus i tornem a recuperar les línies de l’estat de
benestar, recuperació de drets, etc. 

Per tant, sí que puc dir que Rajoy i Guindos en el seu
moment no varen gestionar de la millor manera possible el
rescat bancari.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS.

Sí. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, li llegiré unes
declaracions que va fer la presidenta Armengol l’any 2012, dia
16 de juliol concretament, ella deia: “ no és just ni acceptable
ni tolerable que la mala gestió dels bancs i caixes recaigui sobre
els més dèbils, que són els aturats, els pensionistes i els
treballadors de classe mitjana, que no tenen res a veure amb el
rescat bancari”.

Curiosament, només dos mesos després de fer aquestes
declaracions, la mateixa Francina Armengol firmava una
reserva de compra d’un àtic, ella i bona part de la seva família,
volien viure tots junts en aquest mateix edifici, viure feliços i
contents, però en realitat volien un pis... no volien cap pis,
l’únic que volien era donar solvència a una operació
immobiliària i enganyar BMN Sa Nostra a fi d’aconseguir una
ampliació d’hipoteca fins a 6,8 milions d’euros. 

La Sra. Armengol va ser colAlaboradora necessària en una
presumpta estafa, en un presumpte frau a BMN Sa Nostra, va
aconseguir 6,8 milions d’euros en un moment en què l’aixeta
dels bancs estava completament tancada. Va ser prest i la Sra.
Armengol ja no es va recordar dels més dèbils, ni dels aturats,
ni dels pensionistes ni dels treballadors de classe mitja, va ser
una operació que, a més, va acabar en mans del SAREB, del
banco malo, i va suposar pèrdues milionàries per a BMN Sa
Nostra, pèrdues pel culpa d’operacions com la que va fer la
Sra. Armengol que varen justificar que aquest banc fos rescatat
just dos mesos després amb 730 milions d’euros. 

Aquest fet per si mateix hauria de suposar la dimissió
immediata de la Sra. Francina Armengol, aquesta gran pillada,
segons fonts del Govern, no hauria de quedar sense
conseqüències, però on són els del rescat ciutadà?, on són els
de la regeneració democràtica?, ja no diuen res! Serà que han
sacado algo gordo, com deia la Sra. Laura Camargo? Aquest
silenci còmplice de Podemos a canvi de què és? S’han venut
per un plat de llenties? 

Han expulsat les dues diputades més guerreres, per així
tenir un Podemos submís i agenollat davant la presidenta...

(Remor de veus)

Què ens costa a tots els ciutadans que Podemos tapi les
vergonyes de la presidenta?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, vostè no té vergonya!
Això és el primer que li he de dir...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Està pervertint, està pervertint la sessió de control d’aquest
parlament. Fa un discurs manipulador...

(Petit aldarull)

I això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

I això són també, com li deien abans, paranoies polítiques
que té el Partit Popular i que justifica un rescat bancari amb una
sola operació immobiliària, plena de mentides. Això és el que
vostè fa, pervertir la sessió de control, manipular, dir mentides
i faltar al respecte als ciutadans. Perquè no fa el que ha de fer
avui, que és una sessió de control en el Parlament i no anar-se’n
amb paranoies polítiques.

Res més.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 16886/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 16886/16, relativa a dades
d’atur que formula el diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Santiago
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, el PP es el culpable de todo, lo hemos
visto con la respuesta suya de antes. Somos los culpables de
bajar la deuda a proveedores, de bajar la deuda a
ayuntamientos, de bajar la deuda a los consejos insulares, de
pagar sus bonos patrióticos, etc. Y también de la inercia que
recibieron en cuanto a las cifras de paro que, por cierto, de las
cifras de paro podemos sacar dos, por una parte que nada está
cambiando, que su pacto de gobernabilidad sencillamente sigue
igual y las cifras cuando acaba la temporada turística siguen
subiendo, con una dependencia excesiva de lo que es el sector
turístico. En este sentido estamos ahí mismo y en este momento
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con más de 68.000 parados y a lo mejor la EPA nos daría
incluso 80.000 parados.

Por tanto, la pregunta es muy clara, ¿qué están haciendo
después de un año y medio de gobierno para que estas personas
que después de una temporada turística, una de las más buenas
que hemos tenido, no tengan, no encuentren un puesto de
trabajo? Y creo que en este sentido tienen un papel muy
importante lo que son los orientadores laborales, a los que por
cierto usted en el mes de abril, dijo aquí que a los 43 les daría
una solución en dos semanas, para que tuvieran una estabilidad
laboral de tres años. ¿Es así? ¿La tienen? Porque creo que son
unas personas fundamentales dentro de su conselleria, dentro
del SOIB, para que las personas que no tienen un puesto de
trabajo y que no lo han encontrado, lo puedan encontrar.

Le decimos esto porque además vemos que en el mes de
noviembre se produce un hecho muy significativo, que es que
la variación intermensual es de un 20% de incremento de las
cifras de paro, lo cual también denota esta dependencia.
Ustedes decían que iban a reducir el sector turístico.

Sr. Conseller, ¿cuál es la situación de estabilidad laboral
que tienen los orientadores laborales? ¿Qué valoración hace de
las cifras de paro?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias por la pregunta y por el tono, desde luego no ha
hecho la piscina de barro que han hecho sus compañeros. Se
agrade que por lo menos pregunte sobre lo que toca en el orden
del día de hoy.

En todo caso, lo que nosotros dijimos es que había que
mejorar y desestacionalizar la temporada turística. El número
de desempleados es alto, y nos preocupa, son 68.000. En 2014
había 84.311. La afiliación cae en el mes de noviembre más
que en otros meses, hemos visto una tendencia de caída de la
afiliación que ha ido mejorando la afiliación, salvo en el mes de
noviembre, que se produce por efectivamente, la finalización
de la temporada turística, que se produce más tarde que nunca,
lo cual creo que es un dato positivo, por lo menos creo que el
Sr. Gijón suele decir que eso debería ser un dato positivo para
él. En todo caso hay 23.727 más afiliados que hace un año. Son
las mismas cifras que en 2007. Por lo tanto, ya estamos en las
cifras del 2007 en materia de afiliación. Y en materia de
desempleo en las cifras de 2008. En todo caso son cifras que
nos parece que tienen que mejorar. 

En cuanto a los orientadores, efectivamente dijimos que
íbamos a intentar darlos una salida. Es cierto que el Consejo de
Ministros aprobó todavía el viernes pasado, la partida
presupuestaria que era necesaria entre otras cosas para ello. Es

cierto que dijimos que íbamos a dar esa salida de tres años y es
cierto que hemos convocado el viernes a los orientadores en los
servicios centrales, el lunes los hemos convocado, para
explicarles cómo se efectuará a partir de enero 2017, dar una
salida a todos esos orientadores, que por supuesto nos
preocupan y por supuesto hemos ampliado y está bien que
pregunte usted por los orientadores, cuando fue el Partido
Popular el que básicamente destrozó el Servicio Público de
Empleo, dejándolo en 28 millones de euros y despidiendo a la
mayoría de personal, con distinto tipo de sentencias, con
distinto tipo de actuaciones. Desde luego el máster que hicieron
en materia de derecho laboral, la que entre otros, hoy se sienta
aquí, para hacer este tipo de despidos, desde luego da para
bastantes estudios y para bastante pago por parte de las arcas
públicas por parte nuestra.

Eso son las herencias que hemos recibido por parte suya.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, le vendría
una tila antes de venir a los plenos, porque la verdad me
agradece a mí el tono y que no entre en según qué, y usted acto
seguido pues seguimos criticando. Mire, lo que me está
diciendo ¿qué es?, que a 31 de diciembre los orientadores
laborales realizan su contratación y no van a tener..., e
incumplen lo que dijo aquí en el mes de abril, que iba a darles
en dos semanas una solución a los 43 orientadores laborales,
¿me está diciendo esto? ¿Sí o no? La respuesta es muy fácil.

Sr. Conseller, el pacto de gobernabilidad que ustedes tienen
lo están incumpliendo en cuanto a materia económica y en
cuanto a la reducción de las cifras de paro. Todo sigue igual y
no convierten el crecimiento económico en un mayor bienestar
social.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

El Ministerio de Economía es el que dice: “España entrará
en 2017 con una velocidad de crucero”. Textualmente en la
hoja de prensa del Ministerio de Economía del viernes pasado.
Previsiones que hace, con una tasa de desempleo del 19% y
unos objetivos de crecimiento del 3%. Eso es su Ministerio de
Economía.

Nosotros desde luego no nos atrevemos a hacer esa soflama
de frases grandilocuentes, con esas cifras que da el Ministerio
de Economía, con ese 19% de desempleo que da. De lo que no
habla el ministerio en ningún caso es de que el 47% de los
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desempleados no cobran ninguna prestación y de que la
precariedad es una de las señas del mercado laboral de España.
Eso es de lo que no habla el ministerio y esas son las reformas
que tienen que hacerse. Ahora, hoy no ha hablado de salarios,
no sé por qué, pero del resto de materias desde luego no hablan
ustedes y es lo que habría que exigirles al Ministerio de
Economía y al Ministerio de Empleo, que adopte las medidas
necesarias para que nosotros podamos seguir trabajando. Se lo
hemos dicho muchas veces y seguiremos trabajando siempre en
esa linea Sr. Tadeo.

Pero desde luego si usted considera que es velocidad de
crucero o inercia, pregúnteselo al Ministerio de Economía (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Negueruela el seu temps s’ha exhaurit.

I.10) Pregunta RGE núm. 16889/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia en els
concerts educatius al batxillerat.

Desena pregunta, RGE núm. 16889/16, relativa a garantia
en els concerts educatius al batxillerat, que formula la diputada
Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Bon dia Sr.
Conseller d’Educació. Aquesta setmana hem sentit la
indignació de la comunitat educativa de la concertada per la
nova ordre que tramiten vostès per regular els concerts
educatius a partir del proper curs; ordre que vol substituir la de
l’any 2012 del Partit Popular. I el malestar -pensam- és lògic,
perquè vostès es boten dos compromisos educatius, un era
l’equilibri que hi ha d’haver entre la privada sostinguda amb
fons públics i la pública; i un altre la llibertat d’elecció de
centre que han de tenir els nins a batxiller. Perquè el que fan és
incloure expressament el caràcter potestatiu que tenen els
concerts, que és ver que és potestatiu, però vostès l’inclouen i
el vinculen a les disponibilitats pressupostàries que puguin
tenir. I això, Sr. Conseller, suposa que aquells nins que estudien
a una determinada escola, a un centre i volen continuar els seus
estudis després de secundària, no tendran mai la seguretat que
podran continuar en aquell centre, perquè dependran de les
disponibilitats pressupostàries que vostès vulguin dir o acollir-
se per concertar o no aquest centre sense cap garantia.

Sr. Conseller, tenim una comunitat amb un dels majors
índex d’abandonament, no li pareix que seria el moment
d’apostar precisament per donar continuïtat als estudis per
garantir el batxiller, per garantir la concertada?

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, diputats i diputades. Sra. Núria
Riera, a mi no em trobarà mai en un procés de confrontació
entre escola pública i escola concertada, mai. No com vostè que
comença a confrontar sense cap tipus de necessitat. L’ordre de
concerts que en aquests moments s’ha d’enviar al Consultiu
està discutida dins la mesa de la concertada, allà on hi ha els
sindicats i tota la patronal. I de qualque manera s’han atès els
suggeriments que hi ha en aquest sentit. 

Vostè sap perfectament que en el tema de batxillerat són
convenis singulars, són potestatius i nosaltres des que som al
Govern no hem llevat cap concert perquè atén escolarització,
atén escolarització. I si hem negat algun concert és perquè hi
havia places dins les escoles públiques. Per tant, no hi ha cap
tipus d’inseguretat jurídica.

I, a més, això de necessitats pressupostàries em fa molta
gràcia, quan vostès varen ser els campions de les retallades,
dins la pública fonamentalment, dins la pública. I vostès varen
fer retallades increïbles en el dret dels treballadors de la
concertada els quals ara reben, poc a poc, aquells drets que
vostès varen retallar.

Però no em trobarà amb una confrontació, vostè confronta,
confronti. Nosaltres tenim clar el full de ruta i tenim clar que
hem de millorar el sistema educatiu, un sistema educatiu que
realment vàrem trobar per terra, i nosaltres volem, amb vostès,
fer un pacte educatiu que millori la situació de l’educació. Si
vostè està en la línia de la confrontació a mi no m’hi trobaran
mai.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo no confront, és
que vostè s’ha confrontat amb la concertada des del principi de
la legislatura. I vostès ofereixen ara un pacte educatiu, però es
varen aixecar de la Mesa a l’any 2012, quan nosaltres els ho
vàrem oferir a vostès. És diferent governar que ser a l’oposició
i criticar!

Sr. Conseller, a vostè li toca solucionar els problemes
educatius avui en dia i les seves paraules sonen a excuses i a
mitges veritats, perquè vostè ha passat aquest projecte d’ordre
per una mesa concertada on li han votat en contra. I vostè ha
tret un informe... -sí, li han votat en contra les patronals i els
sindicats, no tots n’hi ha que s’han abstingut, però n’hi ha molts
que li han votat en contra, i vostè ho sap, perquè no han atès les
seves demandes-, i ha tret un informe del Consell Escolar sense
escoltar aquestes demandes, per tant ni diàleg ni consens.

Sr. Conseller, vostès només frissen a treure una ordre
polèmica sense consens i el que fa és debilitar l’ensenyament
de la concertada. No posi excuses que hi ha places a un altre
lloc, evidentment que hi ha places a un altre lloc, però això
lleva la llibertat de centre dels pares, o no? Lleva la llibertats
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dels nins si se’ls han de dur a un altre centre? Això és la seva
excusa, si no hi ha doblers que se’n vagin a la pública. La
concertada, un 40% li complementa l’educació i hauria
d’apostar per la concertada i defensar tots aquests centres.

Sr. Conseller, això no és més que una més de les colzades
que peguen a la concertada des del principi de la legislatura i
vostè ho sap, no hi ha equilibri concertada/pública, no hi ha
equilibri repartiment de professors/concertada pública; no hi ha
equilibri repartiment de pressupost, ni hi ha ATE, ni personal
de suport.

Sr. Conseller, rectifiqui i ens digui és això que vostè
governa per a Podemos, que no vol la concertada...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i és un dels premis i dels preus que paga aquest go...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, no estic al servei de Podemos, estic al servei de
la comunitat educativa, la pública i la concertada, i són fets, són
fets.

Miri, nosaltres de retallada a la concertada no n’hem feta
cap. Sap quin és realment el govern que realment ha començat
a fer que un nin de la concertada que té condicions pugui dur
a terme... pugui rebre ajuts? Nosaltres. No vostès, sí senyora,
no ho negui, és a dir, nosaltres, d’ençà que governam, la
concertada té més professors, és una realitat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Riera, deixi parlar, que jo l’he deixada parlar, nosaltres
fem una política en què, efectivament, per a nosaltres la qüestió
de l’ensenyança pública és fonamental, i no confrontam. I les
nostres relacions amb la concertada són bones, li agradi o no li
agradi. Si vostès volen confrontar, confrontin. Per tant, però...,
és evident, també tenim problemes amb els sindicats de la
pública, evidentment, perquè governar l’educació du
problemes. Però nosaltres amb la concertada no confrontam.

Però si vostès volen guerres amb la concertada, amb mi no
la tendran, el contrari, amb mi només treuran diàleg, consens,
diàleg i consens, i això és realitat, vostès és una cosa que no
saben fer, no han fet mai, ni sabran fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 16862/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a diversificació del turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 16862/16, relativa a
diversificació del turisme, 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, presidenta. Sr. Conseller, en noviembre de 2015,
pocos meses después de que este govern iniciara su andadura,
la Sra. Armengol y usted mismo presentaron a Baleares en la
mayor feria de la industria del turismo, la World Travel Market
de Londres, y ustedes, de manera muy acertada, a mi entender,
promocionaron nuestra islas apostando y centrándose en la
oferta de un turismo deportivo, por su alto componente
desestacionalizador, comentaba usted ilusionado, y se deshacía
en alagos hacia la Ultra Trail, hacia la Cicloturista Mallorca
312, entre otros eventos.

Sin embargo, una vez en Baleares, la realidad ha sido muy
diferente, Sr. Conseller. Mire, justo un mes después de la feria
de turismo, sale en prensa que está suspendida la Ultra Trail de
Mallorca debido a que no se ha llegado a un acuerdo con la
Conselleria de Medio Ambiente, y la serie de eventos
suspendidos continua: “El Govern suspende la segunda Trail
del Migjorn por su impacto ambiental”. Y la misma noticia
comentaba que muchas de las carreras que se habían visto
afectadas eran consecuencia de las decisiones de la Conselleria
de Medio Ambiente.

Y seguimos: “Se autoriza in extremis el desarrollo de la
Mallorca 312". En fin, conseller, en vista de estas políticas, que
es la realidad de lo que pasa aquí en las islas, nos preguntamos
¿a qué tipo de eventos deportivos se refiere cuando habla de
desestacionalizar el turismo?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, turisme esportiu
i turisme actiu són molt interessants per a les Illes Balears, el
turisme esportiu és aquell que ve a entrenar a les Illes Balears,
desestacionalitza, diversifica, o aquell que ve a preparar o
celebrar una prova esportiva que té lloc a les Illes Balears. I el
turisme actiu és aquell que no s’hi dedica professionalment,
però fa senderisme, cavall o altres activitats de natura, també és
desestacionalitzador i tots consumeixen distints productes
turístics. I el Govern de les Illes Balears, per tant, en
col·laboració amb consells insulars i ajuntaments, fa tot el
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possible per al màxim esdeveniments esportius d’aquestes
característiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Conseller, a usted se le llena hablando
de eventos deportivos y de turismo deportivo, pero lo que está
claro es que usted lo único que hace es prohibir, y lo que se
tiene que hacer es gestionar, que es más difícil.

Mire, nos ha llegado a Ciudadanos una queja de todos los
clubes deportivos de montaña que están federados, seguramente
también le habrá llegado a usted, son alegaciones al proyecto
de ley de presupuestos de 2017, donde ustedes, que tanto
hablan del turismo deportivo, les aumentan las tasas
administrativas e introducen normativas contradictorias entre
distintas consellerias e introducen penalizaciones abusivas y sin
sentido.

Yo le digo, conseller, que estos clubes y federaciones a las
que pone tantas trabas son las que hacen posible que usted
pueda promocionar Baleares como destino deportivo cuando se
pasea por todas las ferias internacionales con la Sra. Armengol.

Por lo tanto, yo le propongo que haga lo que ellos piden
aquí, que atienda sus alegaciones, que se reúna con la
Conselleria de Deportes, que se reúna con la Conselleria de
Medio Ambiente, que son del mismo partido y le será muy
fácil, y, por favor, que empiecen a gestionar, que se pongan de
acuerdo y empiecen a gestionar, y dejen de poner trabas y palos
en ruedas y dejen de prohibir.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Miri, Sra. Ballester, vostè pot fer tota la demagògia que
vulgui, però, precisament, l’anomenada Ultra Trail no es va fer
perquè els patrocinadors i organitzadors varen ser incapaços
d’arribar a un acord per arribar i per entrar a finques privades
amb els propietaris, aquesta va ser la realitat.

Enguany, la Travessa Tramuntana, que és l’hereva de la
Ultra Trail, s’ha fet, precisament aquest cap setmana, amb un
acord total precisament amb els clubs i la Federació de
Muntanyisme i amb la col·laboració de la Direcció General de
Medi Ambient, la de Turisme i la d’Esports. I això demostra,
primer, que gestionam, no prohibim, com vostè diu, i que, quan
es gestiona bé i es fan les coses ben fetes, evidentment és
possible.

Li vull recordar la complexitat d’aquestes proves. Aquestes
proves han de respectar els valors mediambientals per allà on
passen, evidentment; han de tenir en compte que han d’estar
dins un calendari, perquè la Guàrdia Civil no ens assegura que
pugui donar cobertura a més d’una prova esportiva, i també per
aquí han vengut alguns dels problemes que vostè esmentava,
que no tenien res a veure amb el Govern, el contrari des del

Govern vàrem tenir reunions amb la Delegació del Govern
perquè posàs més efectius i pogués donar cobertura
precisament a totes aquestes proves.

Des del Govern el que fem és promocionar i patrocinar
proves com la Palma de Mallorca Marató, la Six Days, la
Mallorca 312, la Challenge, la MECAP, la regata Ruta de la Sal
d’Eivissa, la Triatló  Illa de Formentera, la Mallorca Clàsic, la
Womens Marató, la regata Menorca Reserva de la Biosfera, la
Mitja Marató Popular Illa de Biosfera, l’Iron Man, etc., així un
llarg llistat de proves esportives que se celebren a les quatre
illes amb la col·laboració del Govern, dels consells i dels
ajuntaments per tal de donar sortida, des del punt de vista
turística, des del punt de vista esportiu i des del punt de vista
mediambiental a totes aquestes situacions, i per descomptat
sempre amb la col·laboració dels clubs, dels patrocinadors
privats i de les federacions.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 16861/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Guàrdia Civil de la Mar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 16861/16, relativa a Guàrdia
Civil de la Mar, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta, bon dia. Bé, el Servei Marítim de la
Guàrdia Civil compte amb un nombre important de funcions,
com són la prevenció i investigació de delictes, la custòdia de
costes i ports, la prevenció de la immigració irregular,
prevenció del contraban, protecció de la natura i medi ambient
en el medi marí, juntament amb la inspecció pesquera,
protecció del patrimoni arqueològic submarí, entre d’altres.

A les Illes disposa d’una base a l’estació naval de Porto Pi
i per al cas de la vigilància a l’àmbit d’Eivissa i Formentera
disposa d’una embarcació amb els seus corresponents efectius
que cada cop cobra major rellevància i que té actualment base
a Eivissa.

Fa una feina especial, en aquest cas, en el nostre litoral de
Ses Pitiüses en relació amb el control de party boats, pesca,
custòdia del medi natural, com hem dit, i especialment pel que
fa a les sancions de fondeigs que es produeixen sobre la
posidònia.

La gran magnitud de feines que té encomanades a un indret
on comptam amb els majors fluxos de trànsit marítim de la
Mediterrània pel que fa a transport de passatgers, pel que fa a
embarcacions d’esbarjo, creuers i també transport de
mercaderies, ens fa qüestionar seriosament la suficiència
d’aquest recurs. I és per aquest motiu que, com a mínim, i que
em consti a mi personalment, des de Formentera hem
reivindicat nombroses vegades, amb acords de Ple, amb
reunions i a tots els àmbits on tenim presència institucional, la
necessitat que la Guàrdia Civil de la Mar disposi d’un reforç en
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el cas d’Eivissa i Formentera i, en particular, a Formentera,
perquè actualment la base que tenim a les Pitiüses es troba a
l’illa d’Eivissa.

Aquest recurs és absolutament insuficient a causa d’aquest
volum ample de feina que he comentat anteriorment i, per tant,
tot i que sabem perfectament que vostès no són competents
perquè es produeixi aquesta millora de servei, sí que els
demanam que amb la seva interlocució directa amb el Ministeri
de l’Interior suportin aquesta demanda de Formentera.

Per això li deman, Sra. Consellera, si pensen demanar al
nou ministre d’Interior, un major esforç d’efectius i
embarcacions de la unitat de la Guàrdia Civil de la Mar amb
base a les Illes Balears i, en concret, a Formentera?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sra. Diputada, som
conscient de les mancances de seguretat a les Illes Balears en
termes generals de tots els cossos i forces de seguretat de
l’Estat a les Illes Balears pel que fa a tots els àmbits, tant en
tema marítim com a la resta d’àmbits, perquè, precisament a
l’estiu, s’incrementa la població flotant a les nostres Illes,
sobretot a zones costeres i a zones turístiques és on més falta fa,
i també perquè la seguretat és un valor de la nostra indústria
turística.

Entenem la preocupació expressada per Formentera per
protegir el litoral, per augmentar el control sobre les activitats
nàutiques de caràcter recreatiu i lucratiu, tot el que vostè ha
comentat, i pot estar ben segura que portarem, demanarem,
traslladarem aquesta demanda tot d’una que puguem reunir-nos
tant amb el ministre com amb la delegada del Govern, tant
d’augmentar la presència de forces o de cossos de seguretat a
l’àmbit marítim, com d’augmentar els cossos i forces de
seguretat, en general, a les Illes Balears.

Tenim sol·licitada una reunió al ministre Zoido, que encara
n’esperam la resposta, i també una reunió amb la delegada del
Govern, que també encara n’esperam la resposta.

Li he de dir que durant aquest any i mig que duem al govern
hem fet arribar aquestes peticions ja a la delegada del Govern
anterior que hi havia, que no vam obtenir resultats, i també
vàrem demanar una reunió a l’anterior ministre, al Sr. Jorge
Fernández Díaz, que era el mes de juny i el que va al·legar és
que estava en campanya electoral i que no ens podia atendre i
per tant no podia resoldre els problemes dels ciutadans.

Però evidentment, tot d’una que tenguem oportunitat de
tenir aquestes reunions que estan sol·licitades, traslladarem
aquestes demandes, així com una demanda més general
d’augmentar cossos i forces de seguretat de l’Estat a les Illes

Balears, per protegir i millorar el concepte de seguretat, tan
important tant al litoral com a l’interior per al tema dels
ciutadans, dels residents, però també per a la nostra indústria
turística i del nostre territori en general.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur. No farà ús de la paraula.

I.13) Pregunta RGE núm. 16882/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a saturació
turística.

Tretzena pregunta, RGE núm. 16882/16, relativa a saturació
turística, 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. Per començar no me puedo
reprimir las ganas de recomendar a los hombres y mujeres de
paja del Partido Popular, sometidos a grandes intereses, que
viajen y descubran ecosistemas más sanos que la piscina de
fango y corrupción en la que viven.

(Remor de veus)

Por tanto, después de que tanto el Sr. Gómez como el Sr.
Camps, sean elegidos por su grupo...

(Més remor de veus i alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

... como los representantes de la transparencia y la
anticorrupción.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Deben tomar algo más.

Sra. Presidenta del Govern, Sra. Armengol, passam ja a la
pregunta, comença a haver un cert consens entre les majories
socials que més turisme no és igual a millors condicions de vida
per als ciutadans i ciutadanes de les nostres Illes. Aquesta
situació de saturació turística que vivim condueix a un
problema de recursos, com l’estrès hídric o la destrucció
mediambiental i pensam que les nostres Illes no es mereixen
l’esclat de la bombolla turística.
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S’ha de repensar quin model de promoció turística volem
per als pròxims anys, es requereix una aposta turística de llarg
recorregut i necessitam transcendir el problema conjuntural
d’aquesta saturació turística i posar en marxa el tan
caracteritzat canvi de model.

Pensam també que els trams de crisi no passaran fins que es
recuperin no només els ingressos de les famílies, sinó també els
drets socials perduts i per això pensam que despeses com la
promoció turística s’han d’ajustar a una línia de prudència i
optimització de la despesa que ha de mantenir aquest govern,
i que, a la vegada, ha de respectar també el principi de
subsidiarietat a l’hora de transferir competències als consells,
més propers a les necessitats dels ciutadans de cada illa.

Des d’aquesta perspectiva i des d’una demanda de
contenció, també en la línia de promoció turística, d’acord amb
els consells, ens agradaria demanar-li si pensa aquest govern
liderar i coordinar una política de promoció turística al costat
dels consells i ajuntaments que s’adapti a la conjuntura actual
de saturació. Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

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. Jarabo, per la seva
pregunta. Aquest govern treballa des del minut u amb aquesta
estratègia de coordinació entre consells insulars i ajuntaments
en termes de promoció turística, molt conscients de la situació
diferent de cada una de les Illes, com vostè coneix
perfectament, Eivissa ja té transferida la competència en
promoció turística, no així la resta d’illes.

Ja hem fet tres conferències de presidents amb els consells
insulars on l’acord és que durant l’any 2017 la competència en
promoció turística pugui ser transferida a la resta d’illes. Però,
malgrat aquesta situació de diferències de competències entre
una illa i l’altra, nosaltres treballam conjuntament, aquesta
setmana mateixa es presentarà l’acció promocional de l’ATB,
el Pla d’Acció de l’ATB, que s’ha coordinat, per primera
vegada, amb les diferents consells insulars, tenint en compte
que cada una és una marca absolutament diferenciada i amb
cada una hem de treballar des de diferents línies.

I nosaltres la promoció turística no la basam en termes de
promocionar el sol i platja que, sense dubte, com vostè deia, és
un producte que es ven per si tot sol i que té grans puntes a
nivell d’estiu, sinó que la basam en creació de nou producte
turístic, lligat als mesos previs i posteriors a l’estiu, també lligat
a producte d’hivern, a producte gastronòmic, a producte
cultural, a producte esportiu i en termes amplis, per poder fer
temporades més llargues perquè redundi en major redistribució
de la riquesa per a tots i per a totes.

Cada illa és una situació diferent, Formentera és l’illa que
té la temporada més curta i en això treballam amb el Consell de

Formentera, en aquest moment en el mercat holandès, que és
important per a aquella illa. Amb Eivissa i Mallorca tenim
puntes molt altes d’estiu que hem d’equilibrar i treballar molt
més les temporades d’hivern. I a Menorca, que té una situació
més equilibrada, hem de treballar molt més els mesos d’abans
i posteriors de l’estiu, aquesta línia és la que fem des del
Govern de les Illes Balears, des de la Conselleria de Turisme,
en coordinació, com li dic, amb els consells insulars, i també
coordinació amb els ajuntaments, sobre els que l’ATB també
fa unes ajudes directes en promoció turística per als diferents
ajuntaments que presenten diferents projectes.

Ara, on diferirem vostè i jo, tal vegada, Sr. Jarabo, és que
necessitam recursos públics per destinar a promoció turística i,
per tant, algunes esmenes d’aquestes haurem de discutir, perquè
si no cream producte d’hivern, si no cream producte
diferenciat, és molt difícil poder continuar allargant temporada
turística, cosa que aconseguim en aquest darrer any, i allargant
temporada turística els nostres treballadors i treballadores
treballen més mesos i treballant més mesos tenen millor
cotització i tenen major cohesió social com a ciutadania a nivell
de les Illes Balears. Aquest és el nostre objectiu. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. No hi ha massa temps, però no hi estam
d’acord, no pensam que aquest plantejament de la
desestacionalització vagi en el bon camí de reduir la quantitat
de turistes que han de venir a l’estiu. Per tant, el que demanam
és contenció, no s’han de fer més inversions en promoció
turística vinculades directament a la desestacionalització,
perquè això el que provocarà és mantenir la precarietat que
tenim actualment, i nosaltres el que proposam és reduir aquesta
precarietat, tant a l’estiu com a l’hivern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 16892/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a majories qualificades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 16892/16, relativa a
majories qualificades, 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.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, jo
avui, a través d’El Pi, li volia demanar per un mandat que té
aquest govern, que era un compliment del tema del lloguer
turístic, però no he pogut. Li volíem demanar pel tema que el
conseller vicepresident del Govern, el Sr. Barceló, va dir que
reconeixia l’incompliment i que el passat mes de setembre
començaria la tramitació, per la qual cosa El Pi avui volia
demanar, perquè els meus bons amics el Sr. Abril i la Sra.
Busquets varen fer, varen dir, hi ha una peça fantàstica a IB3
on deien: “d’aquí dues setmanes el Govern presentarà la
modificació de la Llei turística”. 

El Pi avui volia demanar a veure si el que ha sortit, que
segurament a final del mes de novembre estaria aprovada la
Llei turística, volíem demanar per això. Fins i tot volíem
demanar per aquest assumpte i ha resultat que no ens han
acceptat la pregunta de tot això que jo li volia demanar. Resulta
que li volia demanar tot això perquè ha sortit primer a IB3 que
contestar aquí que abans de Nadal estaria aprovat. 

Bé, però no li puc demanar, això no li puc demanar. Per la
qual cosa, com que no li puc demanar això, que no ens han
acceptat el canvi de pregunta, li deman: quina actuació té
prevista el seu govern per millorar el model de l’Ens Públic
d’IB3 Televisió i Ràdio?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font, per aquesta
doble pregunta. No es preocupi que veig que aquí, en la sessió
de control del Govern, tothom parla del que vol menys del que
a vegades interessa als ciutadans d’aquestes illes. Per tant, li
faré un remix de les dues preguntes.

(Alguns aplaudiments)

Jo entenc que a vostè el preocupin tots els compromisos que
té el Govern amb IB3, amb el lloguer de vacances, amb la Llei
general turístic i amb tot allò que complim dia a dia. Nosaltres
vàrem signar, com vostè sap, uns acords pel canvi, un full de
ruta marcat aquesta legislatura gràcies a un pacte d’esquerres
en aquestes illes que funciona bé i que complim la paraula
donada, que és fonamental en política, la complim en lloguer
de vacances, encara que és veritat i hem assumit que és un tema
complex, difícil de regular i el vicepresident ha anunciat avui
mateix, per tant ja té la notícia, en un parell de dies estarà a
debat i a disposició un text sobre la regulació del lloguer de
vacances, igual que esper jo que avui avancem i avui tendrem
el consell assessor per poder fer el plantejament de model de
ràdio i televisió pública que es va aprovar en aquest parlament.

Sr. Font, avui la consellera Mateu farà una interpelAlació
arran d’una petició del Grup Parlamentari Popular sobre IB3 i

podrem parlar extensament només d’aquesta qüestió.
S’aprovarà el membre del consell assessor que a petició del
Parlament va ser el que va decidir que fos el que fes el
plantejament del nou model de ràdio i televisió pública. 

Vostè fa dues setmanes em va fer aquesta mateixa pregunta
i jo li vaig contestar exactament el que entenc, i el que entenc
és que amb un any i quatre mesos hem canviat notablement el
model de Radiotelevisió Pública de les Illes Balears. Basta dir
que ja no la dirigeix el Sr. Gómez, i això ja és un alè enorme
per a tota la població d’aquesta comunitat autònoma, tenim un
periodista...

(Alguns aplaudiments)

... independent que treballa en pro de la normalització de la
llengua, de fer una televisió de qualitat, una televisió propera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

... representativa de cada illa i que, a més, aposta per la
indústria audiovisual pròpia d’aquestes illes. Per tant, crec que
estam complint també amb això amb la paraula donada. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats. Sra.
Presidenta del Govern, té raó, és a dir, el control...tothom
demana el que vulgui. Jo estava un poc espantat a l’hora de fer
la pregunta, però després de veure el Sr. Camps i veure el Sr.
Jarabo hi vaig tranquil, vaig tranquil, puc demanar sense cap
problema. 

Aquest parell mallorquí de “ho aprovarem en un parell de
dies” és un parell mallorquí molt gran, em sembla fins i tot
aquell, “sí, em sembla bé, però ja et diré coses”, és a dir,  ja et
diré coses... anam bé. És a dir, crec que la insistència d’El Pi
perquè el nou model d’IB3 o la insistència d’El Pi per un
lloguer turístic regulat ha valgut la pena en aquest parlament i
per a tots els ciutadans de Balears. 

Jo el que li volia dir és que sigui Nadal de 2016, abans de
Nadal de 2016, que ens sent que surti el document aquest. I
l’altra cosa, si avui surt aprovat amb tres cinquenes parts el,
el... basta majoria absoluta avui? Val, ho han aclarit? Val. Jo
els ho deia fa dos mesos i no em creien, eh?, no havien llegit el
paper durant dos mesos, jo fa fos mesos ja vaig dir això, si ho
haguessin fet i ja tendríem el consell assessor. Si avui tenim el
consell assessor molt important seria, ja que duim més de set
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mesos de retard, que en un termini no més lluny de mig any
tenguem una proposta perquè si no, haurà acabat la legislatura.
Més diré, estam fent un concurs nou per externalitzar els
serveis informatius, allò que sí sabem és que acabarem aquesta
legislatura sense cap tipus d’internalització en temes
d’informatius. Jo no dic que s’hagis d’internalitzar tots, el que
dic és que m’agradaria saber què pensen vostès de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Sí, avui
s’aprovarà el consell assessor, a vegades l’hem d’escoltar més,
té tota la raó. Per tant, anirem també en aquesta línia. 

La televisió pública, efectivament, avui tendrem el consell
assessor, crec que hem de ser... hem de tenir la màxima
celeritat per poder fer el plantejament de model de ràdio i
televisió pública al servei de la ciutadania, de canviar una
televisió que va néixer molt malament i vostè coneix
perfectament, però que crec que durant aquest any i quatre
mesos, i jo ho vull posar en valor, ha evolucionat molt bé. Per
tant, tenim una televisió molt diferent de la que teníem, una
televisió que cada dia fa petites passes per ser més plural, per
ser més objectiva, per representar molt més la ciutadania
d’aquestes illes. Crec que també amb aquesta part positiva ens
hem de quedar.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 16890/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desestacionalització
turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 16890/16, relativa a
desestacionalització turística, que formula la diputada Sra.
Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Margarita Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, jo ara
podria formular-li la meva pregunta i parlar de turisme i
podríem fer un control de Govern normal si aquest govern fos
normal, podríem seguir amb normalitat aquesta sessió d’aquest
parlament si aquesta parlament fos normal i si vostè fos la

presidenta d’un govern normal ja hauria sortit a donar
explicacions i no esperaria a les preguntes de l’oposició. 

Fa una setmana coneixíem en el Telegram més famós
d’aquesta comunitat que l’assumpte del seu no pis era una gran
pillada, que amb la seva compareixença Podem podia treure
algo gordo. El partit de la nova política parlava d’intercambio
de cromos, el de la nova política.

Avui som en un parlament amb una presidenta expulsada
del seu partit per suposadament pressionar el seu govern, Sra.
Armengol -el seu govern- en el tema de pressuposts. I no té res
a dir, i diu que no afecta el seu govern. Està bé que vostè
sempre amb aquesta rialla se’n rigui de tot, però és que ara ja
se’n riu dels ciutadans de les Balears. 

Jo li volia demanar per turisme, sí, i li ho demanaré. Quines
mesures ha posat en marxa per allargar la temporada turística?
Contesti’m, per favor, amb mesures concretes i noves, no les
que va posar en marxa el Partit Popular la passada legislatura,
que ja les coneixem. O també pot aprofitar l’ocasió i explicar-
nos d’una vegada què passa aquí. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Prohens, per una
pregunta que no sé molt bé de què va, però li explicaré què
passa aquí. 

El que passa aquí és que fa un any i quatre mesos hi ha un
govern d’esquerres que amb valentia lluita per servir als
ciutadans d’aquestes illes des de l’honestedat, des de la valentia
i des del compromís amb la paraula donada; que fa feina perquè
el motor de creixement econòmic en aquestes illes, que és el
turisme i volem que sigui essent-ho, pugui donar més beneficis
a tothom i que la riquesa es redistribueixi millor i que fa feina
des del minut u, i du un any i quatre mesos de temps perdut,
Sra. Prohens, a fer una oposició seriosa a aquest govern, des
del minut u tenguem una temporada turística més llarga.

Per fer què, Sra. Prohens? Perquè els nostres treballadors i
treballadores tenguin feina més mesos; que fa feina en la lluita
contra la precarietat laboral, Sra. Prohens. Per què? Perquè els
nostres treballadors tenguin millors condicions en la seva vida;
que fa feina en la millora de les empreses de les nostres illes
amb un programa d’iComerç, amb millores de l’oferta
d’allotjament turístic; que feim feina en la creació de nous
productes turístics; i que estam aconseguint, Sra. Prohens,
millors xifres de creixement econòmic, millor temporada
turística, temporada turística més llarga, allargament de
temporada turística que no s’havia aconseguit mai. Si vostès
haguessin tengut aquestes xifres, Sra. Prohens, ja els agradaria
plorar pels nostres ulls.

Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ni una cosa ni l’altra, ni aclareix
la situació inèdita d’aquest parlament ni ens dóna cap
explicació en matèria turística més enllà dels mantres de
sempre. 

Creu que contribueix a desestacionalitzar tancar els tres
“xiringuitos” que romanen oberts durant l’hivern a la platja
d’Es Trenc? Creu que és un bon estímul per a la feina de
qualitat enviar a l’atur treballadors d’aquests “xiringuitos”
perquè els obliguen a tancar el seu negoci.

Creu que suspendre la Trail de Migjorn amb 240 esportistes
una setmana abans és positiu, o suspendre X-trail de Sant Josep
o la Trial que feia més de 23 anys que se celebrava a Eivissa?

Després d’haver renunciat a la promoció del sol i platja,
acceptaran les esmenes del Partit Popular per promocionar
turisme de congressos, cultural i esportiu?

Sra. Presidenta, ja coneixem el seu discurs de saturació
durant l’estiu, el que no ens esperàvem és que també el farien
durant l’hivern. Dins l’agenda balear, aquesta que recentment
li agrada tant anomenar, li recomanaria que trobàs un espai i un
moment per parlar de quin model turístic vol aquest govern i
parli-ho també amb els que no pensen com vostè. Això i només
això, Sra. Presidenta, és consens.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

 LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Prohens, vostè que és
una entesa en problemes de partits polítics si vol donar consells
a Podemos digui-los-ho, jo, en això, no m’hi ficaré, m’entén?
Jo ja... supòs que vostè està aquí fent punts pels seus
congressos i pel seu propi partit, faci el que trobi que ha de
fer,...

(Se sent una veu de fons intelAligible)

Jo li parlaré de com nosaltres servim als ciutadans
d’aquestes illes i les polítiques econòmiques que estam fent i si
escolta tal vegada ho podrà entendre i tal vegada ho podríem
compartir, perquè amb el treball que estam fent, Sra. Prohens,
aconseguim allargar temporada turística i les xifres són
evidents, a l’octubre hem crescut un 25% en arribada de turistes
estrangers, és una bona notícia de la qual hauria d’estar

contenta, també tenim unes millors taxes d’ocupació i
d’ocupació de qualitat en aquestes illes des que hi ha aquest
govern en aquestes illes que a vostè tan poc li agrada, però que
està donant resultats, s’estan redistribuint riqueses i s’està
augmentant les polítiques de coixí social i de servei públic tan
necessàries a les nostres illes.

I què hem fet?, hem creat producte turístic lligat a
temporada d’hivern o temporada més baixa, gastronomia,
cultural, esportiu, estam treballant directament amb el sector
privat per millorar oferta d’allotjament... 

(Se sent una veu de fons intelAligible)

...i oferta complementària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

 LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Estam treballant també per millorar la connectivitat i tenim
bons resultats.

Encara falta feina per fer? Sí, en queda molta, i si vostès
volen i creuen que de veritat l’interessant és servir als ciutadans
facin alguna proposta en positiu.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

II. Interpel·lació RGE núm. 15107/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb el model d'IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 15107/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb el model d’IB3.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Perelló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores diputats.
InterpelAlam avui la consellera de Transparència per tal
d’esbrinar quin és el model de radiotelevisió pública que vol
l’actual govern després d’un any i mig d’absoluta indefinició,
malgrat els seus anuncis i promeses de canvi de model.

Era d’esperar que després de criticar amb vehemència el
model anterior, que almanco tenia uns resultats visibles,
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tinguessin una mica clar el que volien, però es veu que no és
així.

El motiu de la interpelAlació en aquest plenari no és altre
que aclarir quines són, almanco, les línies mestres d’aquest nou
model bàsicament perquè fins ara no hem obtingut resposta a
totes les preguntes que hem formulat respecte d’això.

A la comissió de control del mes de maig el Sr. Manresa ens
va dir que no li pertocava a ell definir aquest nou model i vostè,
Sra. Consellera, al plenari de dia 2 de novembre va dir que
tampoc no li corresponia a vostè ni a aquest govern, és més, va
donar una resposta que ens va deixar un poc sorpresos, va dir
que corresponia a la comissió parlamentària del Consell
Assessor o sigui, vostès juntament amb la direcció i el consell
de direcció, són les seves paraules textuals.

És un poc sorprenent que la Sra. Consellera, de qui depèn
l’ens, no sàpiga qui ha de definir el model de radiotelevisió
pública, que el director general de l’ens no ho vulgui fer i que
al final tot es fiï a un consell assessor de continguts i de
programació que un cop nomenat encara nos’ha reunit una sola
vegada amb l’excusa que un dels seus membres va renunciar i
ha de ser substituït.

Esperem que avui no ens torni a trametre a una comissió
parlamentària que el que fa és controlar la gestió de l’ens, però
no marcar les seves línies estratègiques i que com a membre del
Govern ens pugui contestar a les qüestions que ara li
plantejarem.

En primer lloc, Sra. Consellera, la seva antecessora, la Sra.
Camps, va expressar el compromís dels partits del pacte
d’internalitzar els serveis informatius d’IB3, també va ser una
promesa del director general de l’ens un cop va ser nomenat.
No obstant això, el mes de gener d’aquest any es va prorrogar
el contracte a l’empresa que prestava aquest servei; res a dir,
era comprensible que per raons de temps es garantís aquest
servei. Ara bé, onze mesos després, el mateix dia que el
director general compareixia per donar comptes del pressupost
de l’ens per a l’any 2017 es publicava al perfil del contractat la
nova licitació dels serveis informatius i ens reconeixia que el
gruix de l’augment pressupostari previst per a l’any que ve se’n
va als informatius.

El contracte es licita per dos anys, amb una data d’inici per
a la prestació del servei de dia 27 de febrer de l’any 2017. Això
vol dir que el servei serà extern almanco fins al febrer del 2019
amb possibilitat d’una pròrroga per dos anys més, és a dir, ens
situam gairebé a finals d’aquesta legislatura i l’opció sembla
clara. No obstant això, li deman avui si a la vista d’aquests fets
que li acab de detallar el Govern abandona la seva aposta per
la internalització dels informatius i li agrairia una resposta clara
i diàfana. 

Seguim amb el model. És evident que la internalització o no
dels informatius no esgota el tema del model que es vol i per
això voldríem saber quines qüestions es planteja el Govern
respecte d’això més enllà del que ja ens va dir al plenari de dia
2 de novembre i la cit una altra vegada textualment “aquest
govern defensa la ràdio i la televisió independents”, i més enllà

dels arguments generalistes que repeteixen cada cop que es
demana per aquest tema.

Per exemple, es plantegen qüestions com ara qui ha de
finançar la televisió pública, qui ha de triar els seus continguts
o a qui ha d’anar dirigida i sobretot es planteja que alguna cosa
falla estrepitosament quan en un any i mig de gestió d’aquest
govern les audiències han baixat fins nivells molt preocupants
que fan fins i tot necessari replantejar-se no ja el model, sinó
fins i tot l’existència mateixa d’aquesta televisió pública.

Vostès varen heretar una televisió pública amb uns índex
d’audiència del 6% i ara estam a mínims. Segons les darreres
dades públiques corresponents a la setmana del 28 de
novembre al 4 de desembre IB3 està a la cua de les televisions
amb un 2,9% de pantalla, però hi ha hagut setmanes pitjors on
no ha arribat ni al 2%; hi ha franges horàries on marca un zero
i poc i un 1%, alguna cosa falla i sembla evident que deu tenir
a veure amb la seva idea del que ha de ser aquest model.

No és la primera vegada que parlam de les audiències tant
en aquest plenari com a la comissió de control i sempre han
contestat el mateix: que les audiències no són importants i que
el nou model necessitava temps.

La realitat és que no sabem quin és aquest nou model, però
en canvi sí que veim les seves conseqüències i és que cada cop
hi ha manco gent que opti per IB3 i malgrat això no sembla que
hi hagi preocupació per part d’aquest govern. És més, malgrat
això al pressupost de 2017 s’incrementa l’aportació en 2
milions d’euros dels quals res no es destina a la modernització
dels equipaments d’IB3.

Per tant, Sra. Consellera, la pregunta és obligada: el model
d’aquest govern és una televisió pública que cada vegada veu
manco gent?, com es poden complir els objectius de servei
públic que justifiquen la seva existència si és una opció
residual?, i sobretot, li sembla un bon exemple de gestió
pública augmentar el pressupost quan els resultats no avalen el
projecte?

Sra. Consellera, sap quina audiència tenen els canals
catalans recuperats pel seu govern, mes rere mes?, jo li ho diré:
entre un 0,1 i un 0,2%, crec que podem dir que molt poca gent
els veu, gairebé ningú, i aquesta vegada és cert; en canvi la
decisió d’aquest govern ha tingut una repercussió molt
important en la qualitat d’emissió d’IB3 fins al punt que
aquesta no reuneix els estàndards mínims de qualitat en una
televisió que se suposa que emet en alta definició, de fet hi ha
zones on la televisió pixela i no es veu bé. És conscient aquest
govern que el món de les noves tecnologies nosaltres tenim una
televisió d’ínfima qualitat? 

Ens agradaria saber també què fa el Govern per arreglar
això perquè duim mesos demanant-ho i l’única resposta que
rebem és que s’està estudiant una solució i que aquesta solució
ni es concreta ni arriba.

I finalment, Sra. Consellera, la televisió ha de promoure la
producció cultural i l’objectiu és que les empreses de les Illes
generin continguts, també va ser una frase dita a principi de
legislatura. La Sra. Presidenta del Govern fa un moment, en
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resposta a la pregunta que se li ha formulat, també ha dit que la
previsió pública ha de servir per apostar per la indústria
audiovisual d’aquestes illes, i això està molt bé, fins que
constatam que els encàrrecs de producció i de coproducció
conformen el volum de contractació important dins l’ens públic
i tots s’adjudiquen de forma directa, sense que estiguin molt
clars quin són els criteris que s’utilitzen per seleccionar una
empresa en detriment d’una altra.

Llavors passen les coses que ja coneixem, que la majoria
dels contractes van quasi sempre a les mateixes empreses, que
un programa que produïa una empresa, passa a fer-lo una altra,
una d’aquestes empreses que sempre surten elegides
curiosament i resulta més car perquè fa menys coses pel mateix
preu i l’altra en feia més. Fins i tot descobrim que l’ens acaba
pagant per un documental que la pròpia Conselleria de
Presidència que vostè dirigeix, de la qual depèn també IB3,
n’ha sufragat les despeses de producció. I voldríem saber si
això forma part del model que vostès defensen. Si aquesta és,
en definitiva, la transparència i l’objectivitat que apliquen a la
seva gestió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Perelló. Té la paraula la representant del
Govern la consellera Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sra. Perelló, la primera gran
diferència entre el model del PP i el nostre model és
precisament que ara tenim un director de l’ens professional i no
un vicepresident de l’anterior govern, fent al mateix temps de
director. Aquell era el model del PP i només del PP. El model
que defensen els partits que donam suport a l’actual govern és
el model de la gent i per a la gent de les illes de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. El seu model, el model del
Partit Popular era el reflex que qui governa, té els mitjans de
comunicació públics al seu abast, no sols perquè el director de
l’ens, com deia, fos el Vicepresident del Govern, sinó també
per tenir un consell de direcció monocolor, on la pluralitat
brillava per la seva absència i on els procediments de control
interns també brillaven per la seva absència. No hi havia
control intern, sinó més bé obeïen ordres que rebien a cop de
telefonades des dels despatxos. Un model basat en l’antítesi del
que ha de ser un servei públic professional, independent i
plural. Un model, el seu, que no complia les lleis en qüestions
tan bàsiques i tan essencials com és la llengua. Un model que
vetava certes persones com ha manifestat en diferents ocasions
en aquesta cambra el Sr. Font. En definitiva, un govern que
volia governar IB3.

Molt diferent és el model que defensam els partits que
donam suport a aquest govern i que avui em toca a mi defensar
per ser la consellera que té entre les seves funcions el control
dels tràmits administratius pertinents a l’ens. Un model que es
caracteritza per ser un mitjà de comunicació públic, no

monopolitzat des del govern de torn, sinó al servei dels
ciutadans i que té la funció de servei públic. Un model de
proximitat, que representi la pluralitat del territori, de totes i
cadascuna de les illes i de les seves peculiaritats. Un model
independent, que cerca el consens social i polític. En aquests
moments el consell de direcció d’IB3 no és monocolor, sinó
plural i de perfil molt més professional. Vostès, li ho record,
van poder proposar fins a tres dels nous membres que té el
consell de direcció actual. Això demostra la diferència entre les
seves maneres de consens i les nostres. Un model que compleix
amb la llei de l’encomana que li fa l’Estatut i la Llei d’IB3 pel
que fa al compromís amb la llengua pròpia i de cohesió entre
les illes. Vostès, en canvi, van convertir IB3 en un instrument
contra el català. Van substituir el Llibre d’estil al servei d’un
bon ús del català, per un manual contra el català, incorporant
l’article salat en registres formals i ordenant dir “Bauzá” en
castellà, en lloc de “Bauçà”. Qui no recorda els professionals
d’informatius d’esports i de temps fent esforços i equilibris per
salar on no tocava...

(Remor de veus)

D’això en diu vostè un bon model de ràdio i televisió
pública?

També van eliminar l’emissió de pelAlícules en català i van
rompre les relacions amb l’àmbit de comunicació català. Tot
amb la mateixa dèria "bauzaniana" d’anar contra el català. Un
model que té clar, el nostre, el seu paper de motor de
dinamització del sector audiovisual i la conselleria també que
per al pressupost 2017, 2 milions d’euros van a l’increment
d’IB3, un dels quals va directament a producció pròpia. Però a
la mateixa vegada aquesta conselleria també aposta pel sector
audiovisual. Vostès només s’omplen la boca quan a la
modificació de la Llei d’IB3 van dir el passat mes de novembre
que apostaven per la importància d’aquest sector, però li dic,
mai abans no ha existit cap ajuda a la producció de les nostres
illes. I li record que han governat els quatre anys passats. Per a
aquest any hi ha una ajuda de 600.000 euros per al foment del
sector audiovisual de les nostres illes i sabem que el consell de
direcció d’IB3 també té clar el suport imprescindible al sector
audiovisual.

En definitiva, uns models molt allunyats un de l’altre.
Nosaltres apostam per construir un model basat en les funcions
de servei públic, on es tenguin presents aquestes funcions per
damunt de tot, fins i tot de les audiències. Això no vol dir que
no siguin importants, però apostam per un model on predomina
la qualitat, la professionalitat, la independència, la territorialitat
i la funció normalitzadora; on la televisió pública cerqui nous
models i canals de difusió i noves pantalles per cercar les noves
audiències. A més, forma part del nostre compromís construir
un model d’IB3 des del diàleg i el consens i en aquest sentit es
va acordar el consell assessor. Arran d’una esmena presentada
per El Pi i votada per unanimitat en aquesta cambra, que també
vostès van votar. 

El consell assessor format per colAlectius de professionals
i socials que entenen sobre aquesta matèria, els van atorgar la
potestat de fer arribar una proposta als polítics sobre el nou
model d’IB3, que després fos debatut i definit en aquesta
cambra, el Parlament. Per això quan fan preguntes a la sessió
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de control al Govern, sobre el nou model, com també han fet
avui el Sr. Font a la Presidenta, des del Govern sempre els hem
dit el mateix, que aquesta cambra era qui havia de definir i
depenia de vostès elegir el nou model. Perquè així vostès ho
van de decidir per unanimitat i si el que volem és garantir la
independència i la perdurabilitat al llarg del temps d’aquest
model, així hauria de ser.

No li amagaré que m’hauria agradat que el consell assessor
ja estigués constituït, s’havia de constituir el passat mes de
juliol i tenir la proposta en sis mesos del nou model per a IB3,
però ha passat el temps i no és que aquest òrgan no hagi fet la
proposta, sinó que no s’ha constituït. Però aquesta no és una
responsabilitat del Govern, sinó de vostès, dels grups
parlamentaris d’aquesta cambra. I en aquest sentit el PP no ha
ajudat gens, ni ho ha posat gens fàcil. 

(Petit aldarull)

Si realment els importàs, podrien haver facilitat el
nomenament d’un dels membres que avui encara queda per
nomenar, per manca de vots d’una de les votacions, però esper
que avui es pugui nomenar i constituir. Però realment crec amb
la seva actitud és que realment vostès no creuen en un nou
model de professionalitat i independència de la ràdio i televisió
pública. Així i tot és clar que IB3 no es pot mantenir aliena als
canvis socials, tecnològics i de model de negoci que estam
vivint actualment les ràdios i televisions públiques en una
redefinició de les seves estructures, davant l’amplitud del deute,
la minva del pressupost autonòmic, del mercat publicitari i dels
nous formats de tecnologia multimèdia. Per això és molt
important que es registrin una sèrie de canvis estratègics, si es
vol garantir la seva viabilitat i caminar cap un model d’èxit de
televisió pública del segle XXI que perduri al llarg del temps.

El passat mes de setembre el director general de l’ens, com
president del consell de direcció, em va transmetre una còpia
del document sobre les directrius estratègiques 2016-2020 del
Consell de Direcció d’IB3, que estableix de forma genèrica els
principals valors, missions, criteris i compromisos d’aquest
consell de direcció. Crec que aquest document pot servir com
a punt de partida perquè el consell assessor comenci a treballar
en el nou model d’IB3, desitjo que es pugui constituir el consell
assessor i que en uns mesos puguem tenir la proposta del nou
model d’IB3, perquè vostès, els parlamentaris, el puguin
debatre en aquesta cambra i aprovar, esper, que per unanimitat.

No voldria acabar sense dir que IB3 Ràdio és la mateixa
marca, és el mateix estil, el mateix ens públic, amb una
programació feta sencera per al nou equip i ha aconseguit la
seva màxima audiència històrica en onze anys, ser la quarta
emissora de la ràdio amb 40.000 oients diaris i de dilluns a
divendres i 32.000 de mitjana de dilluns a diumenge, superant
així històriques emissores com Onda Cero, Radio Nacional,
Catalunya Ràdio i esRadio, només aquesta ràdio en català
només superada per ràdios com la Cadena Ser o la COPE.

És la primera vegada, per cert, els ho dic, que una
professional d’IB3 treballadora de la casa ha estat nomenada
responsable de l’emissora sense cap intervenció del poder
polític. Una ràdio que no demana el vot, on no veten ningú ni
fan campanyes, tot és en català, una ràdio amb diaris de

qualitat, una emissora oberta a la cultura, als esports i no sols
el futbol, que és interinsular realment. 

Vull aprofitar aquest hemicicle per donar l’enhorabona a la
nova direcció i als seus professionals i als oients que han cregut
en aquest nou model de ràdio pública. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mateu. Rèplica de l’autor de la
interpelAlació, la Sra. Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, hagués agraït... en
fi, que fos un poquet més original a l’hora de contestar aquesta
interpelAlació, bàsicament perquè li plantejàvem qüestions molt
concretes i ens hagués agradat respostes també concretes. 

Primer fugir del passat i segon dels llocs comuns, de
l’oratòria buida, de dir constantment el mateix sense dir
realment res. Ja està bé!, duen un any i mig de govern i ja està
bé que cada vegada que es parla del model d’IB3, que cada
vegada que es formula una pregunta sobre IB3 em parli de si el
vicepresident va ser el director general, de si el consell de
direcció era monocolor... no volia entrar en aquest tema, però
li diré que el Sr. Vicepresident... -no miri, no és una diferència-,
el Sr. Vicepresident va ser el director general durant sis mesos
pel bloqueig per al nomenament d’un director general, va
delegar immediatament en una persona professional del sector,
amb l’acord del sector audiovisual i no va exercir realment
aquestes funcions. Per tant, ja està bé d’anar sempre amb la
mateixa història perquè no és certa! M’entén?

Ja està bé de fer victimisme que el consell de direcció la
legislatura passada va ser monocolor, perquè vostès no varen
voler participar en aquest consell de direcció. I ja està bé de
vendre que el canvi de model radica que avui en el consell de
direcció hi ha representants assignats pel Partit Popular. I ja
està bé de centrar-se en el passat i estaria bé que em contestàs
al que realment ens interessa que és la seva gestió, són vostès
que governen, ja no duen un mes ni dos ni tres... duen un any
i quatre mesos, quasi cinc, sis mesos, un any quasi i mig i ja
estaria bé que em contestàs què és exactament el que volen.

De la seva intervenció he d’extreure que el model d’IB3 que
vostès propugnen és pelAlícules en català? Potenciar el sector
audiovisual, com? Jo li he dit abans el tema del sector
audiovisual, com el volen potenciar, beneficiant sempre les
mateixes empreses, sense cap tipus de control, adjudicacions a
dit? Doni’m una explicació sobre aquest tema perquè jo li he
plantejat i volia respostes concretes. Li he plantejat diverses
situacions, els mitjans de comunicació se n’han fet ressò i jo
volia una resposta concreta, no la seva oratòria buida sense dir-
me absolutament res.

Qualitat i professionalitat. Què vol dir que en la legislatura
passada no hi havia qualitat ni professionalitat? És una novetat
del seu model? Durant quatre anys la legislatura passada no ho
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era? Deixa en molt mal lloc els professionals que es dedicaven
a l’ens públic la legislatura passada.

Diàleg i consens? Amb qui? No serà amb el partit de
l’oposició ni amb els partits minoritaris de l’oposició. Vostès
fan exactament el que volen.

I el tema del model, qui l’ha de definir finalment? Aquest
consell assessor de continguts i programació que segons les
funcions que li atribueix la llei no té absolutament res a veure
amb la definició del model, que, com a molt, farà una proposta
i després quan tenguem la proposta, Sra. Consellera, em pot dir
qui és que definirà el model? 

I per favor, em pot contestar el que li he demanat: quin és
el model d’IB3 que vostès volen més enllà d’aquestes...
ambigüitats i d’aquestes línies buides que vostè m’ha dit?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. Contrarèplica del Govern, la
Sra. Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Bé, repetiré més a poc a poc per si no m’he expressat com
toca. Nosaltres el model que defensam, li he dit, és de servei
públic, de proximitat, de pluralitat, que representi tot el
territori, independent, que respecti la llengua pròpia, que sigui
un motor de dinamització del sector audiovisual.

Entenc que per a vostès, com ha dit ara vostè, aquestes
paraules siguin buides, per a mi no ho són. Només li diré, en
contestació a algunes preguntes que m’ha fet molt directament.

Vostès varen presentar una PNL en aquest parlament fa uns
mesos en defensa del sector audiovisual i en les darreres
intervencions quan m’han demanat pel model d’IB3 sembli que
aquest sector els importi... o simplement només ho focalitzin en
certes empreses. Parlant del tema de l’empresa en qüestió a la
qual vostès han mencionat repetidament en aquesta sala li
comentaré un parell de coses.

Quindrop, que és l’empresa a la qual vostès fan referència,
li diré dues cosetes, no és una productora en la qual ara Alberto
Jarabo hi sigui, primera, començant per aquí.

Segona, aquesta consellera no decideix amb qui treballa
IB3, no es decideix d’aquesta manera, es decideix des de la
direcció i amb els professionals de l’ens. 

Només li dic una cosa, el primer any que va començar a fer
feina Quindrop a IB3 va ser l’any 2009, durant el 2013 -i
només feia documentals- durant el 2013, 2014 i 2015 també va
fer programes de televisió sota la direcció de l’IB3 del PP. El
2015 va entrar el nou equip directiu i abans de les eleccions va
fer el major contracte amb IB3, valorat en 126.000 euros. El

2016 només ha facturat 117.000 euros. Ja estic cansada que
insinuïn que aquest govern afavoreix la productora de l’ex... de
l’exproductora del Sr. Jarabo, estic cansada! A vostè li acab de
dir les dades i aquestes són les dades correctes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A més li diré, si volem afavorir els sectors audiovisuals, què
passa?, que ara només podem oferir segons quines empreses
audiovisuals no poden fer programes empreses que són de gran
trajectòria com pot ser l’exproductora? S’ho facin mirar. Jo no
entraré en aquestes valoracions, perquè, com li deia, i vostè ha
insinuat, es trien les productores totes per igual, amb criteris de
professionalitat, d’estratègia de graella, d’experiència i de
capacitat de produir. 

Pel que respecte al que em deia de la pèrdua de qualitat del
senyal. Crec que és una batalla seva en contra de l’emissió, com
ja ho era abans, del Canal 33 i del Canal 3/24. Tot i així sabem
que hi ha alguns problemes puntuals amb els temes tècnics de
recepció i hi està treballant Multimedia del Govern amb IB3,
amb els tècnics, per millorar aquests problemes puntuals. 

Li deia, hem fet una enquesta el passat mes d’octubre
adreçada a 900 persones, a 900 habitatges de tots els municipis,
i només un 3%, contestant preguntes molt puntuals, han dit que
hi havia qualque problema en la recepció. Tan greu no deu ser
aquest problema.

Entrant en el tema d’audiència, que vostè també m’ha
comentat, després diuen que no concret, quan va entrar el nou
equip directiu ja no era una herència del 6% sinó del 4,2,
perquè sempre fan referència a aquesta xifra i li volia
puntualitzar. Aquest missatge que vostè repetidament sempre
diu i vol transmetre que no la veu ningú jo ja li dic que no és
així. Pensi que l’empresa Kantar Media només té 220
audímetres a totes les Illes i un 50% estan posades en cases de
castellanoparlants, de vegades si només miram l’audiència per
aquests audímetres segurament no tendrem una realitat del qui
veu la televisió pública de les nostres illes. 

Sabem que som millorables, sabem que som millorables,
però actualment també la televisió pública s’ha d’adaptar als
nous canals com l’internet, el multipantalla... i en açò també hi
treballam.

Amb l’enquesta que comentava que s’ha fet a 900
habitatges veien IB3 167.000 persones, 457.000 a la setmana.
Les notícies del migdia i del vespre la veien 93.000 persones.
Algunes persones sí la veuen. 

Alguns dies la mitjana està en el 5%, que vostè em parla del
zero per cent, però també li diré que un share del zero per cent
entre les nou i les deu del matí no vol dir sinònim que ningú no
vegi la televisió pública, però tampoc un share del 20% dels
informatius tampoc no vol dir que tothom els vegi, ho dic
perquè de vegades les xifres mal utilitzades també... és el que
tenen.

Veig que se m’acaba el temps i no li puc dir que per
exemple... no han donat importància al fet que la ràdio tengui...
hagi tingut aquests bons resultats. Jo esper que ho posin en
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valor i sobretot li vull dir que jo sí que esper que sigui el
consell assessor qui defineixi aquest nou model, per açò se li va
encomanar aquesta tasca i que després sigui el Parlament
juntament... aquell consell assessor, amb el consell de direcció
de l’ens els que presentin un nou model que hagi de votar
aquest parlament. 

Crec que si volem una televisió independent i que perduri
al llarg del temps no pot ser aquesta consellera ni aquest govern
els que decideixin el nou model perquè vengui el proper
govern, que esperem que estigui molt de temps, i se’l carregui
en quatre dies.

(Alguns aplaudiment i remor de veus)

III. Moció RGE núm. 16085/16, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a major atenció a la cronicitat,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14385/16.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al tercer punt de l’odre del dia que consisteix en el
debat i votació de la moció RGE núm. 16085/16, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a major atenció a la cronicitat, derivada
del debat de la InterpelAlació RGE núm. 14385/16.

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES, té la paraula el Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Conseqüència de la interpelAlació que vàrem presentar fa setze
dies venim aquí amb aquesta moció per dir que creiem que
qualsevol govern ha de tenir un altre prioritat a promocionar la
salut entre els seus ciutadans per prevenir l’aparició de
malalties i alleugerir les càrregues dels malalts, sobretot dels
malalts crònics.

L’instrument que suposa... que utilitza el Govern per
reflectir el seu compromís polític en la salut dels ciutadans és
un pla de salut. Primer, resumeix les actuacions a realitzar en
un termini determinat; segon, que digui quines institucions
l’executaran de forma coordinada; tercer, quins recursos
econòmics podrà destinar a aquest pla. Però a les Illes Balears
sembla que ens costa molt planificar, no tenim una pla
d’eficiència econòmica que El Pi ha reclamat des del primer dia
per gestionar els recursos per saber quins recursos tenim per als
ciutadans; no tenim un pla de salut des de l’any 2007, ja fa deu
anys; no tenim un pla estratègic per a l’atenció a la cronicitat,
que suposarà ser un dels grans problemes del segle XXI. 

I per això amb aquesta moció volem posar una mica d’ordre
en cas que s’aprovi i en cas que el Govern tengui la voluntat de
complir el mandat parlamentari, que ja sabem que en molts de
casos li costa un poc, i els instarem a fer un pla de salut 2017-
2011, el darrer va ser 2003-2007. Parlam d’un instrument
estratègic que serveix de full de ruta, que requereix consens
dins el sector sanitari dins un paraigües normatiu i vinculant i
que necessita evidentment d’una dotació pressupostària adient.

I per si de cas a El Pi també ens hem encarregat de fer dues
esmenes al pressupost de la comunitat autònoma que
contemplen partides per a l’elaboració d’un pla de salut i per un
pla estratègic de l’atenció a la cronicitat. Els instam a avançar
en aquestes feines. 

No inventam res, el tenen a Madrid, a Cantàbria, a Euskadi
i fins i tot n’hi ha un al Ministeri de Sanitat amb data de l’any
2012, que ens ha de servir de marc. 

Cap professional -cap professional- per bo que sigui, i ho
són molt, no coneix un malalt crònic com es coneix un mateix,
el que necessita una persona que conviurà amb una malaltia és
un soci que l’ajudi, és una relació de cooperació entre iguals
amb els professionals sanitaris.

És per això que necessitam un canvi del sistema. Ho dèiem
a la interpelAlació, el sistema sanitari està pensant per curar i no
per tenir cura. El 5% -com molt bé deia la consellera- de la
població rep quasi el 50% dels recursos sanitaris perquè en
tenguem cura. Dèiem que a l’any 2019 gairebé una quarta part
de la població balear serà major de 65 anys i creiem nosaltres
que no estam preparats del tot. 

La preparació no es fa basant-se en actuacions que després
es deixen per escrit, com deia la consellera, que s’està fent, la
preparació es planifica. S’han de recollir les dades sobre l’estat
de salut de la població i els objectius generals i específics per
àrees i sectors com la cronicitat, l’atenció geriàtrica i l’atenció
domiciliària. 

Hem de prioritzar les actuacions públiques, s’han de definir
les estratègies socials i sanitàries, descriure i avaluar els
recursos de què disposam, hi ha molta feina a fer, no neg que
no se’n faci, però en queda molta per fer, perquè al cap i a la fi
el que cercam és que la gent visqui bé, visqui bé, no
d’escàndol, sinó que visqui bé. Ara vivim més anys, sobrevivim
malalties i l’envelliment poblacional ja és una realitat i per tant,
el que ens ha de preocupar és viure bé.

A més d’aquests dos plans, que consideram que han de tenir
com a base les actuacions que ja han resultat satisfactòries en
altres comunitats, proposam que, dins el marc de recuperació
per a personal sanitari, que fou tret del sistema durant la
passada legislatura i que tantes vegades s’ha estimat que foren
prop de 1.400 professionals, és prioritzi l’atenció primària,
perquè no podem dir que obrim els centres de salut els
horabaixes quan des dels mateixos sindicats avisen que la
plantilla no basta per atendre tota la gent. Sobre les espatlles
dels professionals recauen les equivocacions dels polítics, les
nostres equivocacions, i amb les darreres ja duen massa pes a
sobre aquests professionals, facem les coses bé. 

El Pi sempre ha defensat que els PAC siguin oberts en
horari de matí i horabaixa, tot tenint en compte que la majoria
de vegades les cures i la informació al pacient, l’atenció a la
cronicitat, la labor d’infermeria és... en definitiva es produeix
a les hores baixes. Ara bé, hi ha d’haver professionals per
poder obrir i això fa un any no passava.

Així doncs, amb la moció volem recuperar la plantilla
sanitària, el mateix que vol fer aquest govern, però consideram
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que és especialment necessari dins atenció primària, on es
resolen el 90% dels problemes sanitaris dels ciutadans. Perquè
ja sabem que, a més de ser millor per al pacient també, és més
econòmic per al sistema, que això no és poc dins un sistema
que engoleix tots els doblers que li enviïs, eh? Per què? Perquè
ho necessita també, per tant, si el que fem ho fem bé,
segurament podrem estalviar més bé els recursos i distribuir-los
millor.

I per acabar, reincidiré en la implantació dels serveis
telemàtics i el foment del seu ús entre pacients i professionals
perquè vaig demanar a la consellera dues vegades aquest tema
de l’ús que es feia de l’historial clínic on line o digital i no em
va quedar clara la contesta. Entenem, cosa que ens fa pensar,
que s’utilitza, però tal vegada s’utilitza menys del que tocaria,
així doncs sempre està bé dedicar temps a ensenyar els usuaris
com fer-ne ús. 

Aquesta és la moció, jo he llegit amb els companys d’El Pi
les tres esmenes que ens han plantejat, deixaré que hi hagi les
intervencions i després segurament serà fàcil arribar a un acord
entre tots. És un tema que crec que està per damunt nosaltres,
fins i tot supera la societat.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 16991/16,
16992/16 i 16993/16, té la paraula el Sr. Vicens Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sr. President. Parlam d’aquesta moció que
fa referència a l’atenció a la cronicitat d’El Pi. La nostra
societat, Sr. Font, ha situat la salut en el centre de les seves
aspiracions, la salut és un bé en si mateix i és el valor més
preuat per tots. Evidentment hi ha demandes creixents dins la
nostra societat en matèria de salut i les profundes
transformacions dels darrers anys ens obliguen a conèixer
l’estat de salut de la població, però sobretot les causes que la
determinen.

Fer un diagnòstic de salut pretén analitzar de què
emmalaltim, quin ús fem dels serveis sanitaris, però també
analitzar la situació dels principals determinants de salut; quin
nivell de salut tenim, però també, com es distribueix i com
valoram la desigualtat i com afecta aquesta a la salut; o quins
nivells d’hàbits saludables tenim, quin patró de morbiditat o
mortalitat té la nostra societat; o quins recursos humans i físics
té el Servei de Salut i com estan distribuïts. Perquè en la tasca
de tots rau fer aquests serveis sanitaris sostenibles, per procurar
que la salut augmenti i hagi més benestar i més qualitat de vida
per als nostres ciutadans.

Com vostè sap, el Grup Parlamentari Socialista, Podem,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per Formentera
hem presentat 3 esmenes de modificació a la seva moció, que

jo intentaré raonar. Pel que li acab de dir, nosaltres introduïm
a la primera esmena que s’introdueixi el concepte de diagnòstic
de salut, aquí se’n va fer un l’any 2010 que és un llibre de prop
de 300 pàgines, que és una font d’informació integrada, que ens
ajuda a contestar les preguntes que jo he formulat abans. I
evidentment és un instrument que ha de servir per elaborar un
document estratègic, com deia vostè, que és un document de
planificació sanitària, que és el Pla de salut; un pla, com
qualsevol pla de salut, que ha d’establir unes línies d’actuació
i contenir dades sobre l’estat de salut de la població, ha de
marcar objectius generals, objectius específics per àrees i
sectors i, especialment, ha de prioritzar les actuacions
públiques per als propers anys i fer una descripció de com es
faran i contenir elements d’avaluació.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb la formulació
d’aquest primer punt, però fem aquesta esmena de modificació
per introduir que l’any que ve, a l’any 17 es pugui fer aquest
diagnòstic de salut i a posteriori fer el Pla de salut.

En relació amb la segona esmena, li demanam un canvi de
nom, però que tècnicament té la seva importància, no fer una
estratègia, sinó un Pla d’atenció a la cronicitat. L’altre dia ja es
va parlar aquí, fa 15 dies, que hi ha major esperança de vida,
amb major envelliment de la població, amb una millora dels
serveis assistencials i també produïda perquè tecnològicament
s’ha avançat molt, en aparells, diagnòstics, o terapèutics, o en
tractaments, i amb tot això al final resulta que tenim molts de
malalts crònics, tenim més persones amb malalties rares i
especialment tenim persones, però un caramull de persones que
tenen una complexitat assistencial o terapèutica que,
evidentment, entre altres coses, afecta la seva dependència,
afecta el que es denominen les activitats bàsiques de la vida
diària, que les converteix en persones dependents. I aquí es va
comentar fa 15 dies, que aproximadament tenim 13.000
persones en aquesta situació, que són les que representen una
despesa molt elevada de recursos sanitaris. Evidentment, això
no vol dir que no les haguem d’atendre, però hem de conèixer
si ho podem fer d’una manera millor.

I evidentment això necessita una planificació. És veritat que
miri, aquest document de l’any 2010, que és un Pla d’accions
sanitàries a l’àmbit sociosanitari del Servei de Salut, que a
l’any 2010 intenta ja començar aquest camí. Desgraciadament
va governar després el Partit Popular i ho va aturar tot i no va
fer res, però això no deixa que el model sanitari no hagi de
canviar i que ha de canviar en una qüestió que es resumeix
d’una manera curta, que quan el sistema sanitari o l’atenció
sanitària no curi, com a mínim el que ha de fer és tenir cura. I
això és una síntesi del que vol dir atenció a la cronicitat, perquè
necessitam més coordinació entre primària i hospitalària,
necessitam més atenció domiciliària, necessitam més
continuïtat assistencial, necessitam més integració entre serveis
sanitaris i socials. Necessitam més autonomia de decisió, de
professionals, però també del malalt. I necessitam més
prevenció i no podem oblidar-nos que necessitam també més
recursos, unitats de crònics o la pretesa adaptació de l’Hospital
de Son Dureta, de Can Misses, que, per cert, el PP va treure
aquesta adaptació per a l’atenció a la cronicitat del projecte del
nou Can Misses, o de Verge del Toro.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616991
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616992
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616993


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 7 de desembre de 2016 3351

I com ja es va dir aquí, necessitam identificar el que
tècnicament se’n diu pacients crònics complexes o pacients
crònics avançats. Perquè també necessitam saber quines coses
són les que modifiquen, com atenem aquesta cronicitat o quins
recursos consumim. I evidentment per a tot això, al final,
necessitam redefinir serveis, redefinir organització i redefinir
coordinació. I per tant, nosaltres volem fer, i per això li ho
proposam, un pla d’atenció a la cronicitat, que ha d’establir des
de fons d’informació, objectius generals i específics; ha de
marcar les seves prioritats; ha de fer la seva avaluació de
recursos, i ha d’establir també indicadors i mesures
d’avaluació. I evidentment, com ha dit vostè, necessitam la
participació dels professionals. Per tant, esperam també que
pugui acceptar la nostra esmena de modificació.

I la tercera esmena que hem presentat és al tercer punt. Hi
ha un canvi semàntic i és de justícia fer-ho, introduïm
“continuar fent”. Per què? Perquè s’ha de reconèixer que la
Conselleria de Salut i el Servei de Salut han introduït canvis
dins els recursos humans. Ja no parlam que hi ha un augment
d’un 9% del pressupost per a l’any que ve i també per a atenció
primària, sinó que s’han recuperat drets dels treballadors, s’han
recuperat persones, d’aquelles 1.300, prop de 500 ja s’han
recuperat. Per tant, és de justícia reconèixer que ja es fa feina.

I evidentment també estam d’acord que es miri cap
endavant. S’han passat de temporals a interins 980 persones,
qualitativament és molt important. I també es vol fer una oferta
pública d’ocupació per treure 1.200 places en torn lliure i de
promoció interna. He de dir, vostè ja sap el que fa el Ministeri
d’Hisenda, el que deixa fer i el que no deixa fer. Per tant,
aquesta modificació del punt de la seva moció és semàntica,
però és reconèixer també que qualque cosa ja s’ha fet. Però
sense oblidar el que vostè diu, necessitam arribar a un punt
d’adequació de recursos humans a primària i a altres qüestions.

I el quart punt al qual no hem presentat esmenes, però, miri,
som a una comunitat on tota la informació a nivell electrònic,
som al capdavant d’Espanya, qualsevol professional d’un punt
assistencial pot consultar la seva història, ja no a nivell
d’atenció primària, sinó a nivell d’hospital; saber què li han dit
en aquella consulta externa, saber quin és l’informe d’aquell
TAC, o quina és la recomanació terapèutica. Això aquí ho
tenim des de l’any 2010-2011. Per tant, què hem d’avançar
aquí? Hi estam completament d’acord, perquè ja que hem
arribat dels primers el que no hem de fer és anar cap enrera.

Per tant, ens sembla perfecte, esperam que pugui atendre la
nostra demanda amb aquestes tres esmenes i, evidentment,
aquest és el camí per canviar el model sanitari que necessitam
per afrontar els reptes del futur, però també els del present, que
els tenim i grossos.

I una altra matisació, hem de ser-hi tots, no només un parell.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, per
defensar les esmenes RGE núm. 16991, 16992 i 16993/16. Té
la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hi ha dos tipus de malalties,
agudes i cròniques, les malalties agudes, com a un refredat o
una grip, solen durar relativament poc, això no obstant, les
malalties cròniques són problemes de salut de llarga durada.

El fet de patir un trastorn crònic no implica necessàriament
tenir una malaltia greu o que pot posar en perill la vida d’una
persona, tot i que algunes malalties cròniques, com són el
càncer i la SIDA, ho poden fer. Les malalties cròniques també
inclouen trastorns com l’asma, l’artritis i la diabetis, tot i que
els símptomes d’una malaltia crònica poden desaparèixer. Amb
les cures mèdiques generalment la persona continua patint la
malaltia subjacent, tot i que els tractaments que rep poden
implicar que senti sana i es trobi bé gran part del temps. Si
pateixes una malaltia crònica és possible que no només t’afecti
físicament, sinó també emocionalment, socialment i de
vegades, fins i tot, econòmicament.

Sens dubte, és una molt bona iniciativa la presentada avui
pel Grup Parlamentari El Pi, entre d’altres coses, perquè em
sembla interessant tant des d’un punt de vista sanitari com
econòmica. Com va indicar el Sr. Font, a la seva intervenció de
la setmana passada, al·legava que per a una major i millor
atenció a la cronicitat calia, d’una banda, un correcte
finançament de la sanitat, traduint-se amb més recursos i,
d’altra banda, un canvi de model assistencial, per ser més
eficients.

Efectivament, creiem en aquesta necessitat de canvi de
model, el nostre model és el model biopsicosicial, un model o
enfocament participatiu de salut i malaltia que postula que el
factor biològic, factors quimicobiològics, els psicològics,
pensament, emocions i conductes i els factors socials tenen un
paper significatiu de l’activitat humana en el context d’una
malaltia o discapacitat. D’aquesta manera, la salut s’entén
millor en termes d’una combinació des de factors biològics,
psicològics i socials, i no purament en termes biològics.

Contrasta amb el model reduccionista, tradicional,
únicament biològic que suggereix que cada procés de la
malaltia pot ser explicat en termes d’una desviació de la funció
normal subjacent, com a un agent patogen, o anormalitat del
desenvolupament o lesió. Aquest enfocament s’utilitza en
camps com la medicina, infermeria, psicologia clínica,
psicopedagogia i la sociologia i, en particular, en àmbits més
especialitzats, com la psiquiatria, la fisioteràpia, la teràpia
ocupacional i el treball social clínic.

En l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat i
malaltia crònica és bàsic aquest enfocament dins l’equip de
rehabilitació, format per metges especialistes en rehabilitació,
neuropsicòlegs, logopedes, terapeutes ocupacionals, infermers,
fisioterapeutes, treballadors i treballadores socials i altres
professionals. Un bon exemple és el de la diabetis, com a
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malaltia crònica on, a més de la feina de l’endocrí, algunes
associacions de diabetis ens han assenyalat, ensenyat, que un
monitoratge de pacients que porten bé la seva diabetis és clau
per a la salut i la independència del diabètic.

D’aquí la importància de l’enfocament biopsicosocial, com
a resultat de l’eficiència.

Per tot això, l’atenció a la cronicitat ha d’incloure el
desenvolupament d’objectius tàctics i operatius per a la seva
implementació en el nostre sistema sanitari i social. La
implantació d’actuacions més efectives que millorin el seu
coneixement, que promoguin la prevenció de la cronicitat i la
dependència funcional i actuar sobre els seus determinants i
procurar una atenció coordinada, continuada i integral, segura,
de qualitat i satisfactòria, respectuosa amb el pacient crònic, en
la recerca d’una millora del seu nivell de salut i un major
protagonisme i responsabilitat del pacient i ciutadans, en
general, hauria de ser la missió d’aquestes polítiques.

Tampoc no volem oblidar-nos del paper de les grans
farmacèutiques davant la cronicitat; el premi Nobel de
medicina, Richard J. Roberts va denunciar fa uns mesos la
forma de funcionar de les grans empreses farmacèutiques dins
el sistema capitalista, on prefereixen els beneficis econòmics
per a la salut i aturar el progrés científic en la curació de
malalties, perquè la curació no és tan rendible com la cronicitat;
és a dir, els medicaments que curen no són rendibles i, per tant,
no són desenvolupats per les empreses farmacèutiques, que
alhora desenvolupament drogues cronificadores que es
consumeixen en forma de sèrie. És una altra raó per la qual el
model no ha de ser mai purament biològic.

És per això que entre les polítiques de sanitat s’hauria de
contemplar un major control cap a aquest sector.

La cronicitat és un tema que ens afecta socialment i
econòmicament a tot el conjunt de la societat i per tant és
summament important abordar-lo amb coherència i
responsabilitat.

Votarem a favor d’aquesta iniciativa si accepten les
esmenes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per
defensar les esmenes RGE núm. 16991, 16992 i 16993/16. Té
la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Font, des de MÉS per Mallorca compartim en essència la
moció presentada per El Pi sobre major atenció a la cronicitat.
Sí que hem volgut alguns matisos i per això hem presentat,
conjuntament amb el Grup Socialista, amb el Grup de Podem,
que m’han precedit, i també amb el Grup MÉS per Menorca i
Gent per Formentera, una sèrie d’esmenes que entenem que no
desvirtuen el contingut general de la moció defensada per El Pi,
sinó que només realitzen una sèrie de matisos i de
puntualitzacions.

Quant al primer punt, compartim la necessitat d’un nou pla
de salut, però volem introduir la necessitat de saber el punt de
partida que ens trobam. Ja s’ha dit, és cert, el darrer pla de salut
va ser del 2003-2007, ara ja farà deu anys que n’acabà la
vigència; el 2010 es va realitzar un diagnòstic que no es va
arribar a concretar en un nou pla de salut i entenem que per
aconseguir l’objectiu que es proposa en el primer punt, de fer
un nou pla de salut, en el qual es detalla, en el seu contingut
s’hi esmenta la necessitat que aquest contengui dades sobre
l’estat de salut de la població, serà imprescindible, en primer
lloc, realitzar aquest nou diagnòstic de salut. Per això, la
primera esmena va en aquest sentit, en elaborar aquest
diagnòstic, com a passa prèvia a l’elaboració d’un nou pla de
salut.

En el segon punt, compartim que la cronicitat és un dels
grans reptes al qual ens enfrontam. Ja s’han donat les dades
aquí de l’augment de l’esperança de vida, afortunadament la
superació de determinades malalties fa que cada vegada
s’envelleixi més la població i per tant apareguin aquests
problemes de cronicitat. I compartim l’elaboració d’un pla, que
nosaltres l’anomenam d’Atenció a la Cronicitat, el Sr. Vicenç
Thomàs ja l’ha explicat aquest matís, elaborat, compartim
aquesta necessitat que sigui elaborat en col·laboració amb els
professionals. Les dades són preocupants, ja s’esmentaren a la
interpel·lació i s’han tornat esmentar avui, de les previsions
d’augment de la demanda assistencial, com deia, fruit de
l’augment de l’esperança de vida.

Des del nostre punt de vista, és evident que s’haurà de
plantejar a mig termini l’augment dels llits sociosanitaris, i és
evident pel simple fet que els llits hospitalaris són molt més
cars que els llits sociosanitaris, de l’ordre de quatre vegades
més, per tant és innegable que serà necessari, serà una inversió
important que s’haurà de fer a mig termini aquest augment de
llits sociosanitaris. Nosaltres l’únic que demanam és que això
s’ha de fer de forma consensuada, perquè no és una cosa
d’aquesta legislatura, serà una cosa a mig i a llarg termini i, per
tant, s’haurà de fer de forma consensuada entre tots els grups,
de forma consensuada amb el sector. Però està clar que aquest
augment de llits sociosanitaris serà imprescindible per fer front
a aquest augment de la demanda assistencial.

Quant al tercer punt, estam d’acord que l’atenció primària
és i ha de continuar essent un dels pilars bàsics del nostre
sistema i que hem de millorar la seva dotació. I de fet aquesta
és la línia en la qual ens trobam, per això l’esmena incideix en
la necessitat de continuar treballant i adequar les plantilles. I
amb això, i el Sr. Thomàs ja ho ha recordat, però hem de dir
que en els pressuposts del 2016 ja es va fer un esforç important
en aquest sentit i que en els pressuposts del 2017, que es
tramiten en aquest parlament, hi ha una previsió d’augment
envoltant el 9% dels recursos destinats a atenció primària. Per
tant, creiem que hi ha una aposta clara en aquest sentit, una
aposta que permetrà donar un nou impuls a serveis com
l’atenció domiciliària, imprescindible per a l’atenció d’aquells
pacients que anomenam amb malalties cròniques complexes. O
la introducció dels infermers o infermeres gestors de casos,
com va introduir la consellera, a la seva intervenció a la
interpel·lació.
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També és cert que, com en altres col·lectius, que patim o
hem patit un excés de precarietat pel que fa al nombre de
temporals i d’interins dins la sanitat, una situació que es
reverteix en part: gran part d’aquests temporals s’han convertit
en interins, però amb el tema dels interins també hem de dir
que hi ha una problemàtica, que ens trobam fermats aquesta
administració, com hi estan moltes d’altres, per les taxes de
reposició imposades per l’Estat i que impedeixen avançar més
en l’estabilitat de plantilles, i això no és un problema només de
l’àmbit sanitari, també ho és dins l’àmbit educatiu, també ho és
per als ajuntaments dins les plantilles de policia local, amb tots
els problemes que suposen les sentències recents respecte de les
funcions dels interins.

Finalment, pel que fa al quart punt, hi estam d’acord, hem
de continuar amb la implantació de serveis telemàtics. Som
pioners en aquesta comunitat autònoma, com ha dit el Sr.
Thomàs, i millorar els serveis que ja tenim per fer-los més
funcionals. En aquest apartat, la proposta d’El Pi destaca
l’historial clínic on line, una eina la qual, per suposat, creiem
que va ser una bona eina però que s’hi ha de continuar
treballant i millorant per fer-la més usable i més integrada.

Jo en volia destacar una altra, que és el play for healt, que
és una eina desenvolupada dins la nostra comunitat autònoma,
dins l’administració, durant anys, durant les dues darreres
legislatures per part d’informàtics, metges i terapeutes, una eina
que permet als pacients dur a terme processos de
telerehabilitació, processos de realització des de casa seva i
evitar desplaçaments amb un seguiment per part dels
facultatius. En resum, creiem que cal un impuls en totes
aquestes noves eines tecnològiques.

I per acabar, només un comentari d’una dada que va sortir
a la interpel·lació, que era que el 5% de les persones o dels
malalts ocupava el 50% dels recursos. Jo, Sr. Font, vostè i jo
tenim el risc d’acabar dins aquest 5%, ho dic pel tema dels
hàbits que tenim, tal vegada també ens convendria fer un
pensament i mirar de canviar aquests hàbits i intentar no acabar
dins aquest 5%.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca per
defensar les esmenes RGE núm. 16991, 16992 i 16993/16. Té
la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Com ja han
comentat la resta de portaveus que m’han precedit, nosaltres
també compartim aquesta preocupació d’El Pi per la cronicitat,
ja que un dels més grans fenòmens dels darrers anys és
l’envelliment de la població. Es pot observar com existeix un
predomini de les patologies cròniques sobre les agudes,
establint-se les malalties cròniques com la primera causa de
mortalitat i discapacitat. L’OMS considera les malalties
cròniques com a aquelles malalties que presenten una llarga

durada i una progressió lenta, no es transmeten de persona a
persona i són considerades, per tant, com a no transmissibles.
Els quatre tipus més rellevants són malalties cardiovasculars,
el càncer, malalties respiratòries i la diabetis.

D’altra banda, el concepte de malalt crònic és aquella
persona amb diverses patologies cròniques i incapacitat en la
qual existeix una disminució de la seva autonomia. En el
document de consens Atenció al pacient amb malalties
cròniques, celebrat a Sevilla l’any 2011, es posen de manifest
les característiques següents relacionades amb la patologia
crònica, totes potencien el deteriorament orgànic i l’afectació
funcional dels pacients, comparteixen una etiologia múltiple i
complexa, aparició gradual i silent i el moment de prevalença
apareix en edats avançades, són permanents i produeixen un
deteriorament gradual i progressiu, necessiten tractament mèdic
i cures de forma continuada, són susceptibles de prevenció,
retard en la seva aparició a atenuació en la seva progressió, es
manifesten mitjançant la tripartida edat, comorbiditat i
polimedicació.

Un cop establerta la definició, cal definir un pla d’atenció,
talment han fet altres comunitats com Catalunya, País Basc,
Andalusia, València, etc. D’aquestes comunitats podem
aprendre, per exemple, quins aspectes s’han de tenir en compte
a l’hora de definir el model d’atenció en malalts crònics, centrat
en el pacient, cuidadors, i no en els recursos sanitaris;
planificat, que desplegui eines d’identificació, i segmentació de
la població en funció de les seves necessitats de salut;
personalitzat, amb planificació assistencial integral,
individualitzada en funció del seu nivell de complexitat;
comunitari, que pivoti sobre l’atenció primària; proactiu,
orientat a la cerca activa de casos; basat en l’evidència
científica, que permeti l’estandardització i planificació de les
activitats assistencials dels professionals sanitaris; equitatiu,
que garanteixi l’equitat entre individus i entre territoris;
adaptat, que els professionals s’adaptin i desenvolupin els seus
perfils per treballar de manera coordinada en les transicions
assistencials; integrat, que garanteixi la continuïtat assistencial
entre àmbits comunitari, hospitalari i residencial; col·laboratiu,
que els equips treballin (...) compartint metes i resultats;
flexible, adaptant les estructures i procediments a cada
departament;  avaluador, que utilitzi indicadors d’avaluació
amb contingut clínic per al seguiment i millora de la qualitat de
l’atenció prestada.

Ara entraré ja de ple a la moció, a la qual, com ja s’ha
comentat prèviament, hi hem fet tres esmenes, als punts 1, 2 i
3.

El primer punt, coincidim amb la necessitat de definir una
estratègia, ara bé, primer serà necessari elaborar un diagnòstic,
una anàlisi de la situació actual de la nostra comunitat, on
s’haurien de revisar aspectes demogràfics, epidemiològics i de
recursos; amb aquesta informació sí podrà redactar el pla de
salut. Aquí convé recordar les recomanacions que fa
l’Estratègia per a l’abordatge de la cronicitat en el Sistema
Nacional de Salut de l’any 2012: primer, promoció de la salut;
segon, prevenció de les condicions de salut i limitacions en
l’activitat de caràcter crònic; tercer, continuïtat assistencial;
quart, reorientació de l’atenció sanitària; cinquè, equitat en
salut, igualtat de tracte; sisè, investigació i innovació. En
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poques paraules, es tracta de tenir un sistema proactiu, un
model organitzat i integrador de processos assistencials.

Pel que fa al segon punt, és important recordar que des de
totes les institucions internacionals i nacionals de salut
recomanen tenir fets plans d’atenció a la cronicitat i que aquest
pla ha de servir com a eina de planificació, implementació i
avaluació.

Pel que fa al tercer punt, és evident que estam a favor
d’incrementar la plantilla de professionals, però, per desgràcia
nostra, aquestes decisions venen definides des d’altres esferes.

Amb tot, s’ha de dir que aquesta legislatura té com a
objectiu recuperar llocs de feina i la seva estabilitat, per açò
trobam més adient dir “continuar treballant en la recuperació de
professionals sanitaris”.

Vaig acabant, al quart punt hi votarem a favor, ja que és una
tasca que es realitza. Les eines tecnològiques poden ser i són
molt útils per millorar l’atenció, coordinar i avaluar; les
tecnologies de la informació tenen un gran paper en el canvi a
un model d’atenció integral i integrada, social i sanitària,
eliminar les barreres entre nivells assistencials, facilitar la
prevenció i promoció de la salut i incorporar l’atenció no
presencial que serveix per completar i millorar, sense substituir
l’atenció presencial.

En el cas concret de l’atenció a crònics són un instrument
de suport, mitjançant la disponibilitat de les dades generades a
diferents moments, línies d’atenció, és a dir, facilitar l’atenció
assistencial i l’avaluació de resultats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra, del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, la
interpel·lació d’El Pi tenia un plantejament realista, però em
tem que amb les propostes d’avui doncs sortirà un poc
esbravada, perquè la constatació de la consellera va ser teòrica,
una altra vegada anant cap a la redita reorientació del sistema
cap a la cronicitat, ho veiem també amb les esmenes
presentades i amb les referències que s’han fet aquí respecte ja
de la gestió del Partit Popular, quan es diuen tantes vegades
aquestes referències, vol dir que són excuses. La realitat és que
estam igual que fa un any i mig.

L’atenció a la cronicitat precisa d’atenció immediata i
diferencial perquè es presenta i presenta diferents
característiques amb necessitat d’actuacions específiques per a
cadascuna, no és el mateix una persona a una residència amb
polipatologia crònica que un malalt sociosanitari amb patologia
també crònica, però més complexa. Com tampoc no és el
mateix l’atenció a la cronicitat infantil, aquesta tampoc sense

cap avanç, perquè encara planifiquen mesures dins una
estratègia de cronicitat, tal com em varem contestar per escrit
el dia 13 de maig del 2016: “Ara estam planificant mesures
emmarcades dins l’Estratègia de la cronicitat”. És a dir,
estratègia que no hem vist encara, ni en el temps que ha passat.
I d’aquí aquesta moció i d’altres propostes anteriors que
sortiren, per què? Doncs perquè no s’ha fet res, simplement.

Això és l’exemple, per tant, d’on som, normativament molt
per darrera del que passa a la pràctica, on la bona de la gran
majoria de professionals du endavant una atenció que no és
nova, que s’ha fet des de sempre i sempre en segon pla, i que
ha anat i anirà canviant amb el temps. S’han de definir les
característiques assistencials que són diferents segons l’illa de
què es tracti, per la diferent dependència institucionals, de
recursos i de particularitats. Hi (...) terminologia sociosanitària
i avui, amb les intervencions d’avui, ho hem vist perfectament,
a l’hora de llegir una altra vegada els diaris, veurem que hi ha
una certa confecció terminològica.

S’han de reavaluar plans superats per la realitat social o
científica, però que, sense dubte es poden actualitzar i no
començar de zero, demanant més temps del necessari, tot a
l’espera d’aquestes estratègies o plans anunciats ja fa un any i
mig, però la necessitat de no aturar la feina i continuar
treballant al mateix temps per millorar.

El fet que es marquin quatre mesos en aquesta moció, que
segurament no s’acceptaran, per a la seva realització, evidencia
també aquesta mateixa percepció que he exposat, la necessària
immediatesa, perquè no podem esperar plans per actuar, hem
d’actuar ja, de forma paral·lela a l’acció legislativa perquè,
com he dit, experiència en sobra. La necessita d’actuar de
forma immediata en aquest tema ja s’ha dut a aquest parlament
en aquesta legislatura, inicialment amb una PNL del PSOE, fa
un any, el 7 d’octubre del 2015, encara que només era perquè
un grup d’anàlisi i assessor valoràs la diferent distribució
d’espais del vell Can Misses a Eivissa per a associacions.
Davant això, el Partit Popular va presentar una altra PNL,
debatuda i aprovada, també per unanimitat, el 28 d’octubre del
2015, per donar a aquest grup d’anàlisi majors atribucions de
tal manera que allà també es tractàs de la coordinació
sociosanitària en el seu sentit més ampli i executiu, i no només
a Eivissa, sinó a totes les illes, amb un grup a cada illa o a àrea
de salut, amb la idea que es plantejàs el que avui demanam
aquí, la cronicitat i aquelles actuacions que fossin necessàries
per millorar aquesta atenció, noves o de simple coordinació
entre serveis de diferents institucions.

Tenim les eines, tenim bons professionals, tenim
residències, tenim sociosanitaris, tenim hospitals d’aguts, tenim
unitats d’hospitalització domiciliària, serveis d’ajuda a
domicili, etc., però estan descoordinats a nivell normatiu i
executiu, encara que no tant com a professionals amb el mateix
objectiu, que són els malalts i que, segons la seva situació
sanitària, precisaran d’un recurs o de l’altre, però que són la
mateixa persona a diferents moments de la seva vida.

Per tant, i respecte del punt 1 de la moció, pensam que s’ha
de donar en un context en el pla o estratègia de cronicitat, s’ha
de dotar d’un context que és el Pla de salut, encara que la
resposta per escrit d’això mateix que li vaig fer a la conselleria,
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doncs ens diu que el que va anunciar la presidenta del Govern
no va ser una llei de salut pública a les Illes Balears perquè
aquesta llei de salut pública ja és una realitat i va ser aprovada
el 28 de desembre del 2010. Bé, amb això em plantegen
aquesta contestació, resulta que a altres contestacions ens diuen
que elaboren plans de cronicitat, que els elaboren, i per altra
part, també tenim que ens elaboren plans de salut mental.

Per tant, això de parlar d’un paraigües previ a d’altres
estratègies és un desgavell, vostès plantegen, la conselleria, des
d’un punt de vista de previsió, fan els plans per separat i aquí
no hi haurà coordinació, Sra. Consellera, no hi haurà
coordinació.

De fet, a l’esmena, el punt 1 de l’esmena d’avui ve a ser la
contestació que em donarem, que no havia cap pla de salut i
avui ens presenten una esmena dient que el pla de salut s’ha de
fer d’aquesta manera, d’aquesta manera i d’aquesta altra. Per
tant, doncs crec que hi ha un poc de desgavell a la seva
conselleria, què he de dir? Per tant, veurem si el que diuen ara,
dins l’habitual del concert a l’hora de respondre per escrit,
doncs veurem què fan. El Partit Popular votarà a favor.

Respecte del punt 2, a favor del punt de la seva proposta,
Sr. Font, i mirarem de fer un esforç si no s’accepta i diguem de
passar pel tub de l’esmena dels grups que suporten el Govern.

Respecte del punt 2, ja he exposat la importància de fer
aquest pla o estratègia en quatre mesos, però sense deixar
d’actuar amb caràcter immediat, perquè el debat dins els grups
de treball esmentats es podrien solucionar molts temes només
millorant la coordinació, només parlant entre ells, però la
consellera, a la compareixença del setembre, ja deia que
planificaven mesures emmarcades dins un pla d’estratègia de
la cronicitat. I hem vist amb una planificació tal que resulta que
quan li vaig preguntar pels inicis dels projectes sociosanitaris,
el maig del 2016, doncs diu: “ja s’han iniciat, ja s’han iniciat
els projectes sociosanitaris”. Però a una pregunta contestada el
juny del 2016, ens diu que “el pla d’infraestructures es troba en
fase de revisió”.

Bé, això és un altre exemple de descoordinació i lentitud de
la conselleria en aquest tema, per molt d’interès que hi vulgui
mostrar, i aquesta és la raó per la qual hem de marcar terminis
a la conselleria. No ens podem deixar dur per terminis
temporals que es poden sobrepassar i que l’únic que fan és no
dur darrera tota l’acció executiva que ja fa falta en aquesta
comunitat.

Respecte del punt 3, dir que la decisió política i
improvisada d’augmentar l’atenció en els centres de salut sense
el personal necessari va determinar que els programes de salut,
entre els quals, el d’atenció a la cronicitat, s’aturassin. Ja hem
fet esmenes al pressupost on demanam la cobertura suficient de
personal per assegurar tots els programes que varen decaure per
la situació generada arran d’una decisió precipitada. Per tant,
votarem a favor del punt que ha presentat el Sr. Font.

Aquesta contestació ens dóna la realitat i la dimensió i ens
confirma en la idea que vostès varen prendre una decisió sense
tenir personal, perquè vostès parlen en els punts de la seva
esmena que han d’ampliar personal per donar la qualitat que es

mereix en horaris de matí i horaris de tarda, és l’evidència clara
que vostès varen prendre una decisió errònia, equivocada, que
va repercutir en els ciutadans i que avui ho acaben de
reconèixer.

Respecte del punt 4, bé, és un tema que, com he dit, doncs
és un tema que es podria solucionar posant en marxa de forma
efectiva el grup de treball, perquè tot això ja fa temps que
s’intenta, però no s’acaba de consolidar. És necessari un major
contacte entre professionals de les diferents institucions, tot el
que s’ha parlat aquí de recursos es podria solucionar asseient-se
a una taula i traspassant els seus problemes pujant-los a la
institució corresponent. Però, en aquest sentit, i amb una altra
resposta per escrit, em varen comunicar que el grup de treball
acordat en aquella comissió, a proposta del PSOE i suportada
per unanimitat, s’havia constituït el dia 10 de maig, però no és
ver, no s’ha constituït el dia 10 de maig, estam sense notícies,
ni actuacions, ni constitució ni en aquesta ni en altres àrees
sanitàries, per tant ni avanços legislatius ni avanços executius.
Però què hem de fer? Hi votarem a favor, a veure si així
avançam amb una espantada més.

Però, en definitiva, un pla d’atenció a la cronicitat, que no
existeix, malgrat la seva posada en escena a la compareixença
de la consellera el setembre del 2015, a la seva primera
compareixença. Cap actuació executiva i això és el balanç de
la conselleria en cronicitat amb un any i mig de legislatura,
malgrat les diferents iniciatives legislatives aprovades per
unanimitat.

Per tant, donarem suport a la moció d’El Pi, veurem si
donam suport a les esmenes, crec que hi donarem suport,
perquè és una feina de tots, no farem ara de llast en aquest tipus
de temes, crec que hem de fer una passa endavant. I a veure,
senyors d’El Pi, si vostès tenen més sort o realment hi ha més
interès a complir iniciatives algunes de les quals ja van ser
proposades i aprovades pel Partit Popular, però que no s’havia
fet absolutament res.

Per al bé d’aquesta comunitat, per al bé de la gent que
treballa en cronicitat i que treballa en sociosanitaris és bàsica
una coordinació i es podria fer, hi ha molts de detalls que no
funcionen perquè no es parlen, perquè no hi ha comunicació.
Comencem per aquí, facem avançar de forma paral·lela, de
forma executiva i legislativa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos daremos apoyo a todos los puntos de esta
iniciativa. Ciudadanos lleva preguntando a la consellera
Patricia Gómez, desde el mismo inicio de la legislatura, sobre
el Plan de salud pública, no sólo mi compañero Xavier Pericay,
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en pregunta de control al Gobierno a principios de este año,
sino yo misma, en las sucesivas comparecencias de la
consellera; quiero recordar que a final de febrero, la presidenta
Armengol ja fijó una fecha para dicho plan, como respuesta a
la pregunta del Sr. Pericay, sobre cuándo tenía previsto el
Govern presentar un plan de salud, puesto que el último tenía
fecha de 2003 y finalizó en 2007, por lo que llevábamos nueve
años sin un instrumento directo en este campo.

La presidenta Armengol contesto: “Sr. Pericay, ya se está
trabajando en dicho plan de salud, que espero podamos
presentar a lo largo de este 2016.”

Es más, recordemos que la presidenta puntualizaba: “Antes
del verano se presentará el documento.” De hecho, esta
afirmación salió recogida en los diferentes medios de
comunicación. El 20 de abril, la consellera Patricia Gómez
compareció en comisión, y yo misma también le pregunté
acerca de cómo iba la elaboración del Plan de salud, dada su
importancia para establecer unas líneas de actuación claras y
con objetivos concretos frente a la realidad sanitaria de
Baleares, lo cual, además, permitiría establecer unos
presupuestos reales de cara al 2017 y siguientes ejercicios. Fue
de nuevo cuando la propia consellera volvió a remarcar que el
Plan estratégico se presentaría en verano, como había dicho la
presidenta Armengol.

Pasó el verano y en sucesivas comparecencias de la
consellera, que ha hecho realmente muchas, la respuesta
siempre era la misma, que se estaba trabajando en ello. Y no lo
dudo, pero lo que está claro es que estamos en diciembre y no
tenemos un plan de salud, sólo nos queda esperar que sea una
realidad para este 2017, como propone la moción.

Otro de los problemas importantes que tiene nuestra sanidad
pública hoy es la falta de plantilla de profesionales sanitarios en
atención primaria para poder ofrecer calidad asistencial en los
centros de salud. Se necesitan más recursos en atención
primaria para desarrollar programas de prevención y de
atención personalizada a los enfermos crónicos. No basta con
aumentar los horarios en los centros de salud, como ha hecho
este gobierno, es obvio que también se les ha de aumentar de
recursos humanos, de lo contrario pasa el caos asistencial que
se ha vivido este 2016 y que perdurará en 2017 si no se
solventa.

Una buena atención primaria, y en eso creo que estamos de
acuerdo, hace el sistema más eficiente, pues evita enormes
gastos hospitalarios innecesarios y, además, el paciente crónico
se siente mejor atendido por la proximidad del facultativo que
ya no sólo le cura, sino también que el enfermo se siente
cuidado.

Es evidente que para reformar la atención primaria
necesitamos dotarla de los profesionales y de los medios
técnicos necesarios. A este respecto, comentar que Ciudadanos
tiene una serie de enmiendas para destinar 10 millones de euros
para aumentar la plantilla de facultativos sanitarios.

Comentar también que los planes estratégicos, como el plan
de salud, del que hablábamos antes, no solamente son
necesarios para marcar objetivos claros, sino que también

sirven para conocer los recursos que necesitamos y, en
consecuencia, nos obliga a eliminar aquellas actuaciones que
generan la ineficiencia del sistema y poder destinar esos
recursos a aumentar la plantilla. De ahí nuestra insistencia
siempre a la consellera Gómez sobre el plan de salud.

Por último, comentar que, por supuesto, el Plan de salud
pública debe incluir un plan estratégico de cronicidad, como
plantea la moción. Todos los planes, decimos, han de estar
incluidos dentro del plan de salud, porque si no volvemos a la
descoordinación; un plan que debe proponer, entre otras
medidas, como se dice aquí, el historial clínico on line del
paciente y la interconexión entre hospitales y centros de salud
para evitar la fragmentación de la información. Esta
coordinación permitiría potenciar la atención primaria de estos
pacientes, ya que se ven respaldados por el soporte de los
facultativos especialistas.

Y también la atención domiciliaria adecuada. Desde
Ciudadanos damos una gran importancia a la atención
domiciliaria debido a que muchas enfermedades crónicas
muchas veces acaban en situaciones de dependencia y estas
personas necesitan ser atendidas en sus casas. Hoy en día la
cobertura no es suficiente, y de hecho, por ello también
Ciudadanos ha registrado enmiendas a los presupuestos para
aumentar su partida a través de la cobertura social.

Así pues, daremos apoyo a todos los puntos de esta
iniciativa. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font, del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. I agrair les intervencions, senyores
i senyors diputats, a tots vostès que han participat.

A nivell d’anècdota, estaria bé que féssim, com diu la Sra.
Margalida Capellà, com fan al Parlament català, que, com que
és una feina molt sedentària la nostra, podríem fer el que vàrem
fer a la Comissió de Salut, i quan duguem un parell
d’estiraments, tot això ajudaria a segons quines malalties que
no es produirien, amb la qual cosa jo la suport i si vol que ho
facem jo l’ajut que planifiquem un poc aquesta taula.

Dit això, Sr. Antoni Reus, jo som crònic, per exemple,
d’hipertensió, perquè fa més de catorze anys i és un tema
genètic i el tenc, però diabetis, hipertensió, malaltia pulmonar,
obstructiva crònica, l’EPOC, artrosi, insuficiència renal
crònica, són coses tan habituals cada dia -la portaveu de
Podemos n’ha dita qualcuna més-, però per exemple aquestes
cinc segurament a nivell tècnic ningú no les discutirà que són
tan habituals que t’espanta quan veus tot això el que costa, i ho
podem tenir tots.

Sr. Vicent Serra, hem d’arribar a acords així com sigui, hem
d’arribar a acords perquè això és una cosa que ens passa per
sobre. I jo vull dir als grups que han fet les esmenes que
acceptaríem aquestes tres esmenes, però ens agradaria que en
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el punt número 2, en això sí que coincidesc amb el Sr. Serra,
mirem si podem posar un termini; és a dir, nosaltres dúiem
quatre mesos, jo crec que podria estar bé si posàssim sis mesos,
però que hi hagi un termini, que hi hagi un termini. Si es pot
acceptar aquesta qüestió, doncs en això veig que amb el cap
potser que sí, podríem acceptar aquest tema.

I per acabar, perquè no vull ser massa llarg, hi ha un altre,
en el punt número 4, que en principi hi estam tots d’acord, és
vera el que ha dit el Sr. Vicenç Thomàs que hospitalaris i PAC,
centres de salut, aquesta informació sí que ja telemàticament
estam molt avançats a altres indrets de l’Estat, però ja parl més
de la comunicació telemàtica a PAC malalt crònic, que és on hi
ha un estalvi de doblers brutal. Això no funciona, sabem
d’altres llocs que funciona, sabem la voluntat que es vol que
funcioni, jo no ho critic, el que vull és que, i sabem tots que
aquí hi ha una substància molt important.

I una darrera qüestió, quan negociem el nou sistema de
finançament haurem de tenir molt clar, ja vàrem acceptar les
transferències de sanitat, però quan acceptem el nou sistema de
finançament, perquè un dia l’haurem d’acceptar, suposam que
Madrid arribarà a reblanir-se i entendran que això..., aquest
tema de la cronicitat i els temes que afecten tant salut com
serveis socials, han de ser bàsics en la defensa del finançament,
perquè si no aquesta qüestió del 25% de dones i homes que
estarem amb malaltia crònica, com tenim el plantejament de
finançament en tema tant de serveis socials com de sanitat, no
en tendrem prou tampoc el 2037; és a dir, s’ha de ser molt dur,
ja sé que hi haurà altres conselleries, altres espais que patiran,
però aquest o ho fem bé ara i recuperam el que no havíem
d’haver perdut mai, o difícilment aquesta terra arribarà a
quadrar mai un pressupost.

Moltes gràcies a tots i si accepten això dels sis mesos
beníssim. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, podria dir exactament com quedaria el punt 2?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, jo, si els sembla bé als grups proposants de l’esmena,
podria quedar exactament com està: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
d’atenció a la cronicitat amb la col·laboració dels professionals
sanitaris, on quedin reflectits els objectius en la millora de
l’atenció a la cronicitat, amb un termini de sis mesos.”
Llevaríem “i els terminis per dur-se a terme”, els sembla bé? O
amb els terminis per dur-se a terme, però..., ja sé que són
terminis distints aquests, però queda confós si no. Si els sembla
bé, quan arriba a “atenció a la cronicitat”, coma, “ amb un
termini de sis mesos”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Suspenem uns minuts la votació, perquè no funciona la
cridada a votació.

Si no falta cap diputat o diputada, podríem iniciar la
votació. Estam d’acord tots que iniciem la votació?

Procedim a la votació. Votació del punt 1, amb la
incorporació de l’esmena RGE núm. 16991/16. Votam.

Vots a favor, 57.

Votació del punt 2, amb l’esmena incorporada RGE núm.
16992/16 i amb l’esmena in voce. Votam.

Vots a favor, 57.

Votació del punt 3, amb la incorporació de l’esmena RGE
núm. 16993/16. Votam.

Vots a favor, 57.

Votació del punt 4. Votam.

Vots a favor, 57.

Queda aprovada la proposició no de llei relativa a major
atenció a la cronicitat.

IV. 1) Proposició no de llei RGE núm. 14605/16,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
elaboració del Pla estratègic de serveis socials 2017-2021.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei i, en primer lloc,
debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 14605/16,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
elaboració del Pla estratègic de serveis socials 2017-2021.

Té la paraula el Sr. Jaume Garau del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, duem aquí
a l’aprovació d’aquesta cambra una proposta no de llei que és
senzilla, però no vol dir que perquè sigui fàcil o senzilla o
simple sigui menys important. De fet, avui la necessitat d’una
planificació estratègica per a l’actuació pública és una
necessitat que no es discuteix, pràcticament moltes
administracions públiques i també, evidentment, moltes
empreses privades i empreses també o entitats no lucratives
utilitzen la planificació estratègica com a un instrument per
millorar els seus resultats.

Aquesta tècnica de gestió és una tècnica que fa molts anys
que està inventada i que, bàsicament, consisteix en l’elaboració
d’un diagnòstic de la situació que es vol afrontar; en una
definició de quins són els escenaris que es poden plantejar en
el futur; quins són els punts més forts i els punts més febles que
té una entitat per afrontar aquests reptes de futur i poc a poc
determinar els objectius i sistemes de seguiment i avaluació
d’aquests objectius. Per tant, un pla -record que en el Consell
de Mallorca sempre discutíem amb la Sra. Cirer sobre aquest
tema i ella es pensava que un pla era un document-,
evidentment, un document ha d’existir, ja sigui en paper o en
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forma digital, però un pla és un conjunt d’accions orientades,
amb uns determinats recursos, amb unes determinades
cronologies, amb uns sistemes de seguiment i d’indicadors per
veure si s’obtenen els resultats esperats.

Per tant, no és una qüestió de poc valor tenir un pla
estratègic en matèria de serveis socials, i així ho va saber veure
molt bé la consellera actual i l’anterior consellera a l’any 2010,
quan es va formular la Llei de serveis socials, ja deia a l’article
32 que el Govern havia d’elaborar un pla estratègic de serveis
socials. I així ho va fer, la llei es va aprovar el juny del 2009 i
en un any i busques, que és un temps relativament raonable per
tenir, sobretot el primer pla estratègic, que és el més difícil
d’elaborar, perquè després, els posteriors plans estratègics es
fan normalment amb les revisions dels primers, doncs el 15 de
març del 2011 la consellera va dur a aprovar, a la Comissió
d’Assumptes Socials, el primer pla estratègic que es va elaborar
en aquesta comunitat autònoma.

I evidentment, a partir del març del 2011, tots vostès saben
que es va obrir un període electoral, aquest període electoral va
du, fruit dels resultats, un canvi de govern, va començar a
governar el Sr. Bauzá, i de consellera de Sanitat i Assumptes
Socials hi havia la Sra. Castro i la Sra. Castro va fer cas omís,
no va fer cas del pla que s’havia aprovat el 2011. Val a dir
també que el Partit Popular, en aquella sessió del 15 de març
del 2011 de la Comissió d’Assumptes Socials, hi va votar en
contra.

Per tant, ens trobam avui que hi ha hagut una altra vegada
un canvi de govern el 2015, que del 2011 al 2015 no tenim una
documentació sobre què es va fer amb aquell pla de serveis
socials, potser es va deixar dins un calaix, potser es va utilitzar
parcialment, realment l’article 32 diu que s’hauria de fer un
informe anual de l’execució d’aquest pla, no hem vist aquests
informes, potser existeixen, nosaltres no els hem vist. I per tant
hi va haver, suposadament, una certa ruptura amb aquella línia
estratègica que va originar la Llei de serveis socials amb el Pla
2011-2014, i avui el que proposam, evidentment, és reprendre
aquella feina, tornar-la situar a la conjuntura actual i veure una
mica com podem, des del Parlament i des dels grups polítics
del Parlament, ajudar, impulsar, millorar la feina que s’havia
fet.

Per tant, està clar que el 2011, 2010-2011, quan es va fer el
primer pla estratègic no ens trobàvem en la mateixa situació ni
econòmica, ni política, ni social com la que ens trobam ara;
evidentment, la crisi econòmica colpejava molt fortament i el
pla tenia una orientació molt clara que era la d’ajudar la gent a
sortir de la crisi, ajudar la gent a enfrontar una situació de crisi.
Avui no ens trobam en la mateixa situació, avui ens trobam en
una situació segurament molt més difícil des d’un punt de vista
social, perquè el primer problema que té aquesta comunitat
autònoma és l’existència d’una precarietat molt important, d’un
percentatge de persones que es troben en situació de pobresa i
en situació molt precària i per tant el pla estratègic que
elaborem entre tots hauria d’atacar aquesta situació de pobresa
i precarietat.

Evidentment, la situació no és la mateixa i tampoc el
Govern és el mateix que hi havia fins fa poc. El Govern actual
és un govern que encara aquest problema, posa en marxa des

del primer moment una multiplicitat d’iniciatives que ataquen
la situació de pobresa i ataquen la situació de precarietat, tant
en el marc dels departaments d’Habitatge, amb mesures
educatives, amb mesures sanitàries, amb mesures laborals, etc.
Aleshores, totes aquestes mesures que es fan des de diversos
departaments del Govern i al mateix temps unes altres que es
fan des del mateix Departament de Serveis Socials està bé que
es coordinin, que s’harmonitzin, que s’integrin i que de qualque
manera es posin en línia amb l’objectiu estratègic de reduir la
precarietat social que és al que ens repta avui en dia la nostra
societat.

Per tant, el pla estratègic és imprescindible, sabem que el
Govern hi fa feina i per tant no podíem esperar una altra cosa
del Govern. Pensam que aquest pla serà una realitat aviat, el
podrem debatre en el si de la comissió, supòs que de Serveis
Socials del Parlament, i al mateix temps no oblidarem que el
mateix article 32 ja diu que el pla estratègic del Govern ha
d’anar en combinació, ha d’anar coordinat, ha d’anar integrat
de qualque manera amb els plans dels consells insulars i dels
ajuntaments.

Per últim, i ja per recordar una mica quina seria la nostra
intenció i la nostra voluntat, és que, com que el pla estratègic
ha de venir a la Comissió de Serveis Socials del Parlament, per
ser aprovat, ens agradaria des d’un bon principi poder
participar en la definició i en el debat sobre aquestes línies
estratègiques, i és per tot això que proposam que el Govern
elabori, com segur que ja fa, un nou pla estratègic de serveis
socials per al període dels propers quatre anys, 2017-2021.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, per defensar l’esmena RGE núm.
16966/16. Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. El passat
17 d’octubre es va celebrar el Dia internacional per a
l’eradicació de la pobresa, un dia on vàrem poder conèixer
dades molt significatives sobre el risc de pobresa i l’exclusió
social a Balears. Segons la xarxa per a la inclusió social EAPN-
Illes Balears, el 26,3 de la població, gairebé 300.000 persones,
viuen en risc de pobresa i/o exclusió social. Aquesta xifra
demostra que, malgrat les millores de la nostra economia,
queden moltes passes per fer.

Però no podem caure en l’error de pensar que tots aquests
problemes es resolen des dels serveis socials, malgrat són
imprescindibles i fan una feina incommensurable, tenim per
endavant un repte que no podem oblidar, hem de diversificar la
nostra economia, hem de desestacionalitzar el nostre turisme i
hem de millorar la qualitat del treball. Sense fer front a aquests
tres factors, sempre ens quedarem a mitges, sempre trobarem
qualque cantó coix. Però és evident que això s’ha de
complementar amb una xarxa de serveis socials sòlida i ben
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preparada per atendre totes aquestes persones de Balears que,
per un motiu o un altre, necessiten d’aquests serveis.

A més a més, és important el que proposàvem abans durant
la moció, un pla d’atenció a la cronicitat que s’ha d’elaborar de
forma conjunta amb els serveis socials. Perquè és evident que
la transversalitat juga un paper important si volem resultats
òptims. La xarxa de serveis socials ha d’acomplir l’article 2.4
de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, que diu: “Els
serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les
persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida,
mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques
i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social,
l’equitat, la cohesió territorial i el benestar de les persones.”

M’agradaria comentar algun dels aspectes claus que des
d’El Pi pensam que aquest pla estratègic no pot oblidar. Primer
de tot, crec que s’ha de tenir molt en compte que amb la crisi
econòmica el perfil de les persones en situació de vulnerabilitat
ha crescut i s’ha diversificat. En els darrers anys, a les Illes
Balears el nombre de persones amb discapacitat, amb malalties
mentals, en situació de dependència, sense recursos econòmics,
aturats de llarga durada, en situació de marginalitat, etc., ha
crescut fins a xifres esgarrifoses. Hem de ser conscients de les
necessitats d’aquesta gent, que són, evidentment, molt dispars,
i en cap cas, aquest pla estratègic no pot oblidar aquesta
disparitat de demandes i necessitats.

I per això, els hem proposat una esmena que estableixi un
temps màxim, perquè si qualque cosa es pot retreure a aquest
govern són molts d’incompliments dels mandats parlamentaris.
Estam d’acord amb la urgència d’aquesta proposició i instam
el Govern a fer-hi feina amb un màxim de sis mesos, que no és
més que refermar el compromís.

D’altra banda, també els proposam que aquest pla estratègic
contempli la formació dels professionals que fan possible el
servei i l’atenció als usuaris dels serveis socials, necessitam
professionals qualificats per dur a terme aquestes tasques i no
es pot oblidar que la seva formació ha de ser contínua i
permanent.

Un altre tema capital que ha de tractar d’evitar aquest pla
estratègic són les duplicitats: govern, consells insulars,
mancomunitats i ajuntaments fan i han de fer un front comú per
al bé dels nostres conciutadans, però també és cert que de
vegades la falta de planificació i coordinació provoca
duplicitats que no permeten una eficiència adequada dels
recursos públics.

Ja per acabar, parlem de l’avaluació, en qualsevol pla s’ha
de parlar d’una bona avaluació per deixar constància del que ha
funcionat, de les actuacions que s’han fet i de les que no i del
per què, i de les mancances que s’han trobat per poder
solucionar-ho amb futures accions.

Aquestes, com deia, només són unes pinzellades que
consideram s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar el pla.
Tanmateix, també és cert que tendrem temps de debatre-ho i de
millorar-ho tots, perquè, així com ho ordena la Llei 4/2009,
d’11 de juny, abans d’aprovar-lo tendrem l’oportunitat de
conèixer-lo al Parlament.

Esperem que sigui un pla participatiu on totes les
associacions, fundacions, ONG, entitats locals i associacions
d’usuaris tenguin veu i puguin fer les aportacions que hi trobin
pertinents. En aquest sentit, i ja per acabar, vull fer un
reconeixement a totes aquelles persones que, sense ànim de
lucre, tenen sempre una mà estesa per ajudar els que més ho
necessiten, voluntaris, associacions, entitats són
imprescindibles per a una societat més equitativa i justa i una
peça clau en el progrés de la nostra societat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández, del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Gracias al Sr. Garau por haber
presentado esta propuesta que debatimos hoy en el Pleno, de
poner en marcha, que el Govern ponga en marcha un plan
estratégico de servicios sociales para los años 2017-2021.

Como el Sr. Garau ha hecho referencia a la pasada
legislatura, a mí pues, brevemente, me gustaría también poner
en contexto las palabras que ha dicho el Sr. Garau. No voy a
incidir en la situación en la que nos encontramos al inicio de la
pasada legislatura, pero lo que está claro es que el Govern vivía
una situación de crisis económica muy importante, que se hizo,
por decirlo de alguna manera, un gobierno de concentración
reduciendo las consellerias, y que, en este caso, la Conselleria
de Sanidad y de Servicios Sociales era una sola y,
evidentemente, se priorizó el poder mantener los servicios, el
poder pagar tanto a los proveedores, a las entidades, com al
resto de administraciones en una situación que era muy
delicada.

Ya en mayo del año 2013, cuando la situación mejoró algo,
evidentemente no en la situación que a todos nos hubiese
gustado, se crea la Conselleria de Familia y de Servicios
Sociales y Servicios Sociales ya tiene una conselleria propia.
En este caso, como responsable de esta conselleria, sí le puedo
decir que nos estuvimos planteando el poner en marcha un plan
estratégico, pero si bien es cierto que a dos años vista de las
próximas elecciones consideramos más adecuado trabajar en
ámbitos concretos que no tener que elaborar un plan estratégico
y dejar estos ámbitos, porque no nos hubiese dado tiempo.
Teníamos claras nuestras líneas estratégicas, además así en la
comparecencia, cuando se creó la conselleria, las pudimos
exponer a todos los grupos parlamentarios que había en aquel
momento, y nos dedicamos a trabajar en los documentos de la
estrategia de infancia, que contó con una amplia participación;
la estrategia de inclusión social, que se hizo a través de la mesa
que habíamos creado con el tercer sector social, o el plan de
igualdad que se aprobó con el consenso y la unanimidad de los
grupos.

Usted también comentaba y hablaba del primer plan
estratégico que se puso en marcha, un plan estratégico que iba
a comprender los años 2011 y 2014 y que se aprobó en marzo
de 2011; es decir, ustedes aprobaron un plan prácticamente en
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plena campaña electoral, y tampoco parece muy adecuado
aprobar un plan que fuese a comprometer la siguiente
legislatura, sin saber cuál iba a ser el resultado, y hacerlo sin un
mínimo consenso y evidentemente eso es una de las cosas que
nos tenemos que dar cuenta que, si queremos comprometer
diferentes legislaturas, tenemos que intentar alcanzar
consensos.

Y precisamente creo que a día de hoy sí estamos en una
buena senda para poder alcanzar estos consensos políticos, al
menos en el ámbito de servicios sociales, de hecho en algún
momento también nos podríamos plantear no solamente
planificar a cuatro años vista, sino también hacerlo a diez o más
años; es decir, poder planificar y realmente saber qué es lo que
queremos o pretendemos de los servicios sociales, ser capaces
de sentarnos, y determinadas cuestiones que van más allá de
una legislatura también poder planificarlos. Pero en cualquier
caso, ya hablamos de este plan estratégico que comprendería,
evidentemente, dos legislaturas como mínimo, porque estamos
hablando de 2017-2021, con lo cual serían dos años de esta
legislatura y dos años de la próxima, que, evidentemente, no
sabemos quién gobernará.

En este caso, también, y usted lo ha comentado, este plan
evidentemente tiene que pasar por el Parlamento y sería muy
adecuado poder consensuarlo entre todos los grupos. Y como
antes le decía, estamos en una buena senda, la pasada
legislatura ya conseguimos grandes consensos en materia de
servicios sociales como el Pacto por la inclusión social, que lo
firmamos todos los partidos; el Pacto por la infancia, diferentes
iniciativas, legislaturas, y esta legislatura se están manteniendo
estos consensos. No solamente mantenemos el consenso en los
pactos los grupos que estábamos la pasada legislatura, sino que,
además, los nuevos grupos que se han incorporado a la cámara
también se han sumado a estos pactos, y además los estamos
haciendo efectivos a través de estas comisiones de seguimiento.
Y también hemos podido aprobar, prácticamente, las leyes en
materia de servicios sociales con un consenso muy alto y muy
importante. Con lo cual creemos que el Plan estratégicos de
servicios sociales que se ponga en marcha también debe contar
con este consenso e intentar, evidentemente, que todos los
grupos políticos nos podamos sentir identificados para que este
plan estratégicos realmente dure desde el 2017 al 2021.

Usted lo ha comentado también, que para realizar este plan
estratégico debemos hacer o se debe hacer, en este caso el
Govern, un diagnóstico; un diagnóstico que sea real y que sea
actualizado, es decir, muchas veces lo que nos falta, y es una de
las cuestiones que hemos debatido, realmente son datos, datos
estadísticos en materia de servicios sociales que nos hagan
tener o que nos posibiliten tener este diagnóstico con fecha
actual, es decir, no con datos que a lo mejor distan de dos años
a la situación en la que nos encontramos, yo creo que debemos
trabajar mucho en que el diagnóstico pueda ser real. Porque,
evidentemente, y lo comentaba la Sra. Sureda, la situación que
vivimos hoy en día sigue siendo muy complicada y, además,
muy complicada de resolver porque se están produciendo
muchas situaciones que se están cronificando a lo largo del
tiempo, los perfiles son diferentes y estamos viendo como hay
personas que se están quedando atrás porque con las
herramientas que tenemos hoy en día no les están posibilitando
el poder salir de esta situación de crisis, y deberemos innovar

sobre qué herramientas son necesarias para que todo el mundo,
evidentemente, pueda superar esta crisis económica.

Y también evidentemente pues estos indicadores que usted
comentaba de resultados para ir evaluando. Yo creo que la Sra.
Cirer se debía referir muchas veces a estos planes que todos
hemos visto, y no voy a decir que solamente ustedes,
seguramente todos tengamos responsabilidad en algún plan,
que realmente han sido papel mojado. Si hacemos un plan
estratégico o si se aprueba estratégico tiene que ser funcional
y que realmente sirva para los objetivos a los que pretendemos
llegar.

Muy importante también la transversalidad de este plan, no
solamente con las diferentes áreas de gobierno, sino también
con el resto de administraciones y con las entidades sociales.
También lo hemos comentado en numerosas ocasiones, la
coordinación es imprescindible, no solamente por la
transversalidad que tienen los servicios sociales en áreas como
pueden ser Trabajo, Educación o Sanidad, sino también porque
estamos en una comunidad autónoma que tenemos repartidas
las competencias de servicios sociales entre todos los niveles
administrativos, y es primordial que podamos hacer esta
coordinación para ser eficaces y eficientes y no perder ningún
recurso. Por ejemplo, debemos coordinar, o se debería
coordinar este plan estratégico con los planes estratégicos de
los diferentes consejos insulares.

Y evidentemente también implicar al tercer sector en este
plan estratégico, creemos que es imprescindible no solamente
porque hay muchas entidades sociales que están prestando los
servicios y programas que evidentemente son responsabilidad
de la administración, pero también porque están prestando
servicios que no presta la administración y están supliendo
todavía esta situación. Nosotros a día de hoy estamos
elaborando esta ley del tercer sector que, evidentemente, va a
obligar a todos los gobiernos que vengan, a éste y
evidentemente a los que vengan después, a que cuente con el
tercer sector y a que se implique el tercer sector en la
planificación de los servicios sociales. Pero, por ejemplo, uno
de los objetivos básicos que tiene este gobierno, evidentemente,
y que está haciendo es el desarrollo del concierto social y es
algo que también se deberá coordinar, no solamente con las
entidades sino también con el resto de administraciones.

 Y por último, respecto a la enmienda que presentado El Pi,
decir que nosotros estamos de acuerdo, evidentemente si el
Govern, en este caso, pues cree adecuado el plazo de estos seis
meses, pero también decirles que, como hemos visto
incumplimientos respecto a los plazos, nosotros no tendríamos
ningún inconveniente en si entre todos se considera que estos
seis meses son insuficientes porque, por ejemplo, el diagnóstico
para hacerlo como toca necesitaría más tiempo, creo que
también nos deberíamos plantear a lo mejor si son seis meses
o tiene que ser un año, lo importante es que el plan estratégico
que salga realmente sea eficaz para la situación o para resolver
los problemas en la situación en la que nos encontramos. Yo
creo que esto ya será más cuestión de los grupos parlamentarios
que dan apoyo al Gobierno, si tendrán que ser seis meses o más
tiempo, pero que desde luego la moción o la PNL que
aprobemos hoy en día, si dentro de seis meses venimos aquí a
preguntar que realmente sea una realidad y que no se produzca
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otro incumplimiento, y para eso, ustedes, que son los que están
gobernando digan si les parece adecuado el plazo de seis meses
o si necesitarían más tiempo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, seré breu, l’elaboració d’un pla
estratègic de serveis socials ha de millorar la coordinació i
l’eficàcia conjunta de totes les accions que s’hi plasmin, tot
això amb l’objectiu d’adequar els continguts i línies d’actuació
d’aquest pla a la realitat actual, on s’haurien d’incorporar tots
els coneixements, experiències i demandes dels professionals,
entitats i organitzacions que treballen en aquest àmbit; un gran
nombre de professionals, institucions i entitats, ja siguin de
caràcter públic o privat tenen un paper rellevant en la definició
i desenvolupament dels serveis socials.

El pla estratègic de serveis socials constitueix o hauria de
constituir el primer pas cap a la gestió dels serveis socials
dirigit a fer front amb eficàcia els reptes que plantegen els
canvis en el sistema públic de serveis socials, derivats
d’aquestes normes, que ha de garantir una adequada resposta a
necessitats de les persones i a la millora de la qualitat dels
serveis prestats. D’aquesta manera aquest pla estratègic hauria
d’establir les pautes i les polítiques de serveis socials dels
propers anys i de servir com a marc de planificació sectorial.

Efectivament, la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears, en el seu article 32, relatiu al Pla de
serveis socials de les Illes Balears, diu en el punt 2, que aquest
pla estratègic s’ha de confeccionar des de l’anàlisi de les
necessitats existents i la demanda social de prestacions, dels
objectius de cobertura i les previsions necessàries per elaborar
la cartera de serveis. És a dir, s’ha d’elaborar un pla estratègic
per elaborar la cartera de serveis.

La veritat és que si hi ha cartera de serveis, què significa?
Què no s’ha confeccionat aquesta anàlisi de necessitats i que,
per tant, no s’ha inclòs a la cartera de serveis una previsió de
les necessitats? Bé, llegint el document de la cartera de serveis,
he pogut veure que les ràtios es mantenen des del 2010, quan
la situació social no és ni de prop la mateixa, ja que es necessita
dotar de recursos i infraestructures serveis que el PP va
desmantellar i el que ha presentat la conselleria s’ha fet,
òbviament s’ha obviat l’agreujament de les necessitats.

Esperem que en resposta, el punt 3, allà on diu que
“l’avaluació del pla de caràcter anual ha de donar lloc a un
informe públic”, pugui aquest informe modificar la cartera de
serveis per adaptar-la a les necessitats.

No ho sé, per suposat que votarem a favor d’aquesta
iniciativa, encara que considerem que no s’ha fet amb l’ordre
corresponent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, si em permet, intervendré des d’aquí. Nosaltres estam
d’acord amb el contingut de la proposició no de llei i també ens
adherim a la presentació que ha fet el Sr. Garau, per tant li
donam suport.

La Sra. Fernández ja ha explicat per què no hi va haver
continuïtat en el primer pla i, aleshores, bé, la qüestió, com ha
dit ella, és avançar en què hi hagi un pla el més consensuat
possible. Nosaltres entenem que qui fa aquest pla, qui l’ha
d’elaborar és el Govern, per tant entenem que ara no és el
moment per fer un debat ni per presentar ni marcar estratègies,
sinó que aquest debat el tendrem quan aquest pla sigui
presentat.

La consellera, a la seva primera compareixença, ja va
informar del calendari que hi hauria per part de la conselleria
i ens varen informar que el 2017 estaria elaborat aquest pla, per
tant esperam la presentació del pla per tenir el debat que es
mereix un pla tan important. L’únic que voldríem indicar és que
nosaltres pensam, des de MÉS per Mallorca, que aquest pla
hauria de ser un document pràctic, amb objectius concrets, amb
eines concretes i ens consta que ja s’hi fa feina, i esperem que,
almanco dels sis mesos que proposa El Pi, el tenguem aquí,
sigui una realitat i en puguem fer un debat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, crec que tots veiem
la necessitat i la conveniència del pla estratègic en aquest
àmbit, que no és més que una eina de bon govern que hauríem
de tenir en gairebé totes les línies de govern. Per tant, no
podem fer altra cosa que donar-hi suport.

Sabem, també tots els grups sabem que es fa, que el Govern
ja ha posat mans a l’obra; comptem amb una oferta de consens
per part de l’oposició i per tant jo, sincerament, crec que no cal
que els avorreixi amb més consideracions sobre aquest tema,
m’adhereixo a tot el que s’ha dit fins ara i anuncio el nostre vot
favorable també.

Gràcies, Sr. Vicepresident.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Recientemente, el 18 de noviembre, el Govern ha aprobado el
decreto por el cual se determina la cartera básica de servicios
sociales del Govern, tanto los servicios que le son competencia
y financia, como aquéllos que son financiados, a pesar de no
tener la competencia; además, en el decreto también se
establecen principios para elaborar las carteras de servicios
sociales insulares y locales, que, como indica la ley de 2009,
tendrán que ser complementarios y adicionales a la del Govern
para evitar duplicidades.

Sinceramente, nos alegramos de la elaboración por fin de
este documento actualizado, de clarificación de competencias
en la prestación de estos servicios. De hecho, en la Ley de
servicios sociales de 2009, en su artículo 26, expone la
obligatoriedad de la elaboración de este documento, de esta
cartera de servicios, y expone también que ha de ser
confeccionada por la conselleria competente en dicha materia,
por lo tanto es su responsabilidad y como tal pues se ha
ejecutado. Como también es responsabilidad del Govern dar
cumplimiento al artículo 32 de la misma ley, que versa sobre el
Plan estratégico de servicios sociales de las Illes Balears, el
artículo dispone que corresponde a la conselleria competente
en materia de servicios sociales la elaboración del plan
estratégico, con la colaboración de los consejos insulares, en el
seno de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, y
corresponde al Gobierno su aprobación.

Por lo tanto, el Govern tiene la responsabilidad, por ley, de
realizar el plan que posteriormente ha de remitir al Parlamento
para que se pronuncie sobre él mismo antes de su aprobación,
éste es el procedimiento tal como dispone la ley. Por ello, en un
principio pues no se entendía muy bien que un grupo del
Gobierno instara al propio Gobierno a que realice el plan
estratégico, una propuesta que ya está legislada y que es de
obligado cumplimiento.

No sé muy bien si una iniciativa como esta, pues necesita de
un debate parlamentario, pero bueno, como ha dicho el
portavoz del Partido Socialista, nos ha comentado que los
grupos parlamentarios podríamos también aportar para la
elaboración de este plan estratégico, con lo cual pues ya me
parece bien haberlo llevado al Parlamento.

Y por lo tanto, aprovecharé mi intervención para recordarle
a la consellera que, cuando en el seno de la Conferencia
Sectorial de Servicios Sociales estén debatiendo la elaboración
del plan, pues tenga en cuenta la propuesta de resolución de
Ciudadanos que fue aprobada en el debate de política general,
donde se propone impulsar la unificación de los registros de
casos relativos a los servicios sociales. Desde Ciudadanos
consideramos que es muy importante si esto llevara a la
elaboración de un historial de servicios sociales, un registro
unificado para que cada persona que sea beneficiaria de alguna
prestación, pues tuviera ese historial, obviamente un historial

de acceso restringido a todas aquellas instituciones o entidades
reconocidas que prestan un servicio social de la cartera básica.
Ese trabajo en red, compartiendo la información del trabajo que
realiza cada institución, seguro que permitiría una mejor
coordinación y aumentar la eficiencia y la eficacia de estas
ayudas.

Por lo tanto, obviamente apoyaremos esta iniciativa.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Vol fer ús de la paraula el
grup proposant? Sr. Garau, té la paraula.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, aquest debat ja ha
tengut un primer fruit que és que el Partit Popular s’ha
compromès a aprovar el Pla estratègic plurianual que la
conselleria elabora i que segur que serà un pla que satisfarà
tothom.

(Remor de veus)

Sí, perquè l’anterior pla vostès no el varen aprovar i, a més,
varen cometre una d’aquestes coses que solen fer vostès, que
no donen continuïtat a les coses bones que es fan anteriorment,
de fet el Pla estratègic de serveis socials...

(Remor de veus)

... era un pla extraordinari, vostès el poden encara mirar,
segur que encara moltes d’aquestes coses són encara vigents, i
vostès varen menysprear una feina important d’un any i mig i
no la varen recuperar. No la va recuperar, primer, la Sra.
Castro, i no la va recuperar vostè, Sra. Fernández. Per tant,
benvinguda la seva posició, aquesta posició realment facilitarà,
amb el que ens ha dit El Pi i el que ens ha dit el Grup Mixt,
l’elaboració d’un pla consensuat el qual, evidentment, ha de ser
un pla plurianual i ha de ser un pla que vagi més enllà d’una
legislatura i evidentment que necessitarà de l’aprovació
d’aquest Parlament. Per tant, avui el que fem és un
preentrenament del que serà en els propers mesos un debat
important, estratègic, sobre quina ha de ser la funció dels
serveis socials per disminuir la desigualtat social i ajudar la
gent a sortir de la precarietat en la qual es troba.

Per la nostra part, la proposta de MÉS ens sembla molt
raonable, segur que a la consellera Santiago també li sembla
molt raonable la proposta que en sis mesos estigui fet, ja que és
una feina que es troba avançada.

I bé, doncs dir-los també al Grup Mixt, com als Grups MÉS
per Mallorca i MÉS per Menorca i Podemos, donar-los gràcies
pel seu suport. Evidentment, ja he dit al principi que aquesta
era una proposició no de llei menor, era una proposició no de
llei simple, però sí que és bo que el Parlament comenci a
prendre consciència que tenim una tasca per endavant
important que s’haurà de vincular a totes les altres que fem,
com per exemple l’elaboració de la llei del tercer sector, i que

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 7 de desembre de 2016 3363

esper que d’aquí, d’aquest Parlament, a proposta del Govern,
surti un pla estratègic que ens dignifiqui aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la Proposició no de llei relativa a
elaboració del Pla estratègic de serveis socials 2017-2021, amb
l’esmena incorporada RGE núm. 16966/16. Votam.

Vots a favor, 55.

Queda aprovada la proposició no de llei.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 14447/16,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt,
contra el projecte d’ampliació del Port d’Es Molinar.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
14447/16, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i
Mixt, contra el projecte d’ampliació del Port d’Es Molinar.

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors diputats
i persones que ens acompanyin. Avui som aquí per parlar
d’aquesta proposició no de llei relacionada amb el projecte de
macroampliació del Port d’Es Caló d’En Rigo, l’anomenat Port
Petit d’Es Molinar, presentada conjuntament pel Grup
Parlamentari Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca,
Podemos i Gent per Formentera.

El projecte de macroampliació del club marítim d’Es
Molinar de Llevant no és ni una remodelació ni una ampliació,
és un club nàutic nou, de característiques i de grandària
absolutament desproporcionades per al barri d’Es Molinar. I ja
ho diu la mateixa declaració d’impacte ambiental, de dia 3 de
novembre d’enguany, la finalitat és construir “un nuevo puerto
de mayores dimensiones que el original”.

I una primera pregunta és important: on es planteja? Doncs
es planteja a l’antic barri marítim de Palma el qual vivia d’una
activitat de pescadors, de molins fariners, de l’antiga fàbrica de
la petroliera i de les fàbriques de pell i d’adobar pell, la darrera
fa més de vint anys que va ser esbucada.

El club marítim d’Es Molinar de Llevant és un club
centenari, és veritat, però la seva junta directiva impulsa un
port nou amb una ampliació d’instal·lacions actuals d’unes
grans magnituds. Donem qualque xifra: vol passar de 75 a 220
amarraments; vol passar de 9.992 metres quadrats a 39.000,
aquí poden veure vostès com és aquesta grandària que

proposen. Una ocupació a la mar, amb una projecció del disc
de 50 a 252 metres dins la mar, una amplitud superior a un
500%; o un projecte d’una ocupació d’edificacions de 458
metres quadrats a 1.710 o un augment de l’eslora dels vaixells
per arribar fins al 15 metres.

I quin és l’objecte d’aquest projecte? Una renovació i
modificació de la concessió administrativa del club. I per què?
Per quatre problemes, per quatre motius: resoldre problemes
estructurals, com per exemple l’orientació de la bocana, que
qualcú del mateix club hauria d’explicar perquè la varen llevar
de com estava originalment de Ponent i ara mira cap a Llevant;
per adequar instal·lacions a la normativa. I què han fet durant
els darrers vint anys, que no l’han adaptada la normativa?

Però també queda molt explícit dos motius: raons
econòmiques i financeres, 145 nous amarraments; i socials,
demanda d’amarraments, no parlen en cap moment d’escola de
vela. I un club amb una massa social envellida, com afronta un
projecte d’aquest tipus? Un projecte d’un cost aproximat de 12
milions d’euros. Doncs, simplement, amb una operació
especulativa d’un promotor extern i vinculada i vehiculada per
una junta directiva i un president d’un club, un president que
dóna la casualitat que és un dirigent del Partit Popular.

Des de fa tres anys, veïnats del barri, Molinar Port Petit,
Vogar i Ciar i altres entitats, Arca, GOB, Amics de la Terra,
Confraria de Pescadors, Greenpeace i d’altres associacions han
mostrat el seu rebuig i demanen que aquest projecte no vagi
endavant. I és veritat, i ho hem de dir aquí, que també El Pi i
Ciutadans han donat suport, encara que no signin aquesta
petició, han donat suport en diversos àmbits que estan en contra
d’aquest projecte. I per no dir que també l’Ajuntament de
Palma, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears
ja s’han manifestat en contra d’aquest projecte.

I per què hi està tothom en contra? Perquè aquesta
macroampliació representa un perill importantíssim per al barri
d’Es Molinar, només citaré set motius: impactes sobre la
dinàmica del litoral i potencials deficiències en el disseny del
projecte d’aquesta macroampliació, i això ja ho plantegen
l’ajuntament, el GOB, l’Institut Espanyol d’Oceanografia o la
mateixa Capitania Militar, Marítima -perdó; un impacte sobre
el paisatge i la fisonomia urbana, en forma de destrucció
patrimonial, de destrucció de teixit urbà i de problemes de
mobilitat urbana que suposarà. Evidentment, també afectarà
negativament l’entorn socioeconòmic de la zona a nivell
urbanístic i tota la seva estructura. 

Una tercera raó són els impactes biològics, ecològics i sobre
els recursos marins, així ho manifesten el GOB, l’Institut
Espanyol d’Oceanografia o la Confraria de Pescadors; un
impacte sobre la qualitat de l’aigua de la zona, que serà
greument afectada, ja no només per les obres de dragat d’una
enorme superfície d’ampliació, com pel que passarà a
posteriori amb un augment d’embarcacions.

I no parlem d’un cinquè punt d’implicacions legals, un
projecte que mai, mai no hauria d’haver-se tramitat com a una
reforma, sinó per desenvolupar un nou projecte. I hem de dir
aquí que no existeix cap planejament urbanístic que doni suport
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a aquest projecte, no hi ha cap previsió de nou port a cap figura
d’ordenació, ni municipal, ni insular, ni sectorial.

Per no dir que una junta directiva i un club que no fan ni la
seva feina de manteniment i que tenen el club en unes
condicions absolutament deplorables.

I evidentment, com pot donar l’Autoritat Portuària de les
Illes Balears la procedència a una pròrroga d’aquesta
concessió! No hem d’oblidar un fort rebuig social a
l’ampliació, manifestada de moltíssimes maneres, des d’una
enquesta on manifestaven el 75% de la població de Palma o el
85% de la població d’Es Molinar que eren contraris a aquesta
macroampliació; o més de 20.000 signatures recollides; més de
800 al·legacions en contra d’aquest projecte o el manifest
signat per més de 100 personalitats de la nostra societat o
l’adhesió de 35 entitats ciutadanes.

Evidentment, fer aquest macroport té un caràcter
irreversible en els efectes del projecte. Aquest projecte, per la
seva ubicació i magnitud, comporta implícitament una sèrie
d’impactes negatius sobre el medi abiòtic, biòtic i
socioeconòmic que mai, mai no podran ser eliminats per
complet i seran irreversibles un cop fetes. No són paraules
meves, qui diu això? La Comissió Balear de Medi Ambient. I
quan ho diu? El 30 d’octubre del 2014. Sap qui era el conseller
del ram? El Sr. Company, ja manifestava que això era
irreversible. I per tant el projecte representa un impacte
paisatgístic brutal, perquè modifica radicalment una façana
marítima i perquè destrossa l’autèntic passeig marítim de Palma
actualment. I això ho han decidit els seus ciutadans.

El promotor opina i el ministeri dóna per bo el que diu el
promotor. Llegesc textualment del BOE de 3 de novembre
d’enguany: “Que la ejecución del proyecto no supondrá
transformación de la realidad existente en el sentido de la
ordenación del territorio, y que la única alteración que se
producirá sobre la trama urbana es la mejora del actual paseo
marítimo y la integración del espacio urbano en el puerto.”
Com es pot dir que l’execució del projecte no supondrá
transformación de la realidad existente, i això està beneït pel
ministeri, a través del BOE. Dir que un dic que entra 252
metres dins la mar, quan ara només n’ocupa 50; quan es
projecten dos camps de futbol i mig, dos camps de futbol i mig,
això no afecta la realidad existente.

Doncs miri, jo no ho entenc. Per no parlar que ja no només
entra el dic 250 metres, és que fan un dic de 4 metres d’alçada.
O sigui, això no modifica la realitat? Doncs no sé qui ha de
venir perquè ho vegi.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb aquesta decisió de
l’Autoritat Portuària, de denegar la pròrroga, rehabilitar el port
i el seu edifici, donar continuïtat al passeig per a vianants, com
mantenir la concessió dels amarraments als usuaris titulars
actuals, amb la gestió directa de l’Autoritat Portuària, i cedir un
espai al club per continuar la seva tasca de nàutica social.

El Port Petit d’Es Molinar no pot esperar més i el que s’ha
de fer és defensar l’interès general. La proposició no de llei que
els proposam, conjuntament cinc grups parlamentaris, rebutja
el projecte d’ampliació; insta la paralització del projecte; en el

segon punt insta que es denegui el projecte d’ampliació del
club d’Es Molinar i per tant la pròrroga de la seva concessió;
un tercer punt que dóna suport a l’Autoritat Portuària en la seva
tasca de recerca d’una solució de millora; un quart punt que
insta el manteniment de la façana marítima de Palma, i un
cinquè que demana la realització d’un pla de protecció
urbanística i rehabilitació i conservació de l’actual port.

El que queda clar és que l’ambició d’uns pocs no pot
anteposar-se a l’interès general, Es Molinar Port Petit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de tot, bon dia a
tothom i en especial als representants de la plataforma que avui
ens acompanyen. I també vull, abans de començar, fer un
record per Domingo Morales, activista i persona del barri que
va defensar clar i fort que a Es Molinar volíem un port petit.

(Alguns aplaudiments)

Hem presentat, conjuntament amb els grups que
representam la majoria, aquesta PNL contra el projecte
d’ampliació del Port d’Es Molinar, hem presentat aquesta
iniciativa perquè volem que Es Molinar tengui un port petit. Es
Molinar Port Petit és una declaració de principis que dóna nom
a una plataforma que ha lluitat per aconseguir aquest objectiu,
Es Molinar Port Petit va ser ja una aposta del Grup Municipal
Més per a Palma el 2014, amb el seu suport clar a la plataforma
i als veïns i veïnes del barri. Es Molinar Port Petit és, per
descomptat, un compromís ferm del company Antoni Noguera,
regidor d’Urbanisme i Model de Ciutat a l’Ajuntament de
Palma i futur batle de Palma. Es Molinar Port Petit per això
demanam a la junta directiva del club marítim d’Es Molinar de
Llevant que retiri un projecte d’ampliació de les instal·lacions
actuals de grans magnituds, que passaria, com bé ha explicat ja
el company, el senyor -ara no em sortirà-, ai, Sr. Thomàs,
perdonau, i avui que m’he preocupat per ell perquè no el veia,
de 75 a 220 amarraments; quadruplicaria i multiplicaria per
quatre l’ocupació dels seus equipaments, passant de gairebé
10.000 metres quadrats a gairebé 40.000.

Es Molinar Port Petit, per això, donam també suport a
l’Autoritat Portuària de les Balears amb la seva proposta per
cercar una solució de millora a la rehabilitació del port i al seu
edifici i mantenir les seves dimensions actuals, la continuïtat,
el passeig per a vianants, el manteniment de la concessió dels
amarraments i la cessió d’un espai al club marítim d’Es
Molinar per continuar amb la seva tasca de la nàutica social i
garantir la supervivència de l’entitat.

Es Molinar Port Petit, per això rebutjam un macroprojecte
d’ampliació que representa un perill important per al barri d’Es
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Molinar; des del punt de vista ambiental, afectaria la dinàmica
litoral i les platges adjacents com Es Portixolet i Ciutat Jardí,
el medi marí, amb la seva flora i fauna, i també el seu entorn
urbà

Des del punt de vista territorial, cal protegir un barri
emblemàtic com és Es Molinar, que es veuria greument afectat
amb una infraestructura de les característiques que ja hem
esmentat, no hi ha cap planejament urbanístic que doni suport
a aquest projecte, que modifica radicalment la façana marítima
i l’autèntic passeig marítim de Palma.

Des del punt de vista social, també cal indicar que el barri
d’Es Molinar ha de continuar conservant un important equilibri
en la seva diversitat social, tot i que els darrers anys ja ha
iniciat un progressiu procés de gentrificació que s’intenta
moderar des de l’ajuntament.

I des del punt de vista urbanístic i patrimonial, cal tenir en
compte que l’ampliació afectaria la mobilitat del barri, la
macroampliació seria un impacte paisatgístic que alteraria la
petita escala que dóna valor al barri d’Es Molinar, el seu
edifici, el passeig del litoral, les embarcacions tradicionals.

Es Molinar Port Petit, perquè així ho han reivindicat els
veïns i les veïnes del barri i la plataforma El Molinar Port Petit,
formada per entitats com Salvem Es Molinar, Arca, GOB,
Amics de la Terra, la Confraria de Pescadors de Palma,
Greenpeace i d’altres, a més de milers de ciutadans que han
expressat el seu rebuig i el seu desig que la macroampliació del
club d’Es Molinar no es faci i que sigui aturada.

Es Molinar Port Petit, perquè així també ho ha manifestat
la gran majoria de grups polítics, com MÉS, El Pi, Ciutadans,
el PSIB, Podem o Esquerra Unida. I el PP a Palma no sap, no
contesta, ambigüitat davant l’especulació?

Es Molinar Port Petit, perquè aquest port ha de ser
conservat com a un tresor patrimonial i un valor importantíssim
per a la promoció turística de qualitat a la ciutat de Palma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Font del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i benvinguts els representants de
la plataforma que avui ens acompanyen.

Jo seré molt breu, ens hi adherim als motius exposats per la
resta de portaveus i també rebutjam l’ampliació del club
marítim d’Es Molinar de Llevant, pel que suposa d’atemptat
contra el paisatge i atenent les entitats i ciutadania que rebutgen
el projecte.

MÉS per Menorca demana amb aquesta proposició no de
llei, juntament amb els altres grups parlamentaris, denegar el
projecte d’ampliació, trobar altres solucions, el manteniment
del model urbanístic actual i fer un pla de protecció urbanística,
ja que consideram que és absolutament necessari trobar
l’equilibri entre la massificació i l’urbanisme pensat en clau
humana, més enllà de qüestions purament mercantilistes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Bé, moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a totes i a tots,
bé, també vull donar la benvinguda a les entitats que han
vengut avui a visitar-nos i a escoltar-nos.

Bé, jo, ja pràcticament la resta de grups parlamentaris ja ho
han dit tot, així que jo faré una miqueta de reflexió, una cosa sí
que hem de tenir clara aquí a les Illes, de no perdre la nostra
personalitat, que la nostra essència que tant estimam els que
vivim aquí a les Illes i els que hem nascut aquí a les Illes tenim
clar que l’essència del nostre territori, del nostre litoral i dels
nostres ports, que tanta personalitat i encant tenen, encant que
són capaços a la vegada de destruir i transformar en un
estàndard que no encaixa aquí a les nostres Illes, a la nostra illa,
com és el cas de l’illa de Mallorca, una illa en la qual jo he
nascut, imagín que vosaltres estimau també tant com jo i per
tant sí que cal protegir-la.

Darrerament sí que veiem molts d’aquests macroprojectes
que escarrufen i preocupen alguns com el que ara també es du
a terme, que és el macroprojecte del Port d’Alcúdia, baldament
no sigui el cas aquí avui, sí que cal fer referència també perquè
tot repercuteix en una ampliació de gairebé 12.000 nous metres
de formigó per guanyar terreny al nostre mar. I de cap de les
maneres s’han de permetre aquestes megabarbaritats, per tots
els impactes negatius que produeixen.

D’aquí que en aquests darrers anys han nascut plataformes
formades per entitats i plataformes ciutadanes, algunes de més
antigues, algunes de més actuals, com la de Portocolom,
Sollernet, Salvem el Moll del Port d’Alcúdia, Salvem Es
Molinar Port Petit, que avui són aquí presents, això són clars
símptomes de rebuig de la nostra societat cap a aquests
projectes de reforma dels nostres ports, de l’essència dels
nostres ports.

I sí que he de dir, la veritat, que em preocupa molt veure
com alguns dels nostres ports mallorquins els volen condemnar
a canviar la seva fisonomia a un estàndard dissenyat per treure
més rendiment econòmic cap a les empreses concessionàries
que els exploten. I no volem ser enganats amb megaprojectes
i després que se’n presentin d’alternatius reduïts que continuen
essent el mateix que són, una versió reduïda del mateix
megaprojecte.
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Quins ports són els que volem, senyores i senyors? Volem
ports "Adriano" a ports de Portals per a totes les Illes o
realment volem conservar els nostres ports talment els
coneixem avui dia? Jo i el nostre grup parlamentari ho tenim
clar.

I ara també cal instar des d’aquí qui correspongui perquè
s’actuï en conseqüència, però sí que hem de dir que tenim una
clara dispersió de competències en qüestió de ports i litorals,
així que alguna cosa s’haurà de fer respecte d’això. Les
competències són per exemple de Ports de les Illes Balears,
Autoritat Portuària, Demarcació de Costes, Direcció General
d’Ordenació del Territori, Conselleria de Medi Ambient,
Consell de Mallorca i en determinats casos les administracions
locals, són les administracions en les quals recau el ventall
competencial que impossibilita una gestió efectiva, així que
qualque cosa s’haurà de fer respecte d’això.

Cal definir, com ara demana també el GOB, un instrument
que serveixi per facilitar la gestió integrada que ha de servir
perquè la gestió del litoral es faci amb una visió de conjunt i
perquè les administracions públiques col·laborin entre aquestes
per fer les coses de manera més racional.

I com no, també deixar-ho clar als de Madrid, deixar-los
clar que no volem canviar la fisonomia dels nostres ports i que
els quedi ben clar, i tot el que provoqui, en aquests casos, les
ampliacions o macroprojectes, com esmenta clarament
l’exposició de la proposició no de llei que avui es porta aquí.

Les obres de dragat per a les ampliacions canvien les
dinàmiques marines que afecten les arenes i aigües. A part
d’això, també afecta un dels nostres tresors marins com són les
praderies de posidònia.

No en tenim prou amb els fondeigs irregulars, els
incompliments en matèria de pesca, conflictes amb les reserves
marines, l’arribada de creuers, el sostre nàutic, abocaments,
prospeccions, instal·lacions temporals de platges, ocupacions
il·legals a espais naturals protegits, processos de privatització
del litoral i els conflictes urbanístics de noves construccions.
Un litoral com el nostre que presenta infraest... -uf, les ulleres
avui!-, un litoral com el nostre que presenta una varietat
d’ecosistemes dinàmics complexes que són extraordinàriament
fràgils front qualsevol agressió. El drenatge mateix del port per
a la seva ampliació pot ser nefast per a l’ecosistema marí,
provocant amb el seu drenatge o futures activitats terbolesa a
l’aigua que impedirà en el futur que la llum arribi a les plantes
i fins i tot els sediments poden acabar cobrint les praderies
senceres i sepultar la posidònia. Les nostres praderies de
posidònia es troben en retrocés des de fa anys i cada vegada
disminueixen amb més rapidesa.

Trobau que l’ampliació de ports com el del Port d’Es
Molinar, que passa de 75 a 220 amarraments i dels 10.000
metres quadrats a 39.000 metres quadrats l’ocupació de la mar,
aconseguirà reduir aquesta tendència? Crec que ja és el moment
de dir prou. Així com el medi marí, el paisatge, la façana
marítima de Palma, la tipologia de la barriada també es veuran
irremeiablement afectats, es perdrà la tipologia tradicional i la
canviarem per un altre enfocament de nova població resident,
sinó el turisme marítim recreatiu.

Per tot això, sí que, des de Podem rebutjam qualsevol
ampliació i qualsevol projecte que inclogui un impacte negatiu
i, sobretot, expressar el nostre suport a la façana marítima de
Palma i a la conservació del port del club nàutic respectant i
posant en valor la seva tipologia tradicional.

Moltes gràcies, gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal, del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia a tots. Em crida l’atenció presentar proposicions no de llei
de contingut polític en aquest parlament sense que es puguin
analitzar detingudament, el primer que crida l’atenció és
proposició de llei, proposició no de llei -perdó-, presentada
amb urgència, per parlar del club nàutic d’Es Molinar, quan fa
més d’un lustre que es parla del club nàutic d’Es Molinar.

No valdria més que qualque pic escoltàssim i aplicàssim el
que escoltam abans de fer polítiques negatives de tot d’una?
Des d’aquesta bancada hem sentit a dir, al llarg d’aquest any i
mig, les paraules diàleg i consens més de 500 vegades, cada dia
es repeteixen unes quantes vegades. I aquí es va prendre una
decisió: ampliació del club nàutic o tan sols... a veure,
remodelació no. I on és el diàleg i el consens dels quals tant us
n’ompliu la boca? No valdria més que determinats
representants dels partits polítics, que ens entretenim a fer
camisetes i dir Port Petit no volem ampliació, no seria molt
millor dir: una infraestructura després de cent anys necessita
una renovació; ens volem asseure amb el club nàutic; entenem
que necessita una renovació i volem saber què és el que convé
més a Es Molinar?

(Remor de veus)

I les altres vegades que interveniu, Sr. Picornell, n’hi diré
una: sense adonar-se’n fa sang i mal als seus companys de
govern. Jo sé que vosaltres governau, però debatrem en aquest
Parlament l’ampliació del club nàutic d’Alcúdia, i els seus
companys diran que sí. I vostè s’haurà de recordar quan aquí va
dir: no volem ampliacions de cap club nàutic. Ells diran que sí.
Els del PSOE li diran que la volen. I diuen que no a això, i per
què? I per què no hi ha d’haver diàleg i consens i per què no hi
ha d’haver les ampliacions pertinents que toca a cada lloc?
Perquè deis que disminuirà la mobilitat?

Però vostè s’hi ha passejat? Si precisament arreglaria la
mobilitat quant a la façana marítima de Palma. Si nosaltres
direm que sí al punt 4 de la proposició no de llei i no a la resta.
Per què hem d’estar acostumats a dir no, per no, sense estudiar
les coses.

No hi ha 75 amarraments, com deis, no, n’hi ha 120. No es
proposen megaampliacions d’amarraments, no s’ho cregui, no
s’ho cregui...
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(Remor de veus)

Varen reduir, i llegiré textualment de la declaració
d’impacte ambiental, varen reduir del primer projecte que
ocupava 21.275 metres, al que tenen ara damunt la taula, de
12.562. Són coherents els polítics d’aquí? Són coherents quan
les persones responsables o les entitats responsables són Ports
de les Illes Balears i Ports de l’Estat i venim al Parlament per
dir a Ports de les Illes Balears i a Puertos del Estado el que han
de fer? Què diríem nosaltres si venguessin ells per dir-nos el
que s’ha de fer en aquest Parlament? Som coherents quan
opinam de tot el que volem opinar d’aquesta manera?

De vegades, vosaltres mateixos, Sr. Picornell, dirà els
informes d’impacte ambiental, els informes tècnics diuen això,
aquí té un informe tècnic d’un impacte ambiental i és com si no
ho digués, com quan la justícia, perquè us convé que sigui així.
Parlem de justícia, els jutges han emès sentència, és igual, ho
tornarem jutjar, perquè en aquest Parlament volíem que això
sortís d’una altra manera. I aquí actuau igual, hi ha un informe
d’impacte ambiental que diu que no fa tan de mal com això; en
feia molt més a la de Port Adriano i es va donar la concessió de
Port Adriano, i sap per què? Perquè els que governaven en el
moment que ho varen deixar fer no era el Partit Popular, a
Calvià no hi governava el Partit Popular quan es va fer això.

Quan s’han fet un munt de barbaritats que no hi governa el
Partit Popular vostès callen, quan governa el Partit Popular o
hi té a veure el Partit Popular, just per anar contra el Partit
Popular els va bé.

(Remor de veus)

Tenen els exemples damunt la taula cada dia, surten aquí
dient que matar toros fa patir el bou i això ho hem de prohibir
a les Illes Balears, i mentre diuen això deixen les cabres
malferides a Es Vedrà, que sí que realment pateixen i no veieu
el patiment de les cabres.

(Remor de veus)

Estau aplicant per tot el mateix.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Jo no sé, però al Sr. Thomàs li faré una reflexió, d’aquests
projectes, baldament vostè visqui a prop i hi estigui en contra,
quan s’han acabat normalment la gent hi està a favor. Emprau
les paraules com qui emprar... tothom està en contra de
l’ampliació del club nàutic d’Es Molinar, i això no és vera; si
ho demanau a les associacions d’allà, hi ha més gent que hi està
a favor que gent que hi està en contra, el que passa és que us
agrada dir-ho així com us passa pels nassos i veniu aquí i
sembla que parlant des d’aquesta tribuna qui té la paraula té la
raó. Doncs no és així, no és així, jo us deman un poc de serietat
a l’hora de presentar proposicions no de llei.

Quan parlam de la destrucció, no podem créixer, amb diàleg
i consens i moderació?

(Remor de veus)

Hem de dir que no al que hi ha i ja ho veurem? Quan vengui
el Port d’Alcúdia, i em referesc a vostè, perquè és als qui fa mal
sense adonar-se’n, quan vengui l’ampliació del Port d’Alcúdia
els seus veïnats votaran que sí, i vostè què dirà?

(Remor de veus)

Li durem una proposició no de llei aquí i vostè què dirà?
Em sent, em sent com vostè amb la transparència, deman el que
vostè hauria de demanar, diàleg i consens; deman que parleu
amb els veïnats d’Es Molinar, amb tots, no amb un parell;
deman que entengueu que el club nàutic d’Es Molinar ha de fer
qualque passa perquè necessitam un club nàutic millor, no
podem tenir un club nàutic de cent anys. Deman que abans
d’opinar mireu qui en té les competències, jo parlaria amb
Ports de l’Estat, amb el Ministeri de Foment, amb l’Autoritat
Portuària, intentaria ser coherent, intentaria no dir els informes
tècnics ara no m’interessen perquè no em convenen i a un altre
moment dir els informes tècnics m’interessen perquè ara ens
convenen.

Us deman, al·lots, que prengueu la recepta ...

(Remor de veus)

... us deman, senyores i senyors, perdó, que prenguem la
recepta que vosaltres voleu donar moltes vegades, diàleg i
consens i intentem viure dins un poble que no sigui del no, sinó
que qualque pic hi hagi vistes de futur per a tota la societat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

No, perdó, perdó, té la paraula el Sr. Josep Melià, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. També
donam la benvinguda al públic que ens acompanya.

Aquesta és una iniciativa, com tantes altres es duen a aquest
parlament, un poc de suport a una causa determinada, no ens
hem d’enganar perquè aquí tots els partits, més o manco, jo
diria que prou més que manco, estan ben posicionats en relació
amb aquesta qüestió, per tant tots els grups d’esquerres
rebutgen el macroprojecte, i això és sabut i conegut, i venen
aquí amb aquesta iniciativa, un poc per reforçar una
determinada idea que tenen de la barriada d’Es Molinar.

Com que El Pi també s’ha manifestat clarament i és públic
i notori també que estam en contra d’aquest port esportiu, per
tant no sorprendrem ningú amb la nostra postura, el contrari, el
que hem de fer, com no podria ser d’una altra manera, per
coherència, és reafirmar-nos en aquesta postura i per tant
anunciam clarament que donarem suport a aquesta iniciativa.
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Intentaré no ser reiteratiu perquè els arguments ja s’han
donat, s’han donat les dades. Efectivament, vull dir en relació
amb la intervenció del portaveu del Grup Parlamentari Popular
que la iniciativa mateixa parla que s’ha de fer una millora en
aquest port, vull dir que la iniciativa no planteja que no es
pugui fer res; el portaveu del Partit Popular ens deia: per què
rebutgen la remodelació? No, es diu que hi ha d’haver una
millora, és clar, de millora a remodelació hi va molt poc, hi va
molt poc. Una altra cosa és què entendríem per quina és la
millora necessària? Que supòs que aquí hi hauria prou
discrepàncies entre els diversos grups. Però bé, en tot cas,
nosaltres partim de la base que, efectivament, que s’hagi de fer
una actuació a Es Molinar no ho rebutjam en absolut, el que
passa és que s’ha de fer una actuació, com bé deia el Sr. Vicenç
Thomàs, proporcionada, no desproporcionada, que és el bessó
de la qüestió.

I és clar, no es pot traslladar una determinada realitat, que
és la d’Es Molinar, a tots els ports i a totes les situacions de les
Illes Balears, per tant aquí comparar amb altres ports i altres
situacions, que votarem o no votarem en aquest parlament,
evidentment es tractaran perquè cadascuna tendrà unes
circumstàncies específiques no comparables.

Per tant, nosaltres de bon principi no estam en contra de
qualsevol ampliació a qualsevol port esportiu, perquè això ens
semblaria una aberració i un apriorisme inacceptable, el que
tenim clar és que, atesa la realitat d’Es Molinar i d’aquesta
barriada, no té sentit el plantejament del projecte que està
damunt la taula en aquest moment i per tant nosaltres el
rebutjam. El rebutjam perquè no mantendria la personalitat
d’aquesta barriada a Palma i el rebutjam per qüestions
ambientals que també han estat tractades pels altres portaveus.

I també el rebutjam, en aquest sentit de rellevàncies
ambientals i de conseqüències ambientals negatives, per
l’efecte que tendria sobre la pesca, perquè afectaria una de les
grans pesqueres de sípies que hi ha a la badia de Palma, de les
poques que queden. I per tant, nosaltres entenem que l’aposta,
tant que parlam els polítics que l’agricultura i la pesca són
sectors estratègics, evidentment si fem actuacions en contra
d’aquests sectors que tan malament ho passen amb l’economia
terciària que tenim, evidentment no anirem pel bon camí.

Nosaltres no estam d’acord que no hi pugui beneficis
econòmics, però quan sent els senyors de Podem, és clar,
malament aniríem, pocs ports esportius, poques coses existirien
en aquesta vida si no pogués haver-hi beneficis econòmics. Per
tant, nosaltres aquesta idea, en principi, no la podem compartir,
el que compartim és que s’ha de mantenir la personalitat d’Es
Molinar; que no pot haver-hi afeccions greus ambientalment i
que s’ha de mantenir la pesquera que existeix de sípies en
aquella zona.

Dit això, nosaltres volem només, i acabam amb això, dir
que és una llàstima que el sistema estigui muntat de tal manera
que l’Autoritat Portuària pugui fer el que vulgui
independentment del que pensi l’Ajuntament, en aquest cas de
Palma, però els ajuntaments en general i del que pensi la
comunitat autònoma, en teoria, amb competències en ports
esportius. Nosaltres, aquest sistema que tenim en aquest
moment ens sembla rebutjable, de fet tenim una proposta

presentada perquè els ports esportius dins els ports d’interès
general passin a ser competència de les comunitats autònomes
i no continuïn essent competència de l’Estat. Però bé, en aquest
moment tenim aquest sistema, però no podem desaprofitar
l’ocasió per manifestar el nostre rebuig a una manera de
funcionar que ens sembla inacceptable.

Les decisions dels ports esportius entenem que s’han de
prendre amb consens de l’ajuntament afectat i de la comunitat
autònoma i que l’Autoritat Portuària no pot obviar, no pot no
tenir en compte el que pensen els ciutadans, el que pensa el seu
ajuntament i el que pensen els consells i la comunitat
autònoma. Per tant, tot el nostre suport a aquesta iniciativa,
ateses les circumstàncies que hem explicat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta, senyores i senyors diputats, públic assistent,
benvinguts. Ciutadans es va comprometre, ja des de la
campanya de les autonòmiques del 2015, a preservar Es
Molinar tal com el coneixem, a mantenir, per dir-ho així,
l’skyline d’aquesta part del Port de Palma. No hem canviat,
continuam creient que el projecte d’ampliació del port, fins i tot
a escala reduïda, suposa un impacte paisatgístic, ambiental i
urbanístic que està fora de lloc.

Ara bé, ens preocupen també una sèrie d’aspectes que hi
estan relacionats, encara no sabem què farà l’Autoritat
Portuària, sabem, de moment, que no està d’acord amb
l’ampliació i que no renovarà la concessió a l’actual directiva
del club marítim, concessió que venç el març del 2018. I també
sabem que al mateix temps fa comptes assumir-ne la gestió.
També ha transcendit que aquesta gestió comportarà la reforma
de la instal·lació i aquesta reforma es farà mantenint el nombre
actual d’amarratges respectant l’idiosincràsia del barri, donant
continuïtat al passeig marítim i eliminant-ne els obstacles de
mobilitat que hi pugui haver.

Tot això són intencions, bones intencions que han de rebre
ara el beneplàcit d’una entitat, dependent del Ministeri de
Foment, i caracteritzada per ser gestora d’infraestructures i per
ser autosuficient, per haver-ho de ser, a més, per llei. És de
creure idò que aquesta nova gestió que s’anuncia tendrà tots els
atributs i totes les garanties necessàries.

En paral·lel i en el camp mateix de les preocupacions, ens
agradaria molt saber també si s’ha pensat ja en la fórmula per
frenar el procediment en curs, tenint en compte que fins fa un
parell de mesos Ports de l’Estat i de Balears beneïa el projecte
i que ara, a més, disposam d’informe del Ministeri de Medi
Ambient que no posa impediments a la seva execució. I com a
conseqüència d’això, estaria bé saber també si s’ha pensat en la
indemnització, si és que hi ha d’haver indemnització, la que
pugui requerir la supressió d’aquest projecte, de l’actual junta
directiva del club marítim. És ver que l’Autoritat Portuària, ho
hem dit fa un moment, no depèn del finançament públic, sinó
del finançament que ella mateixa genera. Però justament per
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això, si ha d’assumir una indemnització qualsevol haurà de
recórrer, m’imagín, a fórmules d’autofinançament que per
ventura poden acabar condicionant la gestió mateixa de l’espai.

Ja sé que això correspon a l’Autoritat Portuària i no a
aquesta cambra, però crec important com a mínim destacar-ho
en aquesta sessió d’avui.

Sigui com sigui a Ciutadans, ja ho he dit i ho record, som
partidaris d’un nou enfocament que passa per la reforma
d’aquestes instal·lacions i per la seva modernització, sense
modificar-ne les dimensions. Per tant, som partidaris del que
reclama aquesta proposició no de llei i, en conseqüència, hi
votarem a favor.

Deixi’m recordar, però, ja per acabar, que aquesta
proposició no de llei té uns antecedents parlamentaris, a l’any
2014, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari
MÉS varen presentar a la Comissió de Turisme d’aquest
Parlament dues proposicions no de llei, justament en aquest
mateix sentit, i ho varen fer dues vegades, a més: una el mes de
febrer i l’altra el mes de setembre. Que avui ho tornin fer, idò,
és un signe de coherència, llàstima que en el cas del Grup
Socialista, com a mínim, aquesta coherència no l’aplicassin
també a altres iniciatives, com per exemple la creació de la
comissió d’investigació de Sa Nostra. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer, unes paraules per
a Domingo Morales, amb qui vaig poder compartir moltes
estones i era una excel·lent, excel·lent persona.

Sr. Vidal, no és la primera vegada que aquesta iniciativa ve
al Parlament, com acaba de recordar el Sr. Pericay, però és que
té un sentit molt clar perquè la presentam ara i amb urgència,
perquè ben aviat s’ha de donar, s’ha de prendre una decisió
sobre aquesta macroampliació, absolutament desproporcionada,
que vostès sembla que suporten.

Vostè parla d’aquest informe d’impacte ambiental, el
primer que ha de saber tothom és que un informe d’impacte
ambiental és preceptiu, però no és vinculant, no obliga, no
obliga. I una declaració favorable d’aquest informe no
significa, no significa que no hi hagi efectes negatius, són
qüestions ben diferents. Ja li he llegit abans el que opinava la
Comissió Balear de Medi Ambient del Sr. Company, que fins
i tot després de l’aplicació de mesures correctores els impactes
no desapareixen.

I si vostè es llegeix amb deteniment aquest informe, un pot
concloure diverses coses: que és tendenciós, que és
absolutament subjectiu, que deixa d’analitzar qüestions com la
mobilitat del barri -parlam de cotxes, no de persones-, de
l’impacte socioeconòmic, de l’impacte paisatgístic o de la
qualitat de les aigües, tot això s’ignora. És més, a l’estudi de
dinàmica litoral s’afirma que és insuficient, i no ho dic jo ni

aquesta plataforma, ho diu l’Institut Espanyol d’Oceanografia.
I el ministeri i el promotor passen olímpicament del que diu
l’Institut Espanyol d’Oceanografia.

L’informe només acumula arguments del promotor i actua
amb absoluta parcialitat. Sap què vaig pensar jo ahir quan m’ho
llegia? Que semblava una còpia del promotor en versió BOE,
sense més, sense més. Però ja li he dit, el promotor opina que
l’execució d’aquest projecte no suposarà cap transformació de
la realitat existent.

Jo abans li posava l’exemple de dos camps de futbol cap a
dins, però la superfície d’ampliació ocupa 8 camps de futbol,
8 camps de futbol, no digui així, vagi i mesuri, 8 camps de
futbol nous damunt la mar, que la mar és un bé públic, no és
privat.

I el ministeri ha negociat amb el promotor, ha ignorat amb
qui vostè diu que s’hauria de tenir en compte, l’òrgan
substantiu que és l’Autoritat Portuària. I n’hi ha prou a veure el
darrer que han fet: li han comentat, el promotor ha sabut
l’informe abans que l’Autoritat Portuària de les Illes Balears,
miri per on; ja no parla d’aquesta gent que és aquí, que també
es va personar, que es varen torbar sis mesos a deixar-los veure
l’expedient i evidentment ni els han comunicat la resolució.

Per tant, nosaltres, ja li he comentat, és absolutament
desproporcionat. I a més pensi, tenim damunt la taula una
proposta de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, de juliol
d’enguany, que vostè ha semblat que ignora, ha plantejat una
proposta molt interessant per al club i molt interessant per a la
barriada. Per què? Evidentment, nega la pròrroga de la
concessió, que ja no li haurien de donar per l’estat deplorable
com té el club les seves instal·lacions, deplorable, i amb la
mateixa junta amb diversos noms des de fa més de vint anys.

I què proposa l’Autoritat Portuària? Proposa rehabilitar el
port i el seu edifici i mantenir les dimensions; donar continuïtat
al passeig de vianants; mantenir la concessió dels amarraments
dels usuaris titulars, amb gestió de l’Autoritat Portuària, i cedir
un espai al club per si vol continuar la seva tasca en nàutica
social, en vela, si ho vol fer.

Està molt clar que El Port Petit d’Es Molinar no pot esperar
més i hem de tenir en compte aquí, que som a una seu
parlamentària on es fa política i es prenen decisions polítiques,
que l’interès general radica en la conservació i rehabilitació
d’aquest port i no en maniobres especulatives de 12 milions
d’euros -no faci aquesta cara-, són 12 milions d’euros d’un
promotor extern, d’un promotor extern que l’únic que vol és
especular.

Per tant, com he dit abans, l’ambició d’uns pocs, i vostès
seran còmplices d’això, no pot anteposar-se a l’interès general.

Es Molinar Port Petit. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Sí, Sra. Prohens, té la paraula.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Volíem demanar votació
separada del punt número 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicenç, té qualque inconvenient? Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, simplement, no tenim cap problema procedimental,
però si el Partit Popular vol votar per separat el punt 4, diu
“insta el manteniment de la façana marítima i la conservació del
port d’Es Molinar per contribuir al model urbanístic i
territorial”. Potser que el Partit Popular, a més de votar que no,
entrarà en una contradicció interna.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació dels punts 1, 2, 3 i 5. Votam.

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.

Votació separada del punt 4. Votam.

Vots a favor, 56.

Queda aprovada la proposició no de llei contra el projecte
d’ampliació del port d’Es Molinar.

(Alguns aplaudiments)

V. Elecció d’un membre del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

El cinquè punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió correspon
a l’elecció d’un membre del Consell Assessor de Continguts i
de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Procedirem a l’elecció d’un membre del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears amb motiu de la renúncia al
càrrec del Sr. Santiago Colomar i Ferrer.

Dia 30 de setembre del 2016, els Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i
Mixt, Gent per Formentera-PSIB, han proposat el Sr. Andreu
Ferrer i Juan, escrit RGE núm. 13643/16, com a membre de
l’esmentat consell.

La Mesa, en sessió de dia 5 d’octubre del 2016, acordà,
conformement amb l’establert a les normes reguladores del
procediment per a l’elecció dels membres del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l’Ens Públics de
Radiotelevisió de les Illes Balears, trametre als grups
parlamentaris la candidatura presentada...

(Remor de veus)

Silenci, per favor!

... juntament amb tota la documentació, un cop comprovat que
respecte del Sr. Andreu Ferrer i Juan s’ha presentat la
documentació exigida, en virtut de la qual queda vinculat al
sector cultural i a l’illa de Formentera, per tal que tots els grups
parlamentaris tenguin els elements de judici necessaris en
temps suficient abans de procedir-ne a la votació.

L’elecció serà secreta, mitjançant papereta, seran admeses
i considerades vàlides les paperetes que contenguin
exclusivament el nom del candidat i també les paperetes en
blanc.

La secretària primera anomenarà els diputats i les diputades
per tal de dipositar la papereta a l’urna corresponent.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

David Abril i Hervás.
Salvador Aguilera i Carrillo.
Andreu Alcover i Ordinas.
Olga Ballester i Nebot.
Elena Baquero i González.
Damià Borràs i Barber.
Isabel Busquets i Hidalgo.
Margalida Isabel Cabrer i González.
Laura Camargo i Fernández.
Antoni Camps i Casasnovas.
María José Camps i Orfila.
Sílvia Cano i Juan.
Margalida Capellà i Roig.
Enric Casanova i Peiro.
Josep Castells i Baró.
Gabriel Company i Bauzá.
Sandra Fernández i Herranz.
Jaume Font i Barceló.
Patrícia Font i Marbán.
Jaume Garau i Salas.
Álvaro Gijón i Carrasco.
Antonio Gómez i Pérez.
Alberto Jarabo i Vicente.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sílvia Limones i Costa.
Marta Maicas i Ortiz.
Maria Tània Marí i Marí.
Nel Martí i Llufriu.
David Martínez i Pablo.
Josep Melià i Ques.
Margaret Mercadal i Camps.
Aitor Morrás i Alzugaray.
Rafael Nadal i Homar.
Conxa Obrador i Guzman.
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
Antònia Perelló i Jorquera.
Xavier Pericay i Hosta.
Baltasar Picornell i Lladó.
Margarita Prohens i Rigo.
Sara Ramón i Roselló.
Antoni Reus i Darder.
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María José Ribas i Ribas.
María Núria Riera i Martos.
Carlos Saura i León.
María Montserrat Seijas i Patiño.
Vicent Serra i Ferrer.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Maria Antònia Sureda i Martí.
Santiago Tadeo i Florit.
Xico Tarrés i Marí.
Sílvia Tur i Ribas.
Francina Armengol i Socías.
Gabriel Barceló i Milta.
Pilar Costa i Serra.
María Consuelo Huertas i Calatayud.
Vicenç Thomàs i Mulet.
Miquel Vidal i Vidal.
Joana Aina Campomar i Orell.
Miquel Àngel Jerez i Juan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam el recompte de vots.

Blanc.
Blanc.
Andreu Ferrer.
Blanc.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Blanc.
Blanc.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Blanc.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Nul.
Nul.
Nul.
Nul.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Nul.
Nul.
Nul.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Blanc.
Blanc.

Andreu Ferrer.
Nul.
Nul.
Andreu Ferrer.
Nul.
Nul.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Nul.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Andreu Ferrer.
Blanc.
Andreu Ferrer.

Vots emesos, 55; vots vàlids, 43, 44, perdó; vots en blanc,
9; vots vàlids 35; vots a favor del Sr. Andreu Ferrer i Juan, 35
vots.

En conseqüència, aquesta presidència proclama elegit el Sr.
Andreu Ferrer i Juan, com a membre del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears.

El nomenament com a membre del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears serà publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

El Sr. Andreu Ferrer i Juan prometrà o jurarà el seu càrrec
davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears, després
d’haver-se’n publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes tractar, s’aixeca la sessió.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Presidenta, ... Sra. Presidenta del Parlament, per favor,
si em permet, en al·lusió a l’article 76 del Reglament,
m’agradaria demanar la paraula per fer una breu intervenció en
relació amb la conducta, crec que reprovable, que ha tengut el
Partit Popular en el transcurs d’aquesta votació i sobretot per
la irresponsabilitat de votar nul.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) la paraula, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, idò ho faig constar.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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