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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui. Bon dia a totes, senyores
diputades i senyors diputats.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre el compliment de la sentència del Tribunal de
Justícia Europeu sobre el Sàhara Occidental.

A continuació la secretària primera, la Sra. Joana Aina
Campomar, passarà a llegir la declaració institucional sobre el
compliment de la sentència del Tribunal de Justícia Europeu
sobre el Sàhara Occidental.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El Parlament de les Illes Balears s’ha assabentat que el 21
de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia Europeu va fallar
que el Sàhara occidental no forma part del regne del Marroc, la
qual cosa significa que cap acord comercial entre la Unió
Europea i el Marroc no és aplicable al Sàhara occidental, i que
no es pot establir cap activitat comercial ni l’exportació dels
recursos naturals del Sàhara occidental sense el consentiment
del poble sahrauí.

Donat que aquesta sentència és d’obligat compliment per
part de les autoritats europees i estatals i, per tant, és el seu
deure respectar-la i donar-la a conèixer a la ciutadania per a la
seva correcta aplicació.

Donat que, segons la Resolució 2285 del Consell de
Seguretat de l’ONU d’abril de 2016, la consecució d’una
solució política i la millora de la cooperació entre els estats del
Magrib contribuirà a l’estabilitat i la seguretat de la regió.

Donat que com a resultat del violent conflicte armat que va
seguir a la invasió marroquina del territori el 1976 gran part de
la població es va exiliar a Algèria, on viuen com a refugiats en
els campaments de Tinduf fins a la data d’avui.

Donat que el 26 de febrer de 1976 Espanya va posar fi a la
seva presència en el territori del Sàhara occidental deixant
inconclús el procés de descolonització que ja es tramitava dins
el marc de l’ONU, tot i confirmant que l’Estat espanyol té una
responsabilitat històrica, jurídica i moral amb el poble sahrauí.

El Ple del Parlament de les Illes Balears:

Primer. Reclama que es respecti i es compleixi la sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre
de 2016, on s’estableix que els acords d’associació i
liberalització entre el Marroc i la Unió Europea no són
d’aplicació en el territori dels Sàhara occidental.

Segon. Expressa la seva preocupació per l’explotació dels
recursos naturals del Sàhara occidental per part de companyies
europees, la qual cosa entra en contradicció amb el dret
internacional europeu. Davant això, és la nostra obligació
insistir i recordar la il·legalitat de qualsevol activitat comercial
en el territori del Sàhara occidental sense el consentiment del
poble sahrauí.

Tercer. Fa una crida a les companyies europees, espanyoles
i balears per tal que actuïn de conformitat amb el dret
internacional i europeu, de manera que no desenvolupin
activitats que puguin afavorir la perpetuació de l’ocupació
marroquina del Sàhara occidental: l’explotació dels seus
recursos naturals, com per exemple les activitats de pesca,
agricultura, extracció de fosfats i arena, o energies renovables.

Quart. Reclama a totes les autoritats espanyoles
implementar la legislació vigent en base a la recent sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.”

EL SR. PRESIDENT:

Podem donar la declaració aprovada per assentiment?

Doncs passam al primer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta
davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 4057/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. David
Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a contaminació del Parc Natural de
S’Albufera de Mallorca.

Primera pregunta, la RGE 4057/17, que fou ajornada a la
sessió anterior, relativa a contaminació del Parc Natural de
S’Albufera de Mallorca, presentada pel diputat Sr. David
Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
és ajornada per segona vegada atesa la sol·licitud presentada
pel Govern mitjançant l’escrit RGE núm. 4408/17.

I.2) Pregunta RGE núm. 4297/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Hospital de
Can Misses.

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 4297/17, relativa
a Hospital de Can Misses, que formula el diputat Sr. Aitor
Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, su secretario
general declaró que en 2015 hubo un total de 7.993 incidencias
en el Hospital Can Misses, que podían ser desde que faltaba
una gasa hasta que algo faltase en un quirófano. De estas
incidencias tan solo un 67,7% se solucionaron dentro del
tiempo estipulado en el contrato, lo cual también, según declara
su secretario general, el Sr. Palomino, es un índice muy bajo de
resolución y que espera llegar a un 80, que también entendemos
que un 80 sigue siendo bajo, porque un 20% que no se resuelva
en sanidad pública sigue siendo un porcentaje alto.

No obstante, unas 1.100 se solucionaron dentro del tiempo
estipulado en el contrato. Está bien que se solucionen las
incidencias que resultan de una prestación de un servicio
público como es la sanidad, pero nos preocupan mucho las que
no, y creemos que hay que hacer especial hincapié en esas en
que no, que son un total de un 15%, casi un 16%, que son

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704057
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704408
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704297
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1.200. Claro, teniendo en cuenta que puede ser que algo no
funcione en un quirófano, que pueden ser la mayoría de
mantenimiento, según informaron desde su propia conselleria,
también de cocina, que falte una gasa, porque también uno de
los problemas es la logística, pues entendemos que son
situaciones o incidencias incumplidas que pueden ser bastante
graves. 

Por eso le hacemos esta pregunta: ¿cuáles son los
incumplimientos que se han realizado o que ha detectado el
Govern en la concesión del Hospital Can Misses?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula la consellera Sra. Patricia
Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. En primer lloc s’han
de diferenciar els incompliments de les penalitzacions per la
manca de qualitat. En relació amb els incompliments de
contracte, es defineixen en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte, i són objecte de sancions, i
efectivament, com vostè ha dit, poden ser greus o poden ser
lleus. Des de l’obertura de l’hospital els incompliments del
contracte han estat 18 i s’han resolt; la major part d’aquests
incompliments són de caràcter lleu, i després hi ha en aquest
moment tres expedients que encara no estan conclosos. La
suma de les sancions derivades per incompliment de contracte
són 170.000 euros. I també vostè ho deia: molts
d’incompliments han estat..., per exemple el tema de la roba és
un dels que més incompliments presenta, no recollir la roba tots
els dies o no entregar l’albarà de roba neta emplenat com
pertoca; la interrupció dels sistemes informàtics en moments
determinats, també és un incompliment de contracte; i tot això
es recull. Si se soluciona ja tenim una passa guanyada, i
evidentment la voluntat del Govern no és sancionar, com
sempre hem dit, sinó que el servei es presti amb la major
qualitat possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Consellera. Estamos de acuerdo en que el
objetivo no es sancionar, porque lo importante es que se preste
el servicio a las pacientes y los pacientes, y a los usuarios de la
sanidad pública. Claro... se menta la recogida de ropa como
uno de los incumplimientos que hay, pero, claro, recogida y
entrega de ropa a los pacientes, supongo, y eso supone a los
servicios que instalan las camas, que hacen las camas, los ATS
y todo ese personal que trabaja con esa ropa. Claro, pero eso
significa que existe una falta de asepsia en las plantas que se
está trabajando... si no hay entrega de ropa se trabaja con ropa
que no está en perfectas condiciones. 

Claro, se dice que otro incumplimiento es la interrupción
informática, pero, claro, las interrupciones informáticas, si
estamos implementando la historia electrónica, significa que los
médicos están trabajando...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... sin poder acceder a los expedientes...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Jo crec que no hem d’alarmar, tampoc,
la població; és a dir, una cosa és no entregar roba i una altra
cosa és entregar-la amb retard, que és el que pot passar, que en
lloc d’estar a les 7,30 del matí arribi la roba a les 8,30. Això és
un motiu.

També s’ha de dir que els mecanismes de control són molt
extensos; jo m’atreviria a dir que fins i tot més en aquells
serveis en concessió, perquè tothom està amb la mirada posada
que aquell servei s’ha de prestar i s’ha de prestar amb unes
condicions determinades i s’està creant aquesta cultura i per
això hi ha declaracions d’incompliments que poden provocar
aquestes sancions.

I una altra cosa és la qualitat, o sigui, deduccions per la
qualitat, que també... pensi que des que es va obrir l’hospital,
com vaig dir fa poc, parlam de 4 milions d’euros, és a dir, hi ha
bons mecanismes de control, hi ha eficiència també en la gestió
des del Servei de Salut per posar sancions perquè parlam de 4
milions. L’hospital es va obrir amb retard, els primers anys
sempre són complicats i, com deia el secretari general, l’ideal
és arribar a aquest 85%, 90% de compliment per no arribar a la
sanció i en això fem feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 4303/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
l’augment del frau detectat del turisme britànic a les Illes
Balears.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 4303/17, relativa a
actuacions en relació amb l’augment del frau detectat del
turisme britànic a les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Miguel Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Jerez.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704303
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Vicepresident, avui no li demanarem sobre la presumpta
contractació a dit i arbitrària del responsable d’estratègia
electoral de MÉS, encara que hauríem de fer-ho; avui no li
demanarem sobre la tèrbola i més que dubtosa adjudicació d’un
contracte a un col·laborador polític de MÉS, encara que
hauríem de fer-ho; no li demanarem sobre si tots els favors els
paga vostè sempre de la mateixa manera, encara que hauríem
de fer-ho. 

Avui la pregunta no se centra en aquest presumpte frau que
vostè possiblement hagi perpetrat, sinó en un altre frau ben
diferent, el dels turistes britànics, els despatxos d’advocats que
reclamen als hotelers. 

Això no obstant, sàpiga vostè, Sr. Vicepresident, que si
realment vol explicar-nos l’embolic en el qual s’ha ficat aquesta
vegada, si és que té explicació alguna, té en aquesta pregunta
vostè una oportunitat de ser transparent i una oportunitat de ser
sincer. 

Vostè ha decidit desaparèixer la setmana que ve del control
d’aquest parlament, ha decidit vostè que no estarà subjecte al
control parlamentari d’aquesta cambra fins a dues setmanes, no
estiri més les explicacions, Sr. Vicepresident, té vostè una bona
ocasió, esper que avui no la desaprofiti.

Sr. Vicepresident, quines actuacions pensa desenvolupar el
Govern de les Illes Balears davant l’augment del frau detectat
en relació amb el turisme britànic?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula el Sr. Vicepresident
Biel Barceló.

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

Sr. Jerez, si volia demanar pel que ha acabat demanant ho
podia haver fet, ahir tenia l’oportunitat d’haver canviat la
pregunta i anar de cara -i anar de cara- i, per què no va de cara?
Jo no tenc res a amagar. Vostè té alguna cosa a amagar? 

El Govern, aquest govern, tots els doblers que gasta els
gasta de manera justificada i en benefici evidentment dels
ciutadans, li ho puc assegurar, li ho puc assegurar. Vostès tenen
una seu aquí devora de la qual no han donat mai explicacions.
Per què se’n amaga? Per què no fa la pregunta oberta? Què vol
que li contesti? Vol que li contesti sobre la contractació... res
d’“a dit”, seguint un procediment legalment establert, que li
reconec una cosa: efectivament, en lloc d’un negociat sense
publicitat es podria haver fet un concurs, això li ho reconec,
però si el que vol que li contesti és això faci la pregunta.

El viatge de la setmana que ve ja estava previst des de fa
molta estona.

Miri, la pregunta que ha fet oficialment, s’ha parlat i ens
hem posat a disposició de la Federació Hotelera davant del
problema del frau que, efectivament, hem detectat que podria
arribar a ser de 50 milions d’euros. Ens hem dirigit al Consolat
Britànic perquè hi ha un problema de normativa britànica que
han de canviar; ens hem dirigit a l’Associació de majoristes de
viatges, ABTA, perquè faci la feina corresponent i intercanviar
impressions. I hem fet una petició formal a la secretària d’estat
de Turisme perquè faci gestions davant el Govern britànic, una
petició formal per a València, Andalusia, Canàries i Catalunya,
que són les comunitats autònomes que estam afectades en
aquests moments per aquest frau.

Per tant, s’han fet totes i cadascuna de les passes que
s’havien de fer i en aquests moments la pilota està en mans
d’una negociació entre l’Estat i el Govern britànic per a una
modificació legal que han de dur a terme els britànics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Les primeres explicacions que
dóna vostè en relació amb la pregunta que no li he formulat,
però que vostè ha volgut contestar sàpiga que no són
convincents per al Grup Parlamentari Popular i en qualsevol
cas seguirem insistint en aquesta qüestió a fi que aquestes
explicacions que vostè ha de donar siguin convincents,
explicacions que no només demana el Grup Parlamentari
Popular, sinó que els seus mateixos socis de Govern li estan
exigint per una qüestió que entenen que és absolutament
antiètica i absolutament immoral, la contractació d’una persona
que ha estat l’estratega electoral del Grup Parlamentari MÉS
que ha estat contractat a dit i arbitràriament amb fons públics
del Govern de les Illes Balears.

Si vostè avui, que té l’oportunitat, no vol contestar això, no
es preocupi que el Grup Parlamentari Popular farà el possible
perquè vostè comparegui a aquest parlament a fi de contestar
de forma convincent totes aquestes qüestions.

Dit això,... 

(Alguns aplaudiments)

... Sr. Vicepresident, hi ha una realitat, li agradi o no li
agradi reconèixer-la, una realitat objectiva, des que vostè
dirigeix la Conselleria de Turisme s’han incrementat les
reclamacions als hotelers en un 700% i tot això en un sol any
-un sol any-, Sr. Conseller, la qual cosa evidencia una clara
passivitat seva en la protecció del que és més important, el
nostre sector turístic i els nostres hotelers enfront d’aquesta
amenaça, un 700%. Com diuen aquí a Mallorca...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... canten papers i menten barbes, canten xifres i...

EL SR. PRESIDENT:

...se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Sr. Diputat, li ho torn dir, té tot el dret del món a demanar
totes les explicacions que vulgui, evidentment jo mateix li puc
dir i li puc assegurar que donaré la cara a totes quantes
compareixences demanin, mai no m’he amagat, el que han de
fer és demanar-les i no utilitzar una pregunta que no té res a
veure per demanar unes explicacions que vostè diu que no ha
volgut donar perquè les ha donat. Per tant, l’advertesc o li torn
dir i li torn repetir: tota la contractació s’ha fet de manera legal
i no hi ha cap incompatibilitat legal en aquesta contractació.

I una altra qüestió, evidentment en relació amb la pregunta
i amb aquesta increment que vostè diu, vostè sap que hi ha un
problema que tenim amb la normativa britànica, que els
mateixos britànics, el mateix Consolat Britànic ens ho ha
admès, ens ha admès que la normativa de protecció al
consumidor britànic en aquests moments deixa indefensos... per
fer front a aquestes reclamacions i estam en contacte continuat
tant amb el Consolat Britànic com amb la Secretaria d’Estat de
Turisme.

Li puc assegurar que vostès no eren tan eficients a l’hora de
fer les coses ni se’n preocupaven el més mínim...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.4) Pregunta RGE núm. 4295/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a PAC de
S’Escorxador.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 4295/17, relativa al
PAC de S’Escorxador, que formula el diputat Sr. Alberto
Jarabo i Vicente del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra. Consellera, a
partir de la presentació del seu Pla d’infraestructures d’Atenció
Primària, s’han aixecat molts dubtes a determinades zones
sobre quin és l’objectiu d’aquest pla, pla que en principi
nosaltres evidentment compartim perquè hi ha una necessitat de
millorar aquesta atenció. 

El problema rau en el fet que a barris com Camp Redó,
S’Escorxador, Santa Pagesa s’han trobat amb una informació
de la qual no se’ls havia fet partícips, no se’ls havia consultat
i que afecta més de 60.000 persones entre el PAC de Camp
Redó i PAC de S’Escorxador, parlam de... concretament de
S’Escorxador de més de 30.000 targetes sanitàries que són
ateses en aquest centre de salut i més de 132.000 targetes quant
al seu servei d’urgències d’Atenció Primària.

Aquesta alarma social que creix en el barri ve d’una espècie
d’una... o hi ha la idea que s’intenta assolir una substitució del
model d’atenció primària propera i accessible per un model
més basat en l’interès econòmic de manera que la gent del barri
passa... que tothom pugui anar caminant al seu centre de salut
a un altre centre, que seria el de Bons Aires, al qual tothom
necessitaria anar-hi amb cotxe.

Per la qual cosa ens agradaria saber quins criteris i quins
plans té la Conselleria per aquest PAC.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula la Sra. Consellera,
Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bé, com deia, aquest govern té clar que
l’Atenció Primària ha de ser un dels eixos, és un dels eixos
principals, hem de guanyar en accessibilitat, hem de guanyar en
proximitat i hem de guanyar en professionals.

Ja estan en marxa els tràmits per construir el centre de Bons
Aires que s’ubicarà al costat de l’Hospital Psiquiàtric, dins un
recinte que és públic en aquests moments.

L’edifici contindrà definitivament el Centre de Salut de
S’Escorxador i, provisionalment, el Centre de Salut de Camp
Redó, disposarà de 75 consultes i una superfície de 6.800 m2.
Annex a aquest edifici, un poc més a baix, a 300 metres
aproximadament i amb entrada pel Camí de Jesús, hi haurà un
SUAP, un PAC, un servei d’urgències també amb molts més
mitjans del que tenen habitualment els centres de salut perquè
sigui molt resolutiu perquè el volum de població que atenen les
urgències, després en el centre d’urgències és molt elevat, no?

El pressupost és de 9,7 milions d’euros, les planificacions
d’infraestructures es fan en funció de la detecció de necessitats,
que es va fer quan es van visitar tots els centres de salut de
Palma amb la col·laboració de l’equip d’Atenció Primària, el
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Servei de Salut i els ajuntaments habitualment són els que
també ens demanen aquest tema, no?

La població és de 30.000 persones, però les urgències són
de 132.000 persones, o sigui, és molt més, o sigui, crec que està
més que justificada la inversió que s’ha de fer i que
probablement s’hauria d’haver fet prou abans. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no m’ha respost,
m’ha parlat de metres quadrats, m’ha parlat del pressupost de
prop de 10 milions d’euros, però no d’aquests criteris. Sí que
hem llegit a la premsa que hi havia deficiències en el centre de
salut quant al seu manteniment, és clar, la pregunta que ens ve
al cap és per què o si hi ha hagut deixadesa d’aquest
manteniment per tal de passar després a intentar fer la
construcció del centre de Bons Aires.

Per què si consideren que és car el lloguer d’aquest centre
per què no s’ha intentat negociar amb MERCASA una reducció
d’aquest preu de lloguer? Si hi ha una necessitat de
descongestionar els centres de salut i les urgències dels
hospitals, per què no cream més centres de salut més prop d’on
viu la gent i no en llocs, com seria el de Bons Aires, prop del
Psiquiàtric on no hi ha habitatges? Això allunya molt aquesta
necessitat d’accessibilitat que vostè mencionava.

Per tant, nosaltres pensam que si no podem arribar a les
cases a tenir cura de la nostra gent almenys que no hagin de
sortir del seu barri i menys encara agafar un cotxe per anar al
seu centre de salut. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Miri, crec que està... el centre de salut s’ubicarà a la
mateixa zona, això vol dir que hi ha habitatges..., és clar, està
a 500 metres de l’Escorxador, el que passa és... parlàvem amb
gent del barri l’altre dia, que em vaig reunir amb diferents
associacions de veïns, i moltes persones que viuen a General
Riera totes estan encantades perquè tendran el centre de salut
més a prop. És clar, quan tu canvies una ubicació sempre tens
persones que viuen més a prop i persones que els queda més
enfora, sí, estan a ambdós costats del Psiquiàtric, s’entrarà pel
carrer de la Riba o sigui s’hi entrarà per General Riera. Hi ha
habitatges als dos costats i totes les persones que viuen en
aquesta part del carrer, idò, tenen el centre de salut molt més a
prop.

Crec que 17.500 euros de lloguer que pagam amb una
deficiència de manteniment, com la que hi ha, que no
aconseguim que l’empresa s’impliqui més, idò, ho justifica més
de sobra. Tendrem un centre de salut modern, nou i molt més...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.5) Pregunta RGE núm. 4300/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a trasllat de l’oficina del
SOIB a Eivissa.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 4300/17, relativa
a trasllat de l’oficina del SOIB a Eivissa, que formula la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president, diputats i diputades. El passat 14 d’abril,
fa un any, es va aprovar per unanimitat una proposició no de
llei instant el Govern balear a fer una actualització ràpida de
l’oficina del SOIB del municipi d’Eivissa. Per una altra banda,
el 9 de setembre de 2016 el Govern balear va anunciar l’inici
d’expedient per cercar un arrendament d’immoble com a
oficina del SOIB a Vila. 

Sr. Conseller, en quin estat es troba el procediment de
trasllat d’oficina del SOIB al municipi d’Eivissa?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller Sr.
Iago Negueruela.

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

Gracias, president, gracias, diputada. Tiene usted toda la
razón, es una PNL que no presentó el Grupo Popular, por otra
parte, se aprobó por unanimidad, pero no la presentaron
ustedes, en ningún caso, porque a ustedes las oficinas del SOIB
nunca les han preocupado, ni en ésta ni en la pasada legislatura.

Es una PNL que, efectivamente, el 9 de septiembre el
Consell de Govern abre ese proceso de concurso, es un
concurso de licitación grande para una nueva oficina distinta a
la que tenemos, mucho mejor, más dotada, en un sitio nuevo.
Por tanto, tiene un procedimiento largo.

Le puedo responder que el concurso se abrió el pasado 24
de diciembre con distintos requisitos: que esté en Ibiza, que sea
moderna, que sea un edificio de reciente construcción, que esté
a menos de un quilómetro de la actual oficina, que sea
accesible... toda una serie de requisitos, y las mesas de
contractación están a punto de resolver cuál será la licitación
donde se trasladará la oficina de Ibiza.
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Por tanto, en el término de menos de un año se habrá
producido todo el expediente completo de contractación que,
como usted sabe, no es sencillo. A lo mejor no lo saben porque
nunca les preocupó el estado de la oficina del SOIB.

Sólo le diré que la diferencia, nosotros como ustedes, la
saben bien, se la he contestado en más de una ocasión, hemos
pasado de 41 a 74 millones de euros, no sólo para
infraestructuras sino para políticas directas a la ciudadanía, y lo
podría preguntar a los desocupados de Vila a ver qué le
contestan si hay mejor o peor servicio, y a distintos municipios
de toda la isla a ver si hay más o menos servicios con nosotros
que con ustedes y no simplemente venir a hacer una pregunta
de una PNL, ni que les preocupó y desde luego donde no se
preocuparon durante la pasada legislatura. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

L’oficina d’Eivissa està en estat deplorable, es va haver
d’apuntalar part de l’arxiu per por que s’ensorràs, es troba en
condicions precàries, l’edifici té una situació d’inseguretat, les
instal·lacions estan en condicions precàries i comencen a tenir
problemes que poden derivar en situacions d’escassa salubritat
i baixa seguretat per als treballadors i usuaris. 

Sr. Conseller, todas estas afirmaciones las han realizado
compañeros suyos del Grupo Socialista durante los últimos
meses. Un año después de la proposición no de ley que le
obligaba a actualizar de forma rápida y urgente la oficina del
SOIB de Ibiza se encuentra en las mismas condiciones. Bueno,
en las mismas no, nos consta que han arreglado el techo del
archivo, ya no está apuntalado. Pero trabajadores y usuarios
del SOIB se siguen preguntando cuándo piensan arreglar las
goteras, inundaciones, humedades y demás deficiencias. El
anuncio de buscar un nuevo inmueble para esta oficina no le
exime de la obligación de tener las instalaciones actuales en
condiciones mínimas de seguridad para trabajadores y
usuarios. 

Una semana más le exigimos que cumplan con los
mandatos parlamentarios aprobados por unanimidad. Sr.
Conseller, ¿qué piensa hacer su gobierno con la oficina del
SOIB de Vila, reformarla, trasladarla o seguir apuntalándola?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Conseller. 
EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Desde luego el problema de tener las respuestas escritas es
que no escucha lo que se le dice, ¿no?, y esto es un pequeño
problema que deberían hacerse mirar, en general. Se lo he
dicho, le he dicho que se ha abierto el proceso de licitación
para una nueva oficina en Ibiza. ¿Por qué se ha llegado a esta

situación? ¿Por qué está en estado deplorable? Porque hicieron
cero inversión durante cuatro años.

(Alguns aplaudiments)

Un edificio no es por arte de magia, un edificio no se cae
por arte de magia, un edificio no se destroza por arte de magia,
el arte de magia en destrozar inversiones, en destrozar
infraestructuras públicas es lo que hace el Partido Popular
durante todas las legislaturas, que es no tener ningún control.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Un proceso de licitación, un proceso de... -tranquilícense un
poco-, un proceso de licitación...

(Remor de veus)

... un proceso de licitación tiene que respetar la Ley de
administraciones públicas, lo debe saber, la Ley de
contratación, no cabía un procedimiento urgente y se hace un
procedimiento donde tienen que presentarse según que
propuestas, tiene que licitarse correctamente.

No sé si también están acostumbrados a que se hagan los
procedimientos de contractación correctos o no correctos. Por
lo que hemos visto no han sido muy correctos.

(Remor de veus)

Pero en todo caso, lo que le estoy diciendo es que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 4308/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a personal d’ambulàncies.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 4308/17, relativa a
personal d’ambulàncies, que formula la diputada Sra. Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Ballester. Moltes gràcies.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Consellera, como ya explicamos aquí
en una pregunta de control del 1 de febrero de este año, y que
usted respondió con evasivas, es decir, no respondió, hoy más
de 200 familias, más de 200 trabajadores del Servicio Urgente
de Ambulancias de Baleares se encuentran en una situación de
angustia y preocupación por la incertidumbre de la pérdida de
su puesto de trabajo a partir del 1 de julio. 

El hermetismo de este govern hacia los trabajadores es ya
insultante. Usted anunció a mediados de noviembre el cambio
del modelo de gestión del Servicio Urgente de Ambulancias
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explicando que sería el ib-salut quien aportará las 60
ambulancias que se necesitan, pero se olvidó de explicar qué
pasaría con los más de 200 trabajadores que llevan más de 15
años trabajando en este servicio con las diferentes empresas
que han ido ganando la concesión.

El hermetismo de este govern es tal que en una solicitud de
pregunta con respuesta escrita, que registró Ciudadanos, de qué
iba a ocurrir con los actuales trabajadores, se nos envió un
registro con la respuesta en blanco, consellera, ni siquiera una
pequeña reseña de “se está estudiando”, nada. Por supuesto ya
hemos puesto la queja por la falta de transparencia de este
govern.

Consellera, la cuenta atrás continua para estas 200 familias
y la desinformación es absoluta, por eso le vuelvo a preguntar,
¿de qué manera tiene previsto el ib-salut dotar de personal a las
ambulancias del servicio urgente a partir de julio?

Los más de 200 trabajadores le están escuchando,
consellera.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la Sra. Consellera
Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Sra. Diputada, siempre escucho y
siempre respondo. Otra cosa es que las respuestas antes no se
entiendan.

Miri, més enllà dels reforços habituals que es fan durant
l’estiu, que de vegades es fan, o sigui que es necessiten fer i
que es faran..., és que em fa una pregunta de dotar de personal
a las ambulancias. A veure, la dotació de personal a partir del
mes de juliol, de moment no està definida, tenen un contracte,
aquests treballadors tenen un contracte, hi ha una empresa
adjudicatària, adjudicada, o sigui que fa el servei, i que
continuarà fent el servei el més probable, perquè el que sí tenim
és un concurs en marxa per a la compra dels vehicles, no de la
gestió, dels vehicles; però la gestió es pot externalitzar també,
hi ha comunitats que han comprat el vehicle i s’externalitza la
gestió, o s’internalitza la gestió.

Llavors, aquesta mateixa empresa que ara té el servei ha
posat un recurs a la compra de les ambulàncies. Per tant, com
que probablement no estarà resolt, aquesta empresa continuarà
donant servei, fins que es resolgui de manera administrativa,
perquè es tracta d’un servei essencial que no es pot tornar
enrera i no es pot deixar de prestar. I el que li puc dir i se sap
i així està demostrat també i es veu contínuament en els mitjans
de comunicació, és que l’empresa, el Servei de Salut i els
treballadors estan permanentment en contacte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Consellera, pues tampoco me ha vuelto
a responder, cuando se resuelva de manera administrativa este
recurso ¿cómo van a quedar los trabajadores?

Mire, usted dice que están en contacto permanente, pero yo
le puedo decir que ni el comité de empresa, ni los trabajadores
tienen noticias de qué está haciendo este Govern. De hecho, si
usted dice que está en contacto permanente, ¿nos podría
explicar en este Parlament, el por qué de la convocatoria de
huelga que ha anunciado el comité de empresa este mismo
lunes?

Si usted tan en contacto está con estos trabajadores, ¿nos
podría explicar qué conversaciones ha tenido usted o sus
representantes con el comité de empresa, con los trabajadores,
para que se haya convocado esta huelga? ¿O de nuevo este
Govern pasa el rodillo sobre los trabajadores? ¿Nos podría
explicar qué conversaciones ha tenido con el comité de
empresa y el por qué de esta huelga? 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. A dia d’avui no hi ha cap convocatòria
de vaga convocada, cap convocatòria de vaga convocada, Sra.
Ballester. És que no es pot tergiversar la veritat d’aquesta
manera i hem de ser objectius, i sembla..., o sigui, si vol vostè
demostrar que a nosaltres no ens preocupa un servei que és
vital i d’extrema necessitat, no ho sé, crec que no ho
aconsegueix, perquè és impossible que a una Conselleria de
Salut no li preocupi el transport urgent. Ens preocupa tant i són
tants els problemes que s’han generat, que hem creat una
empresa, o un ens empresarial, una empresa pública perquè
pugui gestionar en el cas que sigui necessari, en el cas que no
s’assoleixi la qualitat desitjada en determinats serveis, i és per
aquest motiu que es crea l’empresa, per aquest motiu.

Els treballadors ara fan feina per a una empresa i aquesta
empresa té un contracte en vigor, i aquest contracte en vigor no
ha acabat, i el que fem cada vegada que hi ha un problema amb
aquesta empresa i els treballadors és mitjançar, és mitjançar i
se cerca la mediació amb els agents socials, l’empresa i el
Servei de Salut. I això es fa permanentment...

EL SR. PRESIDENT:

Consellera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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I.7) Pregunta RGE núm. 4293/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a parcel·la mínima per a la construcció
en sòl rústic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, la RGE núm. 4293/17, relativa
a parcel·la mínima per a la construcció en sòl rústic, presentada
pel diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, la qual queda
ajornada, atesa la sol·licitud presentada pel Govern, mitjançant
l’escrit RGE núm. 4407/17.

I.8) Pregunta RGE núm. 4296/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a l’Arxiu del
Regne de Mallorca.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 4296/17, relativa
a l’Arxiu del Regne de Mallorca, que formula el diputat Sr.
Salvador Aguilera i Carrillo del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president, bon dia a tothom. Avui parlarem
durant uns minuts sobre cultura i de la nostra història. Però seré
molt crític i em sembla que no agradarà escoltar algunes
qüestions que plantejarem.

Tenim un grapat molt important de museus i patrimoni
històric que està amagat i no és visible, un d’aquests és l’Arxiu
del Regne de Mallorca. Crida l’atenció com en aquest edifici es
varen gastar 16 milions d’euros, sí, ho escolten bé, 16 milions
d’euros! Per a la seva construcció i una quantitat important de
sous invertits. Un clar exemple de la vella política, construir
edificacions faraòniques per deixar constància de la gran
preocupació per a una determinada qüestió, o deixar el nom de
l’impulsor o impulsora en la memòria.

Sí, fa uns dies denunciava públicament que el Conservatori
de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera era un elefant blanc
i avui faré el mateix amb aquest arxiu.

La meva pregunta inicial era quan pensa el Govern dotar del
personal necessari a l’Arxiu del Regne de Mallorca, perquè es
pugui obrir al públic el màxim de temps possible? Però després
de cercar informació, plantejaré altres qüestions que des de
Podem no entenem i volem denunciar per cercar una solució.
El 45% del fons documental de l’Arxiu no és consultable i el
18% s’ha de revisar, o sigui, el 63% està pendent de tractar.
Davant d’aquest punt, denunciem com part de la nostra història
està en caixes, esperant ser rescatada per poder ser consultada.

En el seu moment es va dissenyar un edifici sense comptar
amb els professionals, un elefant blanc que és impossible
gestionar-ho per falta de personal. Ens preocupem del
continent, a la vista de tothom, però oblidem el contingut que
és el més important. Davant un edifici amb gairebé 7.000
metres quadrats i més de 20 quilòmetres de prestatgeries, tinc

aquestes qüestions: primera, quantes persones hi treballen?
Segona, poden gestionar correctament tot això? I tercera, Sra.
Mateu, què prioritzem, poder recuperar, restaurar, catalogar i
digitalitzar tot aquest material, o obrir al públic? 

Si importa més el contingut d’aquest espai, més encara ho
haurien de ser les persones que treballen allà. Han estat
escoltades les propostes per millorar la gestió de l’arxiu que hi
treballa? Com i quan pensa millorar les condicions laborals del
personal de l’Arxiu?

Sra. Mateu, pot donar llum a tot això? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula la Sra.
Consellera Ruth Mateu.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguilera, intentaré contestar totes
les preguntes perquè ha estat una bateria de preguntes que no
sé si arribaré.

Bé, primer vull deixar de som conscients de la necessitat de
donar un bon servei públic de qualitat en els nostres centres. I
per açò no ho podem d’una altra manera, si no és dotar-los de
més personal perquè pugui així també pugui obrir de cara al
públic i també que els ciutadans se’n vegin beneficiats. És una
de les nostres prioritats, però sí que li diré que durant molts
d’anys no ha estat cap prioritat de cap dels governs que hi han
estat al capdavant. Des que vam arribar tenim molt clara
aquesta prioritat i enguany tenim el compromís de dotar més
places, però hem treballat per cobrir llocs que existien vacants
i estam incorporant des d’aquest mes de febrer i març diferents
persones. Actualment l’Arxiu del Regne de Mallorca té 21
places creades, de les quals n’hi ha 15 de dotades, però no
estan totes cobertes.

Pel que fa al personal, les novetats més recents en febrer i
març, hem incorporat una restauradora i una auxiliar i queden
pendents, estan en procés de cobrir, perquè també hi ha el
concurs de trasllat, perquè açò dificulta a vegades que personal
hagi d’anar a centres que tenen horaris especials i que no fan
només de vuit a tres, és més dificultós que venguin a aquests
centres els funcionaris, i aquí ens queda pendent de cobrir un
tècnic i un ordenança. Un cop incorporat aquest personal, la
nostra intenció és obrir en horaris d’horabaixa, dos horabaixes
i un matí.

Vull deixar clar que tot el personal del centre, com no pot
ser d’altra manera, és personal funcionari i té un horari
especial, té un horari especial per tenir aquesta flexibilitat
horària. D’altra banda, com li deia abans, estam mirant les
necessitats reals amb els directors dels centres, dels diferents
centres, perquè no només tenim aquest problema a l’Arxiu del
Regne de falta de personal, i enguany dotarem diferents places
perquè puguem arribar a final d’any si pot ser, si no a principi
de l’any que ve obrint tot l’any.
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Però, a part, també com li deia, que vostè deia la
invisibilitat dels centres, jo li diré que des que vam entrar a
aquesta conselleria s’han fet més activitats que mai en els
diferents centres, no només a l’Arxiu. Tenim unitats
didàctiques que donen a conèixer als nostres nins i nines dels
diferents col·legis, aquests centres. El tema de l’edifici, com
molt bé vostè diu, és una inversió que va venir del ministeri,
primer, però li diré: jo també vull que venguin inversions del
ministeri per conservar el patrimoni, perquè el patrimoni també
és cultura, aquest edifici és important que l’hagin conservat, i
açò es va fer durant la passada legislatura i açò crec que és una
bona acció per conservar el nostre fons documental i el nostre
patrimoni. 

Però també li diré que també som conscients de la falt...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mateu, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Sr. Aguilera té la paraula, que abans he deixat passar el
temps. Té cinc segons.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies per la pregunta Sra. Mateu, però com sempre
escoltem el Partit Popular i el PSOE o MÉS echándose las
culpas mútuament, necessitem més persones i donar un servei
com correspon. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera.

I.9) Pregunta RGE núm. 4305/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a òrgan per a la resolució de
les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública.

Novena pregunta, RGE núm. 4305/17, la qual decau per
l’absència del Sr. Gómez.

I.10) Pregunta RGE núm. 4304/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a escoleta de Son Espases.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 4304/2017,
relativa a escoleta de Son Espases, que formula el diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, mares i pares
d’alumnes de l’escoleta de Son Espases han denunciat que
aquest darrer any ha baixat molt la qualitat del servei i que hi
ha menys personal per atendre’ls.

Per això li fem aquesta pregunta: té aquesta escoleta tots els
permisos necessaris per prestar aquest servei? Pensa que
l’escoleta de Son Espases ha mantengut els nivells de qualitat
amb el canvi d’empresa encarregada de la concessió?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la consellera Sra. Patrícia
Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Doncs, Sr. Diputat, la resposta és que sí
que el projecte que va presentar l’empresa que va guanyar el
concurs i que actualment gestiona l’escoleta, està ben plantejat
i manté els nivells de qualitat.

Sabrà que inicialment el projecte de Son Espases no
comptava amb una escoleta, no existia. Durant l’anterior
govern progressista en què es varen introduir moltes millores
i molts canvis es va introduir aquesta escoleta, sempre afegim
serveis per a la ciutadania, i el que hi havia inicialment era
únicament una ludoteca, però no és el mateix. I sabem que els
requisits que acompleix l’escoleta, doncs han de ser establerts
per la Conselleria d’Educació i aquests són els que existeixen
i els que es fan servir a Son Espases; s’acompleixen les ràtios;
les condicions de qualitat marcades per llei, com no pot ser
d’una altra manera; no existeix saturació.

I pel que fa a la ludoteca, doncs tampoc no interfereix el
funcionament de la ludoteca, perquè està oberta a partir de
l’horabaixa, o sigui funciona els horabaixes, i l’escoleta fa
feina, funciona de set i mitja a quatre de l’horabaixa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Després del passeig pel passat,
habitual de la Sra. Consellera, vull recordar-li que el problema
de la manca de qualitat va començar quan va acabar la
concessió anterior, és a dir, fa un any, perquè vostè va mantenir
el model concessional, no el va rescatar, en contra del que
pregona vostè i els que donen suport a aquest govern. I a més,
va consentir i acceptar una oferta a la baixa, i això volia dir que
hi hauria retalls i quan hi ha retalls el primer afectat és el
personal, això ho sabem tots, veritat?

Però vostè no fa res per prevenir aquesta situació ben fàcil
de deduir que passaria, perquè sí que es podia fer més, sempre
legalment, per garantir la qualitat el primer moment. Perquè hi
ha hagut, Sra. Consellera, menys personal; però allò fàcil és
amagar-se passivament darrera la tramitació burocràtica, no fer
res i després dir que s’ha complert aquesta tramitació
administrativa.
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El mal control concessional de la seva conselleria ja té
massa exemples, avui n’hem vist un altre: serveis de restauració
de Can Misses i Son Espases incomplint clàusules del
contracte; retard en l’aplicació de tarifes més baixes al pàrquing
de Son Espases; res a dir, del pàrquing de Can Misses;
l’empresa concessionària de Son Espases que no notifica
deficiències de manteniment a l’ib-salut; un servei
d’ambulància de transport que no pagava els seus treballadors;
una empresa concessionària de la neteja de Son Llàtzer que
tampoc no pagava els seus treballadors. I ara això.

Sra. Consellera, ja és hora que posi ordre a les
concessionàries, perquè ni les rescata ni les controla, genera
malestar als treballadors els quals no es veuen protegits i un
mal servei a les persones, Sra. Consellera.

I a més, no m’ha contestat si aquesta escoleta tenia els
permisos pertinents o no. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Supòs que jo m’he de referir a una
situació de partida i a vostè li agrada fer sang en determinats
assumptes, no?

Miri, l’escoleta no es pot rescatar, i ho sap perfectament, és
un servei concessional i per tant no es pot rescatar.
S’estableixen les ràtios que ens indica la Conselleria
d’Educació, i així està previst i així està fet, no?

Jo no sé com s’atreveix a parlar de retalls, Sr. Diputat, i no
faré menció del passat, perquè tothom el coneix, els ciutadans
el coneixen, els diputats que són a aquesta cambra també i el
públic que ens acompanya també coneix perfectament la
paraula “retallada” a quin partit està associada. Però, miri,
nosaltres no podem defensar interessos individuals i en aquest
cas n’hi pot haver, hem de defensar interessos col·lectius, com
és lògic, no?

Vàrem aconseguir mantenir aquesta escoleta, que vostès no
tenien prevista i, a més, mantenim la ludoteca. I a més, amb
aquest trasllat de la ludoteca guanyam un espai a Son Espases
on es podrà ubicar la residència per als pacients desplaçats els
quals tampoc els va important el més mínim, desplaçats, per
cert, de la seva terra, d’Eivissa, i de Menorca, que podran tenir
un espai adient.

A nosaltres ens interessa la qualitat de l’escoleta, demani als
pares dels nins que hi duen els seus fills, perquè el nivell de
satisfacció és ben eloq...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps, gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.11) Pregunta RGE núm. 4301/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou règim especial per a
les Illes Balears.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 4301/17, relativa a
nou règim especial per a les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
La setmana passada vaig demanar a la consellera d’Hisenda si
tenia intenció de consensuar el nou REB de Balears. I la feia
perquè el temps passa, duim dos anys de legislatura i del REB,
almenys el Partit Popular, només en sap que hi va haver una
foto al Consolat de Mar. La consellera ens va dir que en unes
setmanes ens passaria una proposta.

Sra. Consellera, ja ha passat la primera setmana. Avui la
pregunta que li volia fer és si el Govern és realment... si pensa
el Govern que és realment urgent tenir un nou règim especial
per a Balears. Perquè la sensació que tenim és que vostès van
amb ralentí, que viuen de la inèrcia que van heretar de
l’anterior legislatura i que són incapaços d’avançar en un tema
que per a nosaltres és cabdal per a la nostra comunitat.

Sra. Consellera, el REB és un tema que l’ocupa? Troba
vostè que el REB és un tema que s’hauria de resoldre de forma
urgent o ja li va bé aquest ritme de caragol que ha imprès a
aquest tema? Quin concepte té, Sra. Consellera, de la urgència?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la Sra. Consellera
Catalina Cladera.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Camps, això
sembla el dia de la marmota, ja ens hauria anat millor que a la
passada legislatura, que era quan s’havia d’aprovar el REB, que
havia passat el període transitori que establia l’Estatut
d’Autonomia fos igual d’insistent amb el Sr. Bauzá. Jo crec que
ja l’ha deixada de defensar, ja ha perdut el congrés, eh, Sr.
Camps.

Ja li vaig dir la setmana passada i li llegiré, literal, el que li
vaig dir i és que el Govern treballa des del primer dia en un
règim especial per a Balears per contemplar el fet insular de
forma global i àmplia i de forma seriosa, i això és el que fa
aquest Govern. I per tant, li vaig dir que també les properes
setmanes hi haurà una proposta, que presentarem al grup de
seguiment del REB, on també hi ha els grups parlamentaris,
agents econòmics i socials, i això li ho puc assegurar, el Govern
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s’ho pren molt seriosament, i esper que vostè també s’ho
prengui seriosament des de l’oposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. “Necessitam un nou règim
especial per a les Balears, el meu compromís és fer-lo de nou,
amb consens i diàleg, i l’hem de fer amb urgència, perquè la
política sense recursos és una quimera”, etc., açò ho deia fa dos
anys la Sra. Armengol a la sessió d’investidura com a
presidenta d’aquesta comunitat. I al final, després de dos anys,
ni consens, ni diàleg, ni urgència. Deia que havíem de tenir un
nou REB amb urgència, i sap vostè què va ser l’urgent?
L’urgent va ser paralitzar el règim especial que el Partit
Popular havia acordat amb el Govern central i que, per primera
vegada, incloïa l’aspecte fiscal.

(Remor de veus)

I el més increïble és que la Sra. Armengol...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... va retirar aquell règim fiscal a canvi de res. Teníem un
règim fiscal que, per primera vegada, suposava incorporar
incentius fiscals per a les nostres empreses i es va retirar a
canvi de res. Segur que a Madrid encara se’n riuen de nosaltres
i estic convençut que açò a Canàries no hagués passat, perquè
a Canàries cada cosa que fan és una passa endavant, i vostès
varen fer una passa enrera en aquesta qüestió.

Sra. Cladera, continuarem demanant pel REB, i ho farem
cada setmana si fa falta, no sigui cosa que vostè s’enredi,
arribem a eleccions i encara estigui estudiant l’informe de la
UIB. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, se li ha acabat el temps.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Camps, qui se’n va riure del
Sr. Bauzá va ser Madrid, perquè només varen aconseguir fer
una foto electoral. REB vol dir règim especial per a Balears, no
vol dir règim electoral Bauzá, que és el que va fer...

(Remor de veus i algunes rialles)

... el Sr. Bauzá, va segrestar un règim especial per a Balears
per una foto abans de les eleccions. Allò no era un règim
especial per a Balears, era una mesura fiscal que beneficiava
unes poques empreses i uns pocs autònoms i estava per veure,
a partir de l’any 2016, no hi havia ni temps de tramitar-ho al
Parlament, ni s’havia consensuat. A més, les propostes que
vostè, el Partit Popular ha fet arribar al Govern, que nosaltres
analitzam per incloure en el REB, no n’hi ha cap a la proposta
que va aprovar el Sr. Bauzá. Per tant, o no se’l va escoltar o
vostè no hi va participar o qualque cosa va passar, però el Sr.
Bauzá no va negociar un REB com cal per a aquestes illes, i
això ho sap vostè.

No va tenir en compte l’estudi de la Universitat el qual
contemplava que els costs de la insularitat eren... els xifrava en
més de 8.000 milions d’euros; no va contemplar cap de les
mesures que actualment vostè ja coneix, que el REB que
prepara el Govern inclou, sap que preparam un règim especial
per a Balears que compensi el fet insular i tots els costs
associats a mercaderies, a viatgers, etc. Sap que també hi ha
importants mesures fiscals, una àmplia bateria de mesures
fiscals. I també, molt important, un fons d’insularitat per a la
inversió pública.

I tot això és el que presentarem les properes setmanes, tot
i que ens ho demani cada setmana, no hi ha cap problema. Jo el
que li diria és que el Govern s’ho pren seriosament i li puc
donar més articles, més adjectius per si la setmana que ve vol
tenir idees per fer preguntes: ho trobam fonamental, ens ho
prenem seriosament, és una proposta... és una qüestió
estratègica, imprescindible, irrenunciable, però jo li demanaria
que, a partir d’ara, faci la insistència al Sr. Company, al nou
president del Partit Popular, perquè també faci una feina seriosa
i reivindicativa davant Madrid; perquè en aquests dies, en el
debat del Congrés, no n’hem sentit parlar de REB, hem sentit
parlar debats de llengua balear, però del REB n’hem sentit
parlar poc.

(Remor de veus)

Per tant, jo li deman que, per favor, facin una oposició
seriosa i estiguin a l’alçada de les circumstàncies amb la feina
que fa el Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)
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I.12) Pregunta RGE núm. 4302/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oficina contra la
corrupció.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 4302/17, relativa
a oficina contra la corrupció, que formula el diputat Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, en el Ple del
dia 29 de novembre de l’any passat es va aprovar la Llei de
creació de l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció, la
llei va entrar en vigor dia 15 de desembre. Es va fer amb moltes
presses la seva aprovació, encara es pot recordar perfectament
que, per exemple, en ponència no es va debatre el règim
sancionador, sinó que va passar directament a comissió, i els
grups d’esquerra van votar en contra de la sol·licitud per part
de tota l’oposició d’un dictamen del Consell Consultiu, van
titllar aquesta postura de tàctica dilatòria.

Però des que es va aprovar la llei, doncs no tenim cap
notícia, nada se sabe respecte de la situació de l’aplicació
efectiva d’aquesta llei.

Per açò demanam al Govern quina valoració, quina opinió
té i què pensa fer respecte de l’aplicació d’aquesta llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la Consellera
Sra. Ruth Mateu.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, jo crec que li ha pres
el gust a demanar-me sobre qüestions que es troben en mans del
Parlament, realment no sé què pensar, si és que considera que
gestion molt bé les meves àrees del Govern i que creu que puc
controlar aquest parlament o que no ha entès realment la
separació de poders, però bé.

Entrarem a contestar, no li tornaré repetir tot el que li vaig
repetir la setmana passada, li diré: aquest Govern va entregar,
va aprovar aquesta llei dia 1 d’abril i fins aquí eren les tasques
que ens corresponen com a govern. Ara aquesta llei, com bé ha
dit vostè, es va aprovar dia 29 de novembre en el Parlament, i
jo sí, com a Govern, és clar, m’agradaria que, com més prest
millor, tenguéssim en funcionament aquesta oficina la qual crec
que és molt necessària per a aquesta comunitat. Però, com
vostè sap, aquest és un òrgan que vam crear, l’oficina, a través
de la llei, independent, i que el seu director, que és l’element
bàsic perquè funcioni, depèn de les propostes que facin els
grups parlamentaris, no de les propostes que faci el Govern,
que tengui un director, que s’elegeixi una seu, que s’elegeixin
unes persones per treballar-hi i que es comenci a posar en
funcionament.

Jo, com li vaig dir la setmana passada, jo l’únic que puc
manifestar és que deman a la Mesa d’aquesta cambra, on hi està
representat el seu partit, com els altres partits, que, com més
prest millor doncs impulsin la creació de l’Oficina de lluita
contra la corrupció, que crec que és molt necessària per a
aquesta comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostès en els acords
pel canvi van posar, precisament, un dels punts, la creació de
l’Oficina contra la corrupció, i açò figura en els acords pel
canvi, els quals supòs que, com a Govern, hi estan d’acord, per
tant, li deman la seva opinió. Ja li vaig dir l’any passat... la
sessió passada, li deman l’opinió del Govern respecte d’aquesta
situació.

El que ens estranya és que era una qüestió que hi havia unes
presses enormes, que era fonamental la seva tramitació i, en
canvi, la posada en marxa, que també supòs que depèn dels
grups que donen suport al seu Govern, doncs no s’ha fet res;
desgraciadament, poc s’ha avançat en el que era una qüestió
bàsica, fonamental en què hi havia moltíssimes presses.

I la sensació que tenim és que, desgraciadament, hi havia
temps per fer una bona llei, per tenir un informe del Consell
Consultiu, hi havia temps de sobra, perquè després, a l’hora de
l’aplicació, veiem que no tenen cap pressa. Ens van titllar a
l’oposició de tàctica dilatòria i resulta que nosaltres volíem
tenir un text legal ben fet, i vostès, després, a l’hora de la
veritat, políticament, ni el Govern ni els partits que li donen
suport, tiren endavant l’aplicació pràctica d’aquesta llei.

Què passa? Discuteixen encara qui ha de ser el director de
l’Oficina, aquesta és la discussió? Perquè vostès són els que
han de dur la iniciativa, els partits que donen suport al seu
Govern. I jo supòs que el Govern qualque cosa té a dir en açò;
desgraciadament, el que veiem és açò: que molta pressa, molta
pressa tenien en el seu moment, però era una qüestió de
màrqueting i res més. I que a vostès les qüestions de lluita
contra la corrupció, sembla que és com la transparència: els
interessen molt els titulars i molt poca feina fan per aconseguir
coses efectives. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Jo crec que, bé, tenim una bona llei, tindrem, esper, una
bona oficina. I sí que li diré que aquest Parlament, jo crec que
el problema que hi ha és que durant aquesta legislatura s’han
aprovat una sèrie de lleis molt importants i s’han impulsat
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moltes lleis d’uns canvis profunds per a aquesta comunitat i que
per això també va a un ritme diferent, perquè tenim molts
processos en cua.

Però també li diré una altra cosa, no crec que li hagi
d’explicar perquè és tan necessària aquesta oficina, perquè crec
que vostès no són qui per donar exemples ni de transparència
ni de manca de corrupció a les seves files, vull dir que vostès
són els principals... tenen els principals casos de corrupció dins
les seus del PP; vull dir que no em vengui vostè ara a explicar
si és important o no per a mi aquesta creació d’aquesta oficina.

Crec que aquest govern sí que ha demostrat que creu en la
transparència i que creu en la lluita contra la corrupció, no sé
si el PP ara ja creurà en aquests termes o no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 4298/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inundacions al Pla
de Sant Jordi.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 4298/17, relativa
a inundacions al Pla de Sant Jordi, que formula la diputada Sra.
María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Presidenta, són
conegudes per tots i totes les inundacions que hi ha hagut en el
Pla. Per situar-nos diré que la construcció de l’autopista, de la
segona pista de l’aeroport i l’autopista de Palma a Llucmajor va
eliminar moltes de les canalitzacions que drenaven l’aigua,
però el súmmum va arribar amb la carretera Palma-Manacor,
des de llavors duem tres inundacions. També és cert que des
que els molins no tenen el seu ús primitiu, que és extreure
aigua, el nivell freàtic de la zona ha pujat molt. En definitiva,
la foto de l’arribada de Mallorca ha estat uns camps de conreu
no conreats, sinó totalment negats.

Li he fet la meva pregunta en futur perquè crec que fins al
moment no han adoptat cap mesura, si vaig equivocada
m’agradaria que em digués quants doblers, efectivament, s’han
gastat durant aquest trimestre.

Quines mesures pensa adoptar el Govern per solucionar les
inundacions del Pla?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Té la paraula la presidenta del
Govern, la Sra. Francina Armengol.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Huertas. Vostè feia
referència a la història viscuda en el Pla de Sant Jordi, hi

afegiré algunes coses més. És important saber que allà hi
desemboquen totes les aigües del torrent Gros i de Sa Riera,
que són aigües d’una superfície superior a 250 quilòmetres
quadrats, que atès el relleu d’aquest pla el drenatge és molt
dificultós, i que la seva proximitat a la mar fa que el nivell de
les aigües subterrànies es trobi molt a prop de la superfície; per
tant és molt fàcil que es puguin produir inundacions. Això
constituïa una zona humida molt abans que es fes explotació
agrícola en el segle XIX, i quan es va fer aquest sistema
agrícola es va fer un sistema de drenatge que es va abandonar
devers els anys vuitanta o noranta, com vostè explicava.

Però a aquest abandonament de l’ús agrícola s’ha d’afegir,
com vostè també deia, l’ús intensiu turístic i urbanístic a
primera línia de la costa de la mar, la construcció de grans
infraestructures en aquella zona, però també, Sra. Huertas,
vostè oblidava l’ús i el desenvolupament urbà desordenat en el
sòl rústic precisament per aquests habitatges que ara tenen
aquesta situació d’inundació, ja que es varen construir a la part
més profunda d’una vall i per tant és molt més fàcil la seva
inundació. Aquest any, com vostè recordarà, hi ha hagut pluges
molt intenses, en temps molt breus, i el gener l’Ajuntament de
Palma va instal·lar unes bombes que amb la propera inundació
varen quedar absolutament superades.

El conseller Vicenç Vidal va visitar tant la zona, com ha
rebut els veïns, i el que s’ha acordat entre totes les institucions,
perquè vostè entendrà que tota la part pel que fa a urbanisme i
canalitzacions és competència de l’Ajuntament de Palma, aquí
el Govern hi pot fer molt poca cosa però no vol defugir la
responsabilitat, igual que no la defuig el Consell Insular de
Mallorca, i com li deia s’ha creat una comissió de treball entre
totes les institucions i dia 23 de febrer, des de la Direcció
General de Recursos Hídrics, hem sol·licitat el nomenament
dels tècnics a cada una de institucions, que són Ajuntament de
Palma, Direcció General d’Agricultura, Direcció General
d’Emergències, Direcció Insular de Carreteres i Direcció
General de Recursos Hídrics, que estam pendents que encara es
facin aquests nomenaments per poder tirar endavant les
propostes conjuntes que s’han de fer, exclusives en aquesta
zona de Palma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Efectivament, el conseller hi va anar, però s’ha oblidat
vostè de dir que va anar només a la zona alta, on no hi va
haver... no hi ha hagut mai cap inundació, i va ser la pressió
dels veïnats que va fer que hi anàs. Als quinze dies varen dur
una bomba d’EMAYA del tot insuficient, però en varen dur
una de... als veïnats. 

Per altra banda he vist que en el passat Consell de Govern
han aprovat uns plurianuals per a la neteja de torrents, però no
entenc molt bé aquests plurianuals, perquè si miram els
pressuposts de l’any 2017 de recursos hídrics, en el programa
561A veim que aquestes quantitats ja estan pressupostades per
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a enguany. Per tant no sé a què ha vengut tant de bombo i
platerets en aquest sentit. I tanta sort que l’import no permet
que la licitació es faci amb procediment negociat sense
publicitat, però bé, anirem al pla.

Com tots saben les zones humides són molt més barates que
les terres de conreu, per això em fa pensar que hi ha interessos
especulatius. Per altra banda les possibles solucions podien ser
un emissari, però, clar, els hoteleres no el volen. Com veu la
solució és urgent, Sra. Presidenta, per als residents de la zona
per la proliferació dels mosquits. Jo defens els interessos dels
més desfavorits, no els dels hotelers ni els dels especuladors, ni
els de Sa Nostra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, (...) el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Huertas, precisament aquest
desenvolupament urbanístic s’allunya d’això que vostè
explicava, i per tant és un assentament urbà molt desordenat
dins sòl rústic i per això té unes problemàtiques, perquè no hi
ha una canalització prèvia ni hi ha una planificació prèvia sobre
aquesta urbanització en el Pla de Sant Jordi. 

Però anem a allò positiu. S’ha constituït aquesta comissió
de treball entre totes les institucions, cosa que és única, però
sobretot s’ha doblat el pressupost en torrents que hi havia la
passada legislatura el darrer any, i evidentment ha d’anar a
Consell de Govern per poder adjudicar el plurianual, Sra.
Huertas, si no seria impossible que féssim nets els torrents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 

I.14) Pregunta RGE núm. 4292/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a l’Observatori de Costitx.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 4292/17,
relativa a l’Observatori de Costitx, que formula el diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta del Govern, “invertir en l’economia del
coneixement, la investigació, la innovació i la formació per

diversificar el model econòmic de les Illes Balears és clau, és
fonamental per potenciar sectors que creen producte turístic,
amb valor afegit i ocupació estable de qualitat”, són paraules
seves del discurs d’investidura. Ben segur que avui les
subscriuria.

No és la primera vegada que aquest grup d’El Pi es
preocupa per la recerca i la innovació, però a vegades les
paraules queden en paraules i no en fets, massa vegades. Des de
fa un any tots sabem, o molts sabem, que l’Observatori de
Costitx es troba en concurs de creditors, i que es troba en venda
per gairebé 1.800.000 euros, per afrontar els deutes que té. Dit
això, el que pensam és que..., que sabem també que es pot
arribar a vendre l’Observatori a trossos, a trossos, per parts, dic
que pensam que allò greu és que es pot perdre un centre dedicat
a la innovació, a la recerca, al coneixement, a la divulgació
científica, i a més un centre de reconegut prestigi, que fins i tot
ha col·laborat amb la NASA moltes vegades.

Davant aquesta qüestió, té el seu govern alguna iniciativa
prevista per evitar la desaparició de l’Observatori Astronòmic
de Costitx? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Efectivament, en
aquesta cambra parlamentària hem parlat moltíssimes vegades
vostè i jo de la necessària inversió cap a l’economia del
coneixement i de fer-la possible, i de l’aposta ferma que
hauríem de cercar en termes de recerca, desenvolupament i
d’innovació, i no només són paraules sinó que són fets, que he
explicat en moltíssimes ocasions, fa molt poquet crec que a una
pregunta d’una diputada de Podem, la inversió que ha fet el
Govern de les Illes Balears en temes de recerca i
desenvolupament, l’aposta clara de la Conselleria d’Innovació:
hem doblat el pressupost, hem augmentat moltíssim les beques
predoctorals, les postdoctorals, hem fet tota una sèrie de
polítiques que s’havien abandonat la passada legislatura; a més
hem sumat la Facultat de Medicina i feim una aposta clara per
aquesta indústria del coneixement.

Ara vostè em parla d’un fet molt concret com és
l’Observatori de Costitx, que evidentment des del Govern de
les Illes Balears hem rebut les persones que han estat referents
d’aquest observatori durant molts d’anys, i evidentment el
Govern no es tanca en res perquè és un centre que efectivament
ha tengut la seva importància i en què hi ha hagut una inversió
pública molt important, i crec que això també ho hem
d’explicar. Des de l’any 2000 fins ara s’hi han invertit 4
milions d’euros públics, en aquest observatori, i per tant ara
tenim un problema d’una mala gestió i un concurs de creditors
per valor d’1.800.000 euros, i per tant hauríem de repensar una
miqueta més com feim les coses. Vostè sap que quan jo vaig ser
presidenta del Consell de Mallorca vàrem intentar fer una
fundació pública precisament perquè pogués retornar tot allò
que s’havia invertit des d’allò públic a l’Observatori de Costitx,
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i per tant fer-ho amb el Govern de les Illes Balears.
Desgraciadament la passada legislatura algú va aturar aquell
procediment i es va estancar una negociació que crec que era
la que feia possible que allò que s’havia invertit des d’allò
públic revertís a l’interès general. Ara, desgraciadament, pareix
que hi ha moltes coses en què ja feim massa tard.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, no crec que sigui
massa tard, és a dir, el que no podem perdre és el continent
d’aquest espai, que es trossegi, i podem perdre el contingut que
s’ha aconseguit i que molts de nins i nines han experimentat
allà, i tot aquest coneixement que s’ha aconseguit s’ha pogut
repartir al món. 

Nosaltres no li demanam que ho compri, no li demanam que
ho compri; vostè sap, com molt bé ha dit, que el Sr. Cosme
Bonet havia fet un conveni per fer-ho; la Sra. Salom la passada
legislatura ho va aturar. A nosaltres ens preocupa la recerca, la
recerca, i aquest espai no es pot vendre a trossos, pensam que
és imprescindible trobar recursos privats, públics o
institucionals perquè això no desaparegui. No li demanam que
ho compri, però sí que, si vostè es posa al davant, creim que té
la Presidència del Govern prou força per fer veure que això no
es pot perdre, i és aquí on nosaltres feim aqueixa pregunta. És
a dir, si nosaltres perdem un espai de referència com aquest, a
part que hi pugui haver hagut una mala gestió, com vostè deia,
que jo no hi entr, perdem... uf!, tal força!, en les coses...
Teníem l’IDISPA, teníem l’Observatori de Costitx, en un futur
tendrem una arrel molt important amb la Facultat de Medicina,
però el que no podem és plorar després davant el mort. Ens
agradaria que es posàs al davant i intentàs acumular forces,
sinèrgies, perquè realment amb ajuda privada o amb ajuda
pública, Madrid o Europa, no desaparegui; o ajudes
internacionals, perquè molta gent coneix l’observatori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Evidentment des
del Govern de les Illes Balears no ens tancam ni a parlar ni a
cercar solucions en temes que són importants per a aquesta
comunitat autònoma. Ara bé, repetesc, això està en mans
privades i hi ha un concurs de creditors d’1.800.000 euros, que
no és poca cosa, i les decisions polítiques tenen molta

importància. Que el Partit Popular la passada legislatura aturàs
els convenis i la possibilitat de fer una fundació que fos pública
i que retornàs allò que s’havia invertit, vol dir que els 4 milions
d’euros invertits per part del Consell de Mallorca durant molts
d’anys en aquest observatori ara estan en perill.

Per tant, alguns que s’omplen la boca de bona gestió
econòmica ens haurien d’explicar què fan quan malbaraten o
deixen caure en terra de ningú doblers públics que crec que
haurien estat ben utilitzats.

A partir d’aquí, la nostra voluntat i l’aposta clara per
l’economia del coneixement serà sempre des d’aquest Govern
de les Illes Balears una prioritat i aquest any tendrem l’Institut
de Recerca de les Illes Balears perquè des d’allò públic
afavorim l’interès general.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Presidenta, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 4446/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a places
hoteleres a les Illes Balears.

Passam a la quinzena pregunta RGE núm. 4446/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 4294/17, relativa a
places hoteleres a les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Laura Camargo i Fernández del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom, Sr. Presidenta, ens
trobem en el preludi d’un altre estiu en el qual el problema
estrella tornarà ser la saturació turística, el turisme massificat,
s’està parlant ja que potser arribem als 15 milions de turistes a
les nostres illes i tindrem encara molt a debatre arran dels
problemes que genera aquesta massificació, problemes dels
quals es parla sovint en aquesta cambra: elevats costs
mediambientals, consum de territori, més residus, estrès hídric,
sobrecàrrega d’infraestructures, excés de cotxes de lloguer i
contaminació, etc.

I un tema que esper que sigui prioritari, no per a aquest
estiu, sinó per a aquesta legislatura que és el problema
d’habitatge i tota la relació que hi ha entre aquesta saturació
turística, aquest turisme de masses que tenim aquí, i els
problemes d’emergència d’habitatge que ja es pateix a l’illa
d’Eivissa, per exemple, i també recentment aquí a Ciutat.

Tenim a les portes la Llei de lloguer turístic que es planteja
com un repte del qual nosaltres esperem qüestions com que, per
exemple, no es pugui llogar en plurifamiliars a l’illa d’Eivissa,
esperem que hi hagi consens en això, sembla que encara no el
tenim, i que els criteris siguin hiperrestrictius i zonificats a la
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ciutat de Palma, perquè també veiem que Palma camina cada
vegada més a assemblar-se a l’illa d’Eivissa.

Aquest cap de setmana hem conegut unes xifres per part del
col·lectiu Terraferida, encara que ja hi havia estudis per part
del Consell de Mallorca que demostraven com estava la
situació i... potser aquestes xifres que han donat de les places
d’allotjament turístic que oferta Airbnb pugui ser un dels
orígens per conèixer la resposta a la pregunta que avui li faig.

Quantes places hoteleres o turístiques hi ha a les Illes
Balears si a l’agost del 2016 hi havia un mínim de 900.000
turistes al conjunt, com a mitjana, de les illes de les quals les
reglades només són 423.000? Ho podria dir d’una altra manera,
i és: quantes places d’oferta il·legal admet aquest govern que
hi ha?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camargo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Vostè planteja un debat sobre model
econòmic, que no tenc temps amb dos minuts i mig de poder-li
contestar, però que el Govern evidentment té molt clara la
prioritat d’una economia que pugui equilibrar molt més, com li
explicarem en diferents ocasions, les puntes de l’estiu i que
puguem allargar temporada turística, cosa que s’aconsegueix i
nosaltres volem posar en valor una vegada més, perquè és molt
important per als treballadors i per a les treballadores d’aquesta
comunitat autònoma poder tenir un lloc de feina, un bon salari
i unes bones condicions laborals.

L’estudi al qual vostè feia referència, efectivament, el
Consell de Mallorca amb un acord amb el Govern de les Illes
Balears que ha sufragat l’estudi inicial del PIAT, ha fet públic
un informe que té penjat fa molts de mesos a la pàgina web on
explica molt bé aquestes xifres que vostè explicava.

La Conselleria de Turisme ha explicat públicament moltes
vegades que les places legals turístiques a les Illes Balears són
520.000 places i vostè supòs que fa la resta dels habitants de les
Illes Balears amb la xifra de visitants que teníem el mes
d’agost, ho resta i li surten 900.000.

Sra. Camargo, això ho hem d’ajustar molt més a la realitat
i no podem fer brocha gorda en un tema tan delicat com
aquest, perquè és clar, aquest càlcul l’hem d’ajustar, els
900.000 no tots són turistes, hi ha gent que té..., molta gent que
té segona residència a les Illes Balears; hi ha molta de gent que
ve a treballar i no són turistes, que vénen a treballar a les Illes
Balears, i després hi ha l’oferta comercialitzadora, que vostè
qualifica ja tota d’il·legal, no és tota il·legal, perquè ara no hi
ha l’obligació de registre turístic, no hi és per llei, nosaltres la
volem posar a la Llei de lloguer de vacances, i després hi ha
molt de lloguer turístic de vacances que vostè sap que es fa via
LAU.

Però anem a l’important, aquest govern fa molt de temps
que té una llei d’habitatge en tramitació, que vostès tenen fa
molts de mesos i que, per tant, és prioritat número u per al
Govern de les Illes Balears; hi ha una llei de lloguer de
vacances, que molt aviat serà al Parlament de les Illes Balears,
que dóna la potestat a qui la té, consells i ajuntaments, a poder
zonificar i decidir, i de la decisió que prengui l’Ajuntament de
Palma o el Consell d’Eivissa que a vostè li preocupava, vostès
hi governen i per tant, supòs que estaran d’acord amb la seva
posició. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.  Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. FERNÁNDEZ I CAMARGO:

 A mi el que em preocupa no és que nosaltres hi estiguem
d’acord, que hi estam, al Consell d’Eivissa i per tot, sinó que
vostès, el Partit Socialista, estiguin d’acord amb el Consell
d’Eivissa que és necessari que no es pugui llogar en
plurifamiliars perquè el problema és d’emergència d’habitatge
en aquella illa.

Respecte de les dades, miri, Sra. Armengol, són de
l’indicador de pressió humana de l’IBESTAT, si la càrrega
demogràfica al mes d’agost era de més de 2 milions de
residents i en tenim 1,1 milions la resta és clara, surten
precisament els 900.000 que he dit.

I respecte també de tot això em queda un dubte i és si
dedicaran també el nombre d’inspectors turístics que
necessitem a fer alguna cosa més que barridos per internet.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Efectivament, les sumes i restes les fem les dues igual, el
que passa és que els 900.000 no tots són turistes, això és el que
jo li he dit i és prou evident perquè hi ha tota una altra població
que ve aquí que no és turista, però bé.

Passam a l’important. Nosaltres tenim les normatives
plantejades, llei d’habitatge, llei de lloguer de vacances, que
han d’intentar resoldre una situació com la que vivim, que ens
preocupa, com és la situació de l’habitatge.

Segona qüestió, inspecció turística. Inspecció turística és
competència de Consell de Menorca, Consell d’Eivissa,
Consell de Formentera, on vostès també governen i per tant allà
és on es prenen les decisions. A la del Govern de les Illes
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Balears que és competència de... la de Mallorca que és
competència del Govern de les Illes Balears estam reforçant
Inspecció Turística i a més s’està fent un conveni amb l’ATIB
per poder mesclar les dues inspeccions i ser més efectius per
perseguir el frau que hi pugui haver als establiments turístics.
Aquest és el nostre plantejament, és la nostra posició i crec que
és una posició valenta, raonada i que a més...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, se li ha acabat el temps. Gràcies.

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

...pot anar en la bona línia. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 4306/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a distribució de la riquesa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setzena pregunta RGE núm. 4306/17, relativa
a distribució de la riquesa, que formula la diputada Sra.
Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, ja em
sap greu si li feia ganes de canviar d’interlocutor, però m’haurà
seguir aguantant a mi, de totes maneres no es preocupi, això no
és el seu principal problema, el seu principal problema és que
dos anys després encara no ha entès que sigui qui sigui qui li
faci la pregunta les preguntes es fan des d’aquesta bancada i les
respostes es donen des d’aquesta altra. I les respostes es donen,
si pot ser, sense mentides, ho dic perquè la setmana passada ens
va enganar amb la desconvocatòria de vaga de l’SFM i fa
quinze dies ens va dir una mentida amb el peatge del tren de
Sóller.

Per tant, si pot ser, contesti’m de manera concreta i sense
mentides avui: quina política econòmica ha posat en marxa el
seu govern dos anys després, a banda de pujar els imposts als
ciutadans de les Illes Balears i crear-ne de nous?

Sra. Presidenta, creu que s’acompleix el seu gran somni de
redistribució de la riquesa o com tants d’altres es quedarà
també en un somni? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Jo estic encantada amb vostè, Sra.
Prohens, però em permetrà que comenci donant l’enhorabona
al Sr. Biel Company per assumir la presidència del Partit
Popular de les Illes Balears, és una pena que no vulgui utilitzar
aquest espai magnífic per fer propostes cap als ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, és la veu del seu grup
parlamentari, i jo l’anim que quan passin un parell de setmanes
i quan es vegi amb més forces al final assumeixi aquest
lideratge, si realment volen fer creïble un canvi en el Partit
Popular de les Illes Balears.

Quant a la Sra. Prohens i les seves preguntes, a veure, si em
demana vostè si hi ha una millora en els ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma respecte de quan governaven vostès,
rotundament sí.

(Alguns aplaudiments)

Per dos motius molt clars, Sra. Prohens, li podria dir... n’hi
ha prou que miri les xifres d’ocupació i les xifres econòmiques,
i asseure’m, que és el que hagués fet el Sr. Bauzá, però aniré
més enllà, per dos motius molt clars: l’esperança de present i de
futur que ara tenen els ciutadans de les Illes Balears i que amb
vostès no tenien, i segona qüestió bàsica i que és competència
d’aquest govern, la millora de tots els serveis públics i
d’eliminació de copagaments i de retallades que vostès varen
infringir als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, podem parlar del
nostre congrés o podem parlar del seu o podem parlar de per
què la Sra. Susana Díaz diu que vamos a gobernar desde la
victoria i vostè ha governat sempre sense guanyar unes
eleccions. O podem parlar... i miri, estigui tranquil·la, el Sr.
Company no necessita força per debatre amb vostè, vostè, és
vera que es creu que té molt més nivell que tots els que som
aquí dins, vostè ho demostra amb la seva supèrbia cada
setmana, però tampoc no ens estranya perquè vostè, a
diferència del Sr. Company, de mi o de molts dels meus
companys, fa més de vint anys que està en política, i això
tampoc no és massa regeneració.

Sra. Presidenta, per què baixen en el major moment de
creació de riquesa econòmica un 1,1% els sous a les Balears?
És això la redistribució de la riquesa? Què passa, Sra.
Armengol?

Jo li diré què passa, passa que vostès no poden viure sempre
de la inèrcia i que jo ja li vaig dir, si no posen res en marxa, si
no posen en marxa una agenda reformista ho acabaran aturant
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tot. Baixen els sous respecte del 2015, Sra. Armengol, les
Balears són una de les regions, segons la Unió Europea, amb
menor progrés social, Sra. Armengol; l’escletxa salarial
s’incrementa a Balears i les dones de les Illes Balears són les
que han sofert la major pèrdua de poder adquisitiu de l’Estat,
amb un 20% manco del que cobren els homes.

Sra. Armengol, vostè em dirà el que em dirà, a mi
m’agradaria que em parlés de números, també d’aquests
números, perquè les mesures que vostè ha posat en marxa no
funcionen. Tenen un pla B o no el tenen? Per ventura és que el
seu vicepresident es creu que encarregar un estudi sobre
creixement econòmic ja és redistribuir la riquesa.

Bé, tal vegada ho és, tal vegada sí té la sort d’haver dirigit
la campanya electoral de MÉS o de ser amic íntim del
vicepresident sí que es redistribueix la riquesa, però crec que
no era això.

O tal vegada sí que s’està redistribuint la riquesa a segons
quina empresa...

EL SR. PRESIDENT:

Se li ha acabat el temps, Sra. Prohens. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Prohens, la rebaixa
dels salaris de la nostra comunitat autònoma, igual que de tota
Espanya, li demani al Sr. Rajoy amb la reforma laboral... 

(Alguns aplaudiments)

... li demani, perquè és que és tan evident la resposta. Per això
jo deia, si canviam de portaveu tal vegada no m’ho posen tan
fàcil, però és que és tan evident la resposta, Sra. Prohens.

A veure, han fet una reforma laboral que ha fet precaris els
treballadors i treballadores de tota Espanya...

(Remor de veus)

... i que ha impedit poder pujar els sous al mateix moment
que fèiem un creixement econòmic, que heu eliminat la
negociació col·lectiva i els papers dels sindicats i, per tant, no
hi ha la força per defensar el paper i el sou dels treballadors i
treballadores. Per tant, o derogam la reforma laboral o amb les
competències que té la comunitat autònoma és impossible
poder tirar més endavant del que ho fem.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En el que nosaltres podem fer i és competència nostra, hem
fet infinitament més del que vostès feien. Polítiques actives

d’ocupació, tornen ser a l’agenda pública d’aquestes illes,
vostès ho varen retallar tot, fins i tot varen deixar perdre
doblers del Fons de Garantia Juvenil per no fer la feina mínima
d’intentar formar els nostres joves.

(Alguns aplaudiments)

Ara tenim polítiques actives d’ocupació amb programes
específics per a joves, per a majors de 45 anys i per a les
persones que tenen més dificultats.

Alhora estam amb el Pla contra la precarietat laboral.
Gràcies a aquest govern els més de 4.000 treballadors que han
pogut tenir un millor contracte laboral estan millor que amb
vostès, Sra. Prohens.

Segona qüestió, en els convenis col·lectius el Govern ha fet
el possible perquè s’apugés en comerç, un 3% el salari hem
pujat, ara ve el conveni d’hostaleria, on seran vostès? Nosaltres
exigirem als empresaris que pugin el sou als treballadors,
vostès què faran, Sra. Prohens?

EL SR. PRESIDENT:

Presidenta, se li ha acabat el temps. 

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

Això és la gran pregunta per al Partit Popular. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 1671/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l’abandonament de la política
cultural de l’IEB.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de la Interpel·lació RGE núm. 1671/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l’abandonament de la política cultural
de l’IEB.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Núria Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Bon dia, Sra.
Consellera de Cultura. Nosaltres, des del Partit Popular, la
interpel·lam avui davant la manca de política cultural d’aquest
govern del pacte. Volien una conselleria de Cultura? Ja la
tenen. Volien una consellera de MÉS? Ja la tenen. Però en
aquests dos anys que duim ha quedat en evidència que aquest
pacte de govern era únicament un repartiment de quotes, les
quotes que són les conselleries de la Sra. Armengol. Un parell
de conselleries per al PSOE i un parell de conselleries per a
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MÉS i a les de MÉS, permeti’m que li digui, amb problemes
per trobar consellers que estiguin a l’alçada del lloc que
ocupen. Per segona vegada, Sra. Consellera, tenim una
consellera de MÉS a Cultura, però inapropiada perquè no es
preocupa vostè ni per la transparència ni pels esports i manco
per la cultura.

En poc més d’un any ha estat capaç vostè de fer el que no
havia fet mai ningú, ni cap govern de dretes ni cap govern
d’esquerres, desmantellar, carregar-se l’Institut d’Estudis
Baleàrics, fins al punt que no li ha deixat ni el nom. El que no
havia fet ningú, Sra. Mateu, fer desaparèixer el nom a l’IEB ho
ha fet vostè. Vostè que no té temps de posar en marxa ni
l’Oficina anticorrupció, vostè que no té temps de posar en
marxa l’òrgan independent de reclamacions ciutadanes, vostè
no té temps de posar en marxa l’Oficina d’avaluació pública ni
de complir els terminis de participació ciutadana dels
pressuposts, ni de vigilar el nepotisme en els contractes dels
càrrecs ni les col·locacions ni les subvencions a dit del Govern.
Però sí ha tengut temps de carregar-se l’Institut d’Estudis
Baleàrics, de desmantellar la cultura, d’eliminar el nom a l’IEB,
un organisme preautonòmic que prové del Consell General
Interinsular i que el seu nom no va generar mai cap rebuig; un
nom que aglutina, que identifica una realitat autonòmica, un
nom amb trajectòria assumit i respectat fins ara pels governs
del Partit Popular i per dos pactes de progrés, i vostè li canvia
el nom per marques noves que no coneix ningú, sense cap
justificació, sense cap sensibilitat, sense cap dels principis
invocats al seu decret. No hi ha ni necessitat, ni
proporcionalitat, ni eficiència ni molt manco transparència.

Es carrega l’IEB per eliminar tot allò que a vostè no li
agrada, el propi de la cultura de Balears, i crea un nou institut,
ILLENC, sense cap motivació necessària més que la partidista.
Això, després d’haver dotat l’entitat d’una estructura
sobredimensionada, plena d’òrgans de direcció, de personal
assessor, de contractes de serveis i d’assistències tècniques que
molts no tenen ni funcions i altres no serveixen més que per
renovar les contractacions del personal mitjançant contractes
d’assistència tècnica quan els acaben els seus contractes. Això
després de la primera mesura que va dotar a l’IEB, finalitzar les
comissions de serveis de gent molt vàlida del sector que feia
feina per la cultura de les nostres illes.

Ara que tenim? Un director de l’IEB, un càrrec de la
Balears Film Commission, un director de l’Institut Ramon
Llull, un director de l’Institut Ramon Llull a Balears amb un
sou assimilat a director general que no té competències, ni té
empleats a càrrec seu, per tant, no se sap ben bé quina és la
seva finalitat. 

La interpel·lam, Sra. Consellera, perquè justifiqui el canvi
de nom i justifiqui la política de personal, la seva. 

Abans l’IEB tenia competències en llengua, formació,
avaluació i formació lingüística i cultural al professorat. Dues
d’aquestes competències han estat traspassades, avaluació a la
nova Direcció General de Política Lingüística i formació
lingüística i cultural a la UIB, per tant, l’institut només s’ha
quedat amb la part més minsa que és la formació. Per què hi ha
tant de personal nou i tanta estructura si no hi ha tantes
competències? Per què hi ha un director general que abans no

existia? Per què una estructura sobredimensionada amb una
despesa important de capítol 1? Per què? Expliqui’ns-ho. 

En temes culturals ha abandonat el sector, mai no havia
hagut tanta deixadesa cap a la nostra cultura, cap a les nostres
illes. Mai no hi havia hagut tan poca projecció amb relació a la
inversió que es fa. Falta de projecció per falta de voluntat cap
al sector; falta de projecció per falta d’interès per fer actuacions
culturals que serveixin de referent a la població illenca; ha
descuidat el sector, les arts plàstiques, les visuals, els galeristes,
els escriptors, els artistes gràfics, la pintura, l’escultura, la
fotografia. 

De forma descarada ha deixat d’ajudar a produir
exposicions als espais importants de les Balears, li record, el
Solleric, el Roser, la Fundació Miró, es Baluard. Ha tancat les
portes als artistes balears. Sí, no em faci que no amb el cap,
vostès que eren els que havien d’obrir les portes a la cultura les
tanquen a molts d’artistes d’aquí, que els demanen espai per
exposar la seva obra i només troben excuses i girades
d’esquena, i han de lluitar molt per trobar un espai per donar a
conèixer la seva feina. Fins ara dos anys, només han tengut una
ajuda, ara, a MACE, Eivissa, enguany amb Susi Gómez, que
molt li ha costat també que vostès els obrissin les portes.
Després de dos anys, res més. 

Han tancat la Llotja, un lloc privilegiat, un mirador a la
cultura que tenim a l’entrada de Mallorca, que l’anterior
legislatura va servir per obrir les portes a l’art i a la cultura
internacional, que estava oberta de pinte en ample i era
atractiva per a la gent d’aquí i per als turistes. Aquest turisme
de qualitat que vostès diuen que volen potenciar, ara tenim una
Llotja buida, tancada a les exposicions culturals.

I els editors necessiten ajuda directa de l’Institut per poder
subsistir en un mercat que cada dia és més desfavorable. Els
editors illencs necessiten una línia d’ajuda clara i no la que fan
vostès, una tramitació complicada, exigent, farragosa, que fa
que els editors renunciïn o ni es presentin als ajuts. No ho sé si
ho sap, però des d’aquí li dic, els editors es queixen de la seva
política d’ajuts, de les seves tramitacions administratives. 

Han descuidat l’Arxiu del Regne de Mallorca, ho hem vist
fa una estona, li ho deien els seus mateixos socis. El Museu de
Mallorca, les biblioteques, no estan dotant el personal que
necessita, ni els restauradors, ni tenen cura dels investigadors.
Ni tan sols han posat en marxa els horaris que aquest Parlament
els ha hagut de reclamar, no sé si ho sap, per potenciar aquests
centres culturals i fer possible l’accés als arxius documentals de
Balears. Per cert, ha dit fa una estona que estaven dotant les
places i això és una contesta molt fàcil, però és que les places
les tenia preparades des de l’any 2015. Per això se li va fer una
proposició no de llei per part del Parlament, que es va aprovar
per unanimitat, perquè l’Arxiu del Regne de Mallorca no té les
places ocupades que vostè es va trobar preparades fa dos anys.

Però què han fet, com li deia abans? Eliminar l’IEB i crear
un ILLENC per a la promoció de la cultura, de quina Sra.
Consellera? Perquè no ho tenim molt clara, de la nostra o la
dels altres? I volem que ens ho expliqui. Crec que sembla que
li hem de recordar, el Grup Popular li ho recordam, Balears no
és Catalunya, no és Andalusia, no és Madrid. Nosaltres no som
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ni catalans, ni andalusos, ni madrilenys, som d’aquí,
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I volem que el Govern protegeixi aquesta riquesa, que
respecti la nostra cultura, que no la confongui amb la d’altres
comunitats i la gestioni, sobretot que la gestioni bé.

Volien una conselleria de cultura hi han fet un “xiringuito”
de MÉS. I per segona vegada Sra. Consellera, permeti’m, han
posat una conselleria que no està a l’alçada del lloc que ocupa,
perquè vostè Sra. Consellera confon la conselleria amb la
política i fa política partidista des del seu lloc institucional,
sense recordar que representa una institució i a tots els
ciutadans d’aquestes illes. I això encara ens sembla més greu
que fer mala gestió i li diré per què. 

Ens semblen reprovables alguns comentaris seus en públic,
vostè que es fa anomenar consellera por la libertad, l’hem
sentida a les xarxes socials criticar els jutges per la sentència de
Valtonyc, la consellera de Cultura; criticar la Llei de seguretat
ciutadana davant l’autora d’acudits contra Carrero Blanco -sí,
la consellera de Cultura-; criticar imatges dels candidats del
nostre congrés Popular, ho hem vist als seus tuits, vostè,
consellera de Cultura, fent befa de les ponències debatudes pel
nostre partit, la consellera de Cultura. Què farà ara amb les
actuacions que vàrem veure ahir d’atac a la seu del Partit
Popular per part d’independentistes a Catalunya? Els
condemnarà o farà un tuit també la consellera de Cultura?
Estaria bé que aprofitàs per condemnar-ho i retirar alguns dels
seus comentaris anteriors totalment impropis d’un membre del
Govern.

I si passam a parlar de llengua, li reclamam que des de
l’IEB, des de l’ILLENC o des de la conselleria vigili el
compliment de l’Estatut d’Autonomia i de la Constitució
Espanyola que ens obliga a tots. El Tribunal de Justícia li ho ha
dit clarament que tenim dues llengües cooficials, ho tenim clar,
tenim el castellà perquè som part d’Espanya i tenim la llengua
catalana, pròpia de les Balears, i ho tenim claríssim, per ventura
vostè no ho té tan clar. I ambdues han d’estar en situació
d’igualtat, no de prioritat, no de preferència, sinó d’igualtat,
perquè una llengua pròpia no és una llengua preferent. Per tant,
Sra. Consellera li demanam que no es boti de mala manera
aquestes sentències.

I ja no parlem de les modalitats insulars, mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterenc, que aviat seran una sort de
producte residual del nostre Estatut. Ens agradaria saber també
Sra. Consellera i per això la interpel·lam, si té previst desplegar
qualque tipus de política, almanco en defensa de la nostra
llengua pròpia i dels seus registres.

En resum, molts de doblers a la seva conselleria, però pocs
fruits a les Balears. Moltes sortides institucionals per a tots els
indrets d’Espanya, sobretot a Catalunya, però poca cosa més.
I per això volien una Conselleria de Cultura? O una conselleria
de MÉS? Fan cultura de pa amb fonteta. Ens expliqui Sra.
Consellera quina és la seva política de cultura i per què ha
abandonat l’IEB? Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la representant del
Govern la consellera Mateu.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, curiós que ara vostè,
sobretot vostè, es preocupi per l’abandonament de la cultura,
quan durant els quatre anys passats, quan vostè li record que
també va ser consellera de Cultura i jo no li diré si va estar a
l’alçada o no, no entraré en aquest debat, va tenir els sectors de
la literatura, les arts escèniques, audiovisual, la música i molts
altres arraconats, amb les seves polítiques d’esquena als
creadors i empreses culturals. I vostè m’acusa a mi d’açò, quan
nosaltres treballam de la mà i ens hem reunit i ens reunim amb
ells per a sobretot veure les necessitats dels diferents sectors. I
així ho reflecteixen les nostres polítiques, basades en la igualtat
d’oportunitats, no les tries a dit de les exposicions que volen
fer. Per a tots els artistes i empreses. 

En primer lloc i per situar-nos li explicaré el pas de
l’Institut d’Estudis Baleàrics a l’Institut de la Llengua i la
Cultura de les Illes Balears, que forma part del procés de
reestructuració de l’entitat iniciat a principis d’aquesta
legislatura. Aquesta reforma ja ha estat presentada i debatuda
al Parlament dues vegades, una en comissió, que ja els vaig
explicar i una en el ple, que vostès haurien pogut fer les
preguntes pertinents en el debat de pressuposts i comunicada
tant a mitjans de comunicació com als diversos agents del
sector durant l’any. Aquesta és la diferència entre l’actual
Govern i l’anterior, el qual va eliminar l’Institut d’Estudis
Baleàrics el juliol del 2012, a un acord de Consell de Govern.
Sí senyors, el seu Govern és el que va eliminar..., el que van
mantenir va ser el nom. En canvi, es va passar... va passar
més... i no és la darrera... aquest canvi no és la darrera
necessitat que tenim per incloure (...)... A més l’Institut
d’Estudis Baleàrics jo li explicaré, com veurà més endavant, ha
quedat dins una de les àrees de l’ILLENC.

Però com que em sembla que no vol recordar segons què,
Sra. Riera, li faré un poc de memòria. Com vostès deuen saber,
l’Institut d’Estudis Baleàrics va néixer abans de la democràcia,
el 2003, i vostès... no, perdona, va néixer abans, i el 2003
vostès van decidir sortir del Llull i per açò li van encomanar
competències de projecció exterior. Després de diferents
etapes, l’IEB, que va anar exercint funcions sense objectius
clars i fixats de manera estable, com ho volem fer ara, fins el
2012 que es va eliminar i a la vegada canviar el nom del
COFUC i passar a denominar-se el COFUC, Consorci
d’Estudis Baleàrics. Així queda constituït un sol organisme,
amb competències de projecció exterior i llengua, volien
sobretot deixar a la mínima expressió tot el que tingués a veure
amb la nostra llengua, i ara me la defensa! Per això també van
eliminar el COFUC i la Direcció General de Política
Lingüística i a la pràctica feien servir l’IEB per a tot tipus de
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projectes culturals, moltes vegades envaint les competències
dels consells insulars i muntant projectes dictats directament
des de la presidència del Sr. Bauzá.

També era habitual el pagament de factures de projectes a
tercers, burlant la Llei de subvencions. Això es va mantenir fins
a finals de la legislatura del 2015, mentre la Llei estatal
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, obligava a fer el procés de transformació de consorci a
empresa pública. Van tenir dos anys per fer aquesta
modificació, però no la van fer. Per això hem hagut de tornar
a començar de zero, per adaptar l’organisme al que dictava la
llei. L’IEB del PP assumia competències que no podia assumir
com a empresa pública, com ara la certificació i avaluació de
coneixements del català. Amb el canvi de govern ens trobàrem
amb un IEB desestructurat, que gestionava de manera
clientelar, sense criteris ni de transparència, ni d’igualtat
d’oportunitats, i tot a criteri del director de torn.

Ara a la fi, reestructuram en forma d’empresa pública
l’organisme, que du a terme els programes de llengua i cultura
per encàrrec del Govern. Aquestes noves funcions s’agrupen en
quatre àrees, que jo li explicaré: la primera, l’àrea de llengua,
que organitza els cursos de català, la participació dels quals ha
crescut fins un 50% aquest any i mig. A més del foment de la
llengua amb nous convenis amb diversos ajuntaments, obertura
de centres d’autoaprenentatge a Palma. Treballam també per
obrir-ne un a Inca, a Calvià, a Manacor i a Formentera, a més,
d’organitzar diferents cursos adreçats a nouvinguts també a
pares i mares no catalanoparlants, entre altres iniciatives.

En segon lloc, les tasques de l’antic Institut d’Estudis, que
són l’organització de les jornades d’estudis i les publicacions
científiques i que per aquest apartat deixam el nom de l’Institut
d’Estudis Baleàrics. Aquestes són les funcions reals i les que
vostès van aturar del tot la legislatura passada.

Pel que fa a l’àrea d’acadèmia i de publicacions, que havien
estat aturades des del 2014, enguany s’ha recuperat la
publicació de les obres completes de Ramon Llull, s’han reprès
les relacions amb l’Institut Ramon Muntaner i el suport als
diversos instituts d’estudis locals d’arreu de les Illes; s’ha
digitalitzat i posat a l’abast del públic via web la col·lecció
completa de revistes d’investigació publicades per l’IEB; s’han
publicat les actes del Congrés sobre fra Juníper Serra i s’han
recuperat les jornades d’estudis locals, duites a terme a
Formentera per primer cop a la història, que van tractar sobre
patrimoni immaterial. També s’acaba de publicar un número
doble de la revista d’Estudis Baleàrics dedicat a Bartomeu
Rosselló-Pòrcel i a Alexandre Ballester. La previsió és
potenciar durant aquest 2017 aquesta àrea amb la publicació de
dos números anuals de la revista i recuperar també els temes
científics. Li ho dic: la darrera de les publicacions era de 2013;
crec que fins al 2015 van governar vostès. Del 2013 també va
ser el darrer llibre que va publicar l’Institut d’Estudis Baleàrics,
i era precisament un manual de la llengua que defensava les
teories acientífiques sobre el català que vostès mateixos aquest
diumenge han rebutjat al seu congrés. A més actualment està
oberta una convocatòria per accedir al programa de coedicions
de llibres amb l’ILLENC. 

Pel que fa a la tercera àrea, la de feina de promoció de
l’audiovisual, inexistent durant l’anterior legislatura, aquesta
tasca es concretà amb el traspàs de l’Illes Balears Film
Commission de l’empresa pública Multimedia cap a l’IEB.
L’Illes Balears Film Commission té dues funcions: promoció de
les Illes Balears com a plató i la projecció exterior de les Illes.
En aquest sentit existeixen dues línies de subvencions, una per
a projecció exterior i l’altra per a producció audiovisual, la qual
és una novetat d’enguany. A més mensualment s’organitzen
jornades formatives per a professionals del sector d’acord amb
les necessitats de les associacions professionals de les Illes;
s’ha respost a 169 sol·licituds de permisos de rodatge durant el
2016; s’ha acompanyat les empreses del sector a cinc mercats
per ajudar a cercar col·laboradors per a coproduccions de
projectes, en total s’han desplaçat 32 professionals del sector;
a més de participar en els festivals i mostres de cinema de les
nostres illes: l’Atlantic Film Fest, Festival Internacional de
Cinema de Menorca, Evolution Mallorca International Film, El
dia més curt de l’any, Filma (...). 

I, per acabar, la quarta àrea, l’àrea de cultura, les
competències en cultura pròpies del Govern que són
transferides des de la Direcció General de Cultura a l’ILLENC.
Es fa càrrec, d’acord amb les seves competències, de les
relacions amb els sectors privats de la cultura en els àmbits de
la formació, el suport al teixit cultural professional i la
projecció exterior, i abans que repliquin que l’ILLENC duplica
funcions, com ha dit, del Llull, els explicaré una altra vegada la
relació amb l’Institut Ramon Llull. Hi ha qui creu que tota
aquesta tasca de projecció internacional de la cultura catalana
passa per aquesta institució, i no és així; perquè ho entenguin,
a Catalunya també existeixen diferents ens, estructures
públiques que fan aquesta tasca d’internacionalització: l’Institut
Català d’empreses culturals, que és el que gestiona l’àrea
anomenada “Mercats”, no el Llull, i de la mateixa manera a
Balears s’encarrega d’aquesta tasca l’ILLENC, concretament
l’acció institucional perquè els nostres creadors puguin
introduir-se a fires i mercats internacionals. Això no ho fa el
Llull, ho fa l’ILLENC. D’altra manera, si no existís i si no
féssim aquesta tasca, el suport a professionals de la cultura
quedaria a mitges. 

Però, a més, en l’àmbit de la cultura durant el 2016 l’IEB,
ara ILLENC, ha participat institucionalment a una trentena de
mercats i fires estatals i internacionals, ha donat suport al
desplaçament de més de 300 artistes balears a tots els àmbits de
la cultura, tot això a través de subvencions publicades i amb
total concurrència, molt diferent de com funcionaven vostès.
També s’ha ajudat a la traducció de prop de 40 obres a una
vintena de països, s’han organitzat jornades de formació en
projecció exterior per a artistes i una fira professional d’arts
escèniques i música a Palma, la Fira B!, que enguany celebrarà
la tercera edició entre els dies 24 i 27 de setembre, i que ja és
un punt de trobada per a professionals de la resta d’illes i de
fora. També hem impulsat per primera vegada a les Illes
Balears un circuit de programació cultural entre illes,
competència del Govern, el circuit TalentIB, que ha permès
que músics, escriptors, artistes visuals i companyies de teatre
actuïn a les altres illes de l’arxipèlag, donant suport als artistes
i superant les barreres del fet insular, enfortint així els nostres
creadors i ajudant-los a mostrar-los fora de l’illa de residència
creant un mercat major. Ara també treballam amb els governs
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valencià i català per fer-los extensibles als territoris amb cultura
compartida. 

Per això, per abastir aquestes quatre realitats, creim
imprescindible el canvi de nom. L’IEB és un nom més genèric
i més adequat per a les seves funcions actuals que amb el
d’Institut de la Llengua i la Cultura, ILLENC, que representa
molt millor les diferents àrees de l’institut. En aquest sentit puc
afirmar rotundament que aquest govern no ha abandonat en
absolut la política cultural de l’IEB, l’ILLENC, sinó tot el
contrari, hem treballat de valent per recuperar-la, millorar-la en
les seves polítiques i enfortir el nostre teixit cultural i, com no
podia ser d’altra manera, d’acord amb el marc legislatiu que
regeix el sector.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Rèplica per part de l’autor
de la interpel·lació. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, com sempre que
vostè no té arguments, o els seus companys de govern, en lloc
d’explicar i donar resposta clara a allò que li he demanat es
limita a mirar cap enrere i a mirar la gestió dels altres, això per
començar. Pocs arguments deu tenir de totes les coses que li he
demanat i que no m’ha contestat si es dedica a tirar fang
damunt la gestió de fa dos o tres anys feien els altres consellers.
Per tant poca cosa deu dir, com li deia, d’aquesta gestió que
personalment està fent vostè.

I supòs que a vostè li han venut que s’està reestructurant
l’IEB. Això, reestructurar, és el que vàrem fer nosaltres l’any
2012: l’IEB va passar a una entitat pública empresarial a partir
d’un consorci precisament per una política de reestructuració
del sector públic instrumental, que ens vàrem trobar el segon
pacte, amb el Sr. Antich, que havia de llevar no sé quantes
entitats públiques i no en va llevar cap. A vostè li han venut que
això és reestructuració, el que fa vostè; no, reestructuració és el
que vàrem fer nosaltres, el que està fent vostè és
sobredimensionar una entitat, sobredimensionar un institut;
això no és reestructurar, això és incrementar, permeti’m que li
ho digui; no sé si li ho han explicat bé.

I no m’ha contestat per què han incrementat l’estructura, no
m’ha contestat per què hi ha tres direccions, una d’ella
assimilada a director general del Ramon Llull, que no té
funcions ni té personal. No m’ha contestat per què hi ha
assessors i personal a dit; què m’està dient vostè d’abans?, però
si té un institut ple d’assessors, ple de contractes d’assistències
tècniques que a mesura que finalitzen un contractes se’ls
converteix en assistències tècniques!; si ho diuen allà dins, no
és que jo m’ho estigui inventant, m’ho està dient el seu
personal, Sra. Consellera!, i d’això no m’ha donat cap
explicació. És això bon govern, transparència, a Cultura? Jo
diria que no, perquè si això passa a la seva conselleria vegem
com estarà controlant les altres conselleries.

I de la gestió de cultura nosaltres no dubtam que continua
la gestió que periòdicament es ve fent des de fa deu anys. És
que no és d’ara que van a les fires de Tàrrega, o als mercats
culturals o internacionals. Tota la vida, és que això és una cosa
que ja es venia fent des de fa més de deu anys. ¿Cómo que no?,
no em digui que no, Sra. Consellera, jo també ho he gestionat
i això ho tramiten directament els empleats d’allà, vostè no ha
de fer més que anar allà a inaugurar! Però què m’ha d’anar a
dir, si jo ho he fet vuit mesos, això?!, no en digui que no perquè
ho sé perfectament; jo duia Educació i els horabaixes feia
aquestes exposicions que fa vostè. I això és fer cultura? No,
això és anar a inaugurar actes, val, molt bé, o enviar els
empleats a les fires, però això no és l’explicació del que li
deman, ni molt manco.

Sra. Consellera, no m’ha contestat per què han tancat la
Llotja; per què l’ha tancada? No volien un turisme de qualitat?,
li ho he dit abans, vostès volien un turisme de qualitat, gent que
vengués a passejar, a veure exposicions, gent que tengués un
poder adquisitiu, que gastàs, que invertís... Han tancat la Llotja,
ara la Llotja ja no és bona per exposar. Però bé, no només és la
Llotja; per què no col·labora amb el Solleric, amb el Roser,
amb la Fundació Miró, amb el Baluard...?, tampoc no m’ho ha
dit. M’ha contat l’enfilall de fires i mercats a què va la
comunitat de Balears en la part de cultura des de fa mil anys.
Per què ha tancat totes aquestes col·laboracions?, per què no
les fa? 

Tampoc no m’ha dit què passa amb els editors. És que no
m’ha contestat cap de les preguntes que li he demanat, i jo la
interpel, nosaltres la interpel·lam perquè ens contesti tot això,
i sobretot el que li he dit al final. Voldria fer vostè qualque
rectificació, qualque canvi d’aquestes manifestacions que com
a consellera de Cultura ha publicat a les xarxes socials des
d’una web oficial del Govern, defensant Valtonyc, criticant la
justícia? No ha de dir res d’això? Això és el nivell de la
consellera de Cultura.

Per això, li dic, nosaltres demanam una rectificació i, per
favor, que condemni els atemptats també que hi ha hagut a
Catalunya pels independentistes. Això no, això no... aquests no
els hem de defensar, no?, només hem de defensar els que a
nosaltres ens agraden.

Sra. Consellera, l’IEB va néixer a l’any 71, no el 2003, el
71, en període preautonòmic...

(Remor de veus)

Bé, ha rectificat idò, ningú, bé, ha estat una errada, però
ningú no havia tocat el nom, ningú, ni el primer pacte, ni el
segon pacte, ni el Govern del Partit Popular, ni més de dreta, ni
més de centre. Vostè ve i s’ho carrega i posa un nom sense
marca, que no coneix ningú, perquè no li agrada que la cultura
sigui de les Balears, així de clar! Ho digui, tanmateix ho està
fent, ho digui i ho reconegui i així nosaltres i tothom ho sabrà.
I direm bé, aquesta senyora fa el que ella considera convenient,
que és fer una cultura de Catalunya i no fer una cultura de
Balears, reconegui que per això modifica l’IEB, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, que no feia mal a ningú, que tothom hi
estava d’acord. Ha vengut vostè, des de l’any 71, a carregar-se
l’Institut d’Estudis Baleàrics. 
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Sra. Consellera, rectifiqui, retorni els espais culturals al lloc
que els corresponen, reactivi la política cultural de les nostres
illes, doti les places de personal de l’Arxiu, no ens digui que
estan en tramitació, que això és una resposta molt fàcil. Els
museus, les biblioteques, els horaris, no abandoni la defensa de
la igualtat de les llengües.

Esperam les seves explicacions, però li he de dir que no
tenim gens de coratge, perquè per promocionar la cultura,
primer s’ha d’estimar i per estimar, primer s’ha de conèixer.

Gràcies, Sra Consellera, gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Contrarèplica per part del Govern, té la
paraula la Sra. Mateu.

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

Sra. Riera, li ho repetiré, l’Institut d’Estudis Baleàrics
queda a l’àrea de publicacions i de recerca, que és allà on va
néixer i l’esperit, que totes les publicacions duguin el nom
d’Institut d’Estudis Baleàrics, perquè no desaparegui del tot,
com vostè ha dit que era la meva intenció. No tenc cap intenció
ni una i no crec que li hagi de justificar a vostè, si jo vull
potenciar o no; la cultura de les Illes Balears l’estic potenciant
en cada una de les accions, perquè jo sí que tenc molt clar que
no existeix només l’illa de Mallorca, sinó que existeixen la
resta d’illes, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i totes les
accions van encaminades a moure tot el teixit cultural entre les
illes i cap a fora, que són les competències que tenim com a
Govern. No envaïm competències dels consells insulars.

I li dic, vostè diu que hem duplicat el nombre de personal
directiu. Li explic, el delegat de l’Institut Ramon Llull depèn
directament de la conselleria, no està dins l’IEB, com a càrrec
dins l’IEB.

La Film Commission, com li he explicat, tenia ja una
persona, un càrrec de direcció, que estava dins Multimedia i
l’únic que vam fer va ser traslladar aquest càrrec de Multimedia
a l’Institut d’Estudis Baleàrics, no hem incrementat en cap
moment cap càrrec d’alta direcció. Només té un únic director
l’Institut d’Estudis Baleàrics, ara ILLENC.

Jo li volia demanar quants de docents tenia vostè dins
l’Institut d’Estudis Baleàrics quan va ser consellera, perquè hi
havia molts de docents exercint funcions allà dins.

Li tornaré dir, en el tema d’exposicions ajudarem i ajudam
des del primer moment, les arts visuals. Però no de forma
clientelar i elegint quines exposicions posam i què hi posam a
cada una, sense cap criteri ni un. Això no ho farem, perquè
quan vam arribar ens vàrem trobar una sèrie de caixes de
catàlegs de diferents exposicions que s’havien pagat de manera
indiscriminada, algunes cinquanta mil, a seixanta, a altres
vuitanta i no hi havia cap criteri ni un, ho decidia directament
el director,...

(Alguns aplaudiments)

... que en aquell moment era director de l’Institut i era
director de Cultura.

Li dic, per açò nosaltres vam començar a tramitar tot per
línies de subvencions transparents i obertes. Tota la
contractació a la que vostè fa referència d’assistència, es
publica a la web de l’ILLENC i s’hi poden apuntar les persones
que vulguin per a contractes determinats. No malversi les
paraules perquè és així i pot consultar quan vulgui totes les
contractacions, fins i tot de contractes menors, a l’Institut
d’Estudis Baleàrics estan penjats a la seva web.

Dels editors, jo li demanaria, sap vostè que la competència
per editar, ajudar a editar és dels consells insulars? Ho sap?
Perquè jo no tenc competències, no puc envair competències
que no són meves. Jo als editors els puc ajudar en altres coses,
els puc ajudar a sortir fora, a presentar llibres fora, a presentar
llibres a les diferents illes, que és el que faig a través del
TalentIB i de les ajudes a l’exterior, però no els puc ajudar a
editar, perquè no és competència d’aquest Govern.

(Alguns aplaudiments)

I li diré, vostè em parla dels centres, és una preocupació que
duc des del dia u que vaig entrar a la conselleria, preocupada
per dotar els centres, però quantes places va aconseguir dotar
vostè, o el seu Govern la passada legislatura? Perquè jo diria
que cap, jo diria que cap! I som conscient, però no ara, durant
molt de temps sempre s’han deixat els centres de cultura per al
darrer, tant uns governs com els altres. I crec que ja tots hem de
posar fil a l’agulla i realment dotar els centres amb els recursos
que necessitam. I jo enguany sí que tenc una partida per dotar
places dels centres, perquè crec que és un servei públic de
qualitat que hem de donar als ciutadans de les nostres illes.

El tema de llengua. No sé com explicar-li, tot el que fem en
llengua, tot el que invertim en llengua, ho invertim per defensar
les diferents modalitats lingüístiques. Ja està bé de fer
demagògia amb el tema de la llengua! És la llengua catalana
que té diferents modalitats lingüístiques, però quan tu apostes
per la llengua, apostes per respectar les diferents modalitats
lingüístiques, però en els seus àmbits d’ús, que açò vostès no
ho tenien clar, quan obligaven i no li ho vull tornar repetir, als
informatius que se salàs. Açò no és un àmbit d’ús que
correspon a la llengua, açò és menystenir la llengua. I no, no
podem fer les mateixes polítiques per la llengua castellana que
per la llengua catalana, perquè en aquest moment la llengua
catalana en el nostre territori no està en el mateix punt
d’igualtat i s’han de fer polítiques desiguals per arribar a la
igualtat, no polítiques iguals per mantenir la desigualtat
existent.

I li diré, ja que ha dit vostè, només per una simple
“daçona”, açò és la memòria que li puc donar de l’Institut
d’Estudis Baleàrics de tot el que va fer l’any passat, perquè se
la ben estudiï. I després li diré, aquesta setmana només
l’ILLENC, que vostè ha dit que tenim aturades les polítiques
culturals, han fet una jornada de rodatges ecològics, participam
en el Saló del Còmic amb empreses del còmic de les illes, anam
a la Mostra de Teatre d’Igualada amb empreses de les illes, a
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la Fira del Llibre de Bolonya, hi ha diferents funcions del
circuit de TalentIB fins a sis, a les diferents illes rodants, només
aquesta setmana. I també hem fet una exposició que inclou
totes les illes. Jo li deman a vostè, on veu la inactivitat existent?
Li torn repetir, no ho entenc.

A mi realment, el que m’agradaria és que fos conscient de
la gran activitat cultural que fem, i vostè m’ha mesclat diferents
coses, les fires a què vostè feia referència, que ja feien, eren les
que fa i encara segueix fent la Direcció General de Cultura. No
em mescli organismes, perquè també cada un fa les seves
funcions i les seves competències. Totes les fires que jo li he
mencionat, són altres fires noves que abans no s’hi participava.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Conselleria, hauria d’anar acabant.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

III. Moció RGE núm. 4220/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les comissions o els grups de treball
sociosanitaris, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 1669/17.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la moció RGE núm. 4220/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació a les comissions o grups de treball sociosanitaris,
derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 1669/17.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La interpel·lació de fa 15 dies volia
posar en evidència un incompliment clar de dues iniciatives
parlamentàries aprovades per unanimitat en Comissió de Salut
els dies 7 i 28 d’octubre del 2015, iniciatives que tenien com a
finalitat la redistribució d’espais als vells hospitals que s’han
anat buidant, gràcies a la posada en marxa dels nous a cada illa.
I que aquesta regularització es fes de la manera més cabal i
tècnica possible, prioritzant el realment necessari a través de
grups de treball o d’anàlisi o assessor, que s’asseguressin al
màxim el consens també en el futur.

Per altra part a la interpel·lació també es volia evidenciar el
desequilibri d’inversions que s’ha plantejat després de la
presentació unilateral del projecte del nou Son Dureta, que
s’hagués pogut corregir, almanco informar d’un cronograma
d’inversions o d’aprofitament de recursos a les altres illes, si

haguessin existit aquestes comissions a totes les illes, com va
demanar el Partit Popular. Un desequilibri econòmic, sobretot
d’inversions sociosanitàries i sanitàries en salut mental quant a
quantitats i respecte de la resta de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera.

Però també, implícitament, és important que es remarqui, i
així ho he volgut fer, un desequilibri dels recursos que ja
existeix i que es veurà accentuat amb aquesta inversió, tant en
recursos sociosanitaris, com per exemple, amb l’hospital de dia
rehabilitador per a pacients amb algun problema de mobilitat
o d’autonomia, com en salut mental, amb la unitat de
rehabilitació cognitiva, 120 places; l’hospital de dia per a salut
mental, 30 places, o el centre ocupacional per a persones amb
qualque trastorn de salut mental, 20 places, recursos existents
a unes illes i a les altres no, per exemple, a Eivissa no existeix
unitat cognitiva, ni unitat de mitja i llarga estada per a malalts
mentals, ni d’unitats d’hospitalització per a menors de 18 anys,
demanades des de fa temps i que tornen perdre el tren de la
inversió en salut mental.

I repetesc, possiblement, n’hi hauria prou amb una
combinació entre una inversió no excessiva i una coordinació
amb els recursos ja existents per a cada illa, però per a això
s’ha de voler i ser transparents, i n’hi han volgut ni són tant
transparents com pregonen.

També hem inclòs dins aquesta moció estudiar l’impacte
d’aquesta inversió anunciada sobre els veïnats de Son Dureta,
perquè, encara que ha estat ja una qüestió ja plantejada dins les
aportacions fetes pel Partit Popular al projecte del nou Son
Dureta, és una qüestió no sanitària directament la qual
sobrepassa els límits de la conselleria, per la qual cosa aquí,
amb aquesta moció, pensam que també hi té cabuda. I sense
dubte, si s’hagués tengut en consideració la creació d’aquestes
comissions, s’hagués plantejat... almenys s’hagués plantejat per
part d’algun representant en aquesta comissió, una vegada
constituïts aquests grups de treball.

Per això, les propostes d’avui van en aquest sentit: la
primera és que el Ple del Parlament constata l’incompliment de
la PNL, aprovada per unanimitat a la Comissió de Salut del dia
7 d’octubre del 2015, que instava crear un grup d’anàlisi i
assessor a Eivissa, conformat pel Govern, la Conselleria de
Salut, Benestar Social i Cooperació i el Consell d’Eivissa, per
estudiar la cessió d’espais del vell Can Misses a entitats sense
ànim de lucre. La consellera, per justificar l’incompliment clar
d’aquesta primera PNL, la qual, a més a més, era del PSOE, va
dir que en el maig del 2016 va haver-hi una reunió, a la qual va
donar el nom de Comissió de participació entre els presidents
del Consell d’Eivissa i de Formentera i representants del
Govern, però no hi eren tots els que es demanaven en aquesta
PNL del PSOE, i és evident que no era un grup d’anàlisi ni un
grup assessor, grup que no existeix, perquè si existís, a més, ho
sabria la junta de personal de Can Misses, que, en reunió amb
aquest grup el dia 24 de gener d’aquest any, la desconeixíem.

A més, és sabut, és sabut que els criteris per donar espais a
associacions sociosanitàries encara no es tenen, que eren
l’objecte d’aquesta PNL, i a ningú no li consten. Per tant,
iniciativa parlamentària incomplerta, fet no reconegut i, per
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tant, un altre exemple de la transparència de la qual
presumeixen.

Però també s’ha incomplert la moció del Partit Popular
quant que el Partit Popular demanava la creació de comissions
per estudiar no només aquesta redistribució, sinó la
problemàtica sociosanitària a cadascuna de les illes, doncs bé,
aquesta moció també s’ha incomplert. El fàcil hagués estat
acceptar que el Govern ha incomplert, però, a més, també, la
varen intentar justificar dient que el 18 de gener del 2016 es va
reunir una comissió sociosanitària balear, que tampoc no era el
que li demanàvem, perquè el que li demanàvem eren grups
d’anàlisi d’assessors o de treball; però, a més, dins les
conclusions d’aquella reunió de la qual vostè presumia, o que
la conselleria presumia, que era el que nosaltres havíem
demanat, que no ho era, es va reconèixer que d’aquella
comissió havien de sortir sots-comissions. I com que tampoc no
s’han creat, vol dir que han incomplert una altra iniciativa
parlamentària.

Ha estat tan flagrant, és tan flagrant, i era tan clar que
havien d’acceptar qualque incompliment, i en aquest sentit,
l’esmena primera que han presentat és claríssim que hi
reconeixen, doncs, de forma implícita que les comissions no
estan creades, tal com llegiré després, perquè a ningú no li
consten, ni la d’Eivissa, ni cap de les altres comissions
demanades posteriorment a la resta d’illes, per tant aquí han
intentat embullar. Perquè, a més, per justificar l’incompliment
es varen nomenar totes les comissions de coordinació que hi ha:
la de drogodependències, el grup de treball als centres de
menors; la del subministrament de fungibles a residències. Però
què té a veure això amb el que se li va demanar o amb el que li
va demanar tota la cambra al Govern? Doncs no té a veure amb
res, simplement embulla. Per tant, com que s’ha incomplert,
demanam que s’acompleixi.

I atès que hi havia una altra proposta aprovada en el punt
número 2 d’una moció, presentada pel Grup Parlamentari El Pi,
el dia 7 de desembre del 2016, amb una esmena incorporada,
en el sentit que “El Parlament instava a presentar, en un termini
de sis mesos, un pla de cronicitat”, i atès que aquesta proposta,
aquesta moció d’El Pi, no és incompatible amb acomplir els
acords de la PNL ni del PSOE ni del Partit Popular, i per evitar
duplicitats de feina, l’hem incorporada a les següents propostes
de la moció. I així, en el punt 3, demanam que “El Ple del
Parlament insti el Govern a constituir aquest grup de treball a
Mallorca, amb caràcter immediat, i presentar el Pla d’atenció
a la cronicitat, que haurà d’incloure l’activitat i coordinació
sociosanitària per a aquesta illa, abans del dia 7 de juny del
2017, en compliment de la moció aprovada en el Ple del dia 7
de desembre del 2016.”

En aquest mateix sentit, el punt número 4, però referit
únicament a l’illa de Menorca; crec que és important que es
plantegi des del punt de vista tècnic la problemàtica
sociosanitària a Menorca, que no s’ha fet, i l’aprofitament del
Verge del Toro i deixar-nos de debats a nivell de mitjans de
comunicació.

El punt número 5 també parla del mateix, demana el mateix
exactament per a l’illa de Formentera, perquè ens preocupa
que, a contestació de pregunta escrita, se’ns va dir que una part

de llits d’aguts servirien com a sociosanitaris, i de la mateixa
manera que se’ns va dir també per a Menorca, i crec que, com
a mínim, això precisa donar-li dues voltetes.

I el punt número 6, efectivament, acabam amb l’illa
d’Eivissa en el mateix sentit, per les raons que ja hem exposat.

Doncs bé, a aquests sis punts que he anomenat s’ha
presentat una esmena del PSOE per la qual es demana la
substitució de tots aquests sis punts, dient: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear grups
de treballs d’anàlisi o assessorament a l’elaboració dels
diferents plans sociosanitaris en relació amb els projectes
sociosanitaris.” És a dir, reconeixen que no s’han creat, està
clar que no s’han creat i per tant ja donam això com a complert.

És a dir, punt número 2, el donam com a cert.

I com que si acceptam aquesta esmena, tenen un termini que
és el termini del Pla de cronicitat, doncs els acceptarem aquesta
esmena i acceptarem la substitució d’aquests sis punts per la
seva esmena, perquè es vegi l’esperit constructiu amb el qual
nosaltres anàvem, una vegada reconegut de forma implícita que
això s’ha incomplert, doncs el plantejament i el debat i els
acords parlamentaris.

Bé, i per una altra part, teníem que, ja que s’havia presentat
un projecte per valor de 119 milions d’euros, doncs volíem
saber si hi havia o si existirien inversions equivalents a la resta
de Balears tant econòmicament com en recursos, i per això
vàrem presentar els punts número 7 i número 8, en el sentit que
el número 7 era presentar un projecte d’inversions, i el punt
número 8 era presentar un projecte de recursos. Crec que és
hora que hi hagi un equipament proporcionat a cada illa, en
desenvolupament per igual d’aquelles inversions que no són de
referència.

Però vull dir que es tracta de veure com es pot fer, tal
vegada a una illa fa falta una inversió i a una altra la
coordinació en recursos ja existents per obtenir els mateixos
serveis, com ja s’ha dit.

Aquests dos punts, 7 i 8, s’han esmenat a través d’una
esmena única, per substitució d’aquests dos punts,
efectivament, en el sentit que “s’insta el Govern a elaborar
diferents projectes econòmics i d’inversions en salut mental”.
M’agradaria en aquesta esmena incloure -no sé qui serà el
portaveu d’aquesta comissió, d’aquesta moció, la Sra. María
José Camps-, que m’agradaria que aquesta esmena
l’acceptaríem si hi incloíem el fet que fos dins el Pla de
cronicitat, únicament, deixar-ho tot igual, però que això es
pogués fer i que fos dins el Pla de cronicitat, ja que es va
aprovar, com he dit, el 7 de desembre.

Per acabar, ens va sorprendre la falta de la més mínima
menció a la col·laboració amb l’Ajuntament de Palma, i per
això, i per les raons esmentades al principi de la intervenció,
vàrem proposar aquests dos punts, en el sentit que “el
Parlament instàs el Govern a presentar un estudi de mobilitat”,
i el punt número 10, per si de cas hi hagués un debat que fos
també de reestructuració, no únicament de mobilitat, sinó que
podria ser urbanístic, que fins i tot n’hem presentada alguna i
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les esmenes al projecte de Son Dureta, doncs que també fos
envoltant l’Ajuntament de Palma i més enllà del Pla de
mobilitat.

Aquestes dues esmenes han estat també esmenades per part
del Grup Parlamentari Socialista amb una esmena...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vagi acabant per favor.

EL SR. SERRA I FERRER:

... -estic acabant-, amb una esmena del Grup Socialista, que
també li aprovaríem i que, doncs, per tant, crec que podríem
arribar a un consens.

L’esperit era constructiu i crec, i ho he volgut demostrar,
una vegada més, i sobretot si el PSOE accepta incloure aquest
comentari respecte del Pla de cronicitat a l’esmena número 2.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 4456, 4457 i
4458/17. Té la paraula la Sra. María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, bon dia senyores i senyors diputats. Sr.
Serra, crec que hem de situar correctament el debat d’aquesta
moció i li plantejaré un sil·logisme per fer-ho, ja que en termes
de lògica aclaparadora crec que ens podrem entendre millor.

La primera premissa serien els projectes sobre els quals s’ha
de participar. La segona, la voluntat política d’apostar per la
participació i la conclusió, òbviament, que s’indueix de les dues
premisses, seria l’existència de processos participatius. Vostè,
en canvi, planteja el debat en termes erronis, a l’inrevés, perquè
exigeix processos participatius per se, conduint-nos, per tant,
cap a una fal·làcia.

Com fal·laces són les referències que fa a la proposició no
de llei debatuda a la Comissió de Salut de 7 d’octubre del 2015
i a la moció debatuda al Ple de dia 7 de desembre del 2016.

El punt primer de la seva moció fa referència a aquesta
proposició no de llei i proposa que el Parlament constati
l’incompliment del Govern relatiu a la creació d’un grup
d’anàlisi i assessor a Eivissa, per tal d’estudiar la cessió d’usos
a l’antic hospital Can Misses. Doncs bé, el maig passa es va
crear, i vostè ho ha reconegut també, una comissió per obrir la
participació en l’elaboració de l’esborrany del Pla d’usos
sociosanitaris de l’antic Can Misses, ergo no hi ha
incompliment.

Però és que en el segon punt de la moció vostè diu que la
proposició no de llei diu que aquest grup d’anàlisi sigui creat
també a Mallorca, a Menorca i a Formentera, i la veritat, no sé
d’on s’ho treu, perquè aquesta proposició no de llei no ho
esmenta per aumon. En el Butlletí Oficial del Parlament núm.
15, de 16 d’octubre del 2015, concretament a la pàgina 340, es
publica la resolució del debat de dita proposició no de llei la
qual s’aprovà per unanimitat, cert, en els mateixos termes en
què fou presentada pel Grup Parlamentari Socialista. I li puc
llegir textualment: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears perquè es realitzi l’anàlisi prèvia i
l’estudi necessari per donar un ús adient als espais que han
quedat lliures a l’edifici que acollia l’hospital de Can Misses”.
Punt 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè es creï aquest grup d’anàlisi i assessor sobre els
possibles usos d’aquest espai, format per participants del
Govern de les Illes Balears, així com del Consell Insular
d’Eivissa”, no esmenta en cap cas les altres illes. I el punt 3
parla de “l’inici d’un procés d’ús complet de les instal·lacions
a l’antic edifici de l’hospital Can Misses perquè s’hagi d’oferir
un servei de caràcter sociosanitari.” És a dir, parla únicament
i exclusivament d’Eivissa, no de Mallorca, Menorca i
Formentera.

Queda palès, idò, que vostè fa una interpretació
absolutament subjectiva, interessada i, com no, errònia
d’aquesta proposició no de llei.

Punts 3 a 6 de la moció, es presenta emparant-se en el
suposat mandat parlamentari derivat de la moció de desembre
i aprovada dita moció, excepte el termini de sis mesos per a
l’elaboració del Pla d’atenció a la cronicitat, res no té a veure
amb la constitució de grups de treball amb caràcter immediat
a Mallorca, a Menorca, Eivissa i Formentera. Ens demana
aquesta creació de grups, emparada en aquesta moció, però
realment l’únic cert de les seves propostes que va derivar
d’aquesta moció era l’elaboració del Pla d’atenció a la
cronicitat, en sis mesos.

Li puc llegir també quins són els termes d’aquesta moció a
la qual es van incorporar tres esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, però que no vull exhaurir el meu temps llegint coses
que són innecessàries, doncs el convit que vostè ho faci i ho
comprovi per vostè mateix.

Els punts 7 i 8 reclamen del Govern la presentació d’un
projecte econòmic d’inversions sociosanitàries, de recursos
sociosanitaris i en salut mental, equivalents al nou Son Dureta
per a totes les àrees sanitàries de les Illes Balears i exigeix que
segueixi el mateix desenvolupament en el temps. Un altre
exemple de fal·làcia, ja que és un disbarat planificar de forma
idèntica un projecte sociosanitari a Mallorca, que a Menorca,
a Eivissa o Formentera, ja que en cada cas concret s’haurà de
fer la planificació que sigui necessària i no la mateixa que a
Mallorca, perquè així ho digui la seva moció.

Els dos darrers punts, relatius al nou Son Dureta, crec que
això ja no té nom, que “el Parlament insti el Govern a elaborar
i a presentar un estudi de mobilitat i s’estudiï conjuntament
amb l’Ajuntament de Palma.” Per començar, crida una mica
l’atenció aquesta demanda quan el Partit Popular va decidir tot
sol fer l’hospital de referència a Son Espases sense, entre
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d’altres, cap estudi de mobilitat ni previ ni posterior amb
l’ajuntament.

Va ser el segon pacte qui el 2011 va voler fer i cercar
solucions als accessos. No he de recordar-li que, òbviament,
s’hauran de respectar els diferents àmbits competencials
autonòmic i municipal.

Sr. Serra, igual que jo i igual que la resta de portaveus a la
Comissió de Salut, vàrem ser convocats el passat dia 28 de
febrer a la reunió amb les conselleres Gómez i Santiago, qui
ens van explicar el projecte de Son Dureta i ens van lliurar,
informació en mà, explicant-nos que havien iniciat un procés
participatiu en el qual també hi som els grups parlamentaris.
Desconec si vostè n’ha fet qualque ús o no d’aquesta convidada
a fer les aportacions que consideri oportunes.

I és clar, davant d’açò jo he de fer una pregunta: ho va fer
igual el Govern del Partit Popular amb Son Espases? Doncs,
perdoni, però no en tinc cap record. En el debat de la
interpel·lació, la consellera li va donar complerta resposta al
que vostè li va plantejar; li va recitar un catàleg de processos
participatius i grups de treball constituïts, que puc entendre que
en aquell moment igual no els va poder apuntar tots, però a
l’hora de preparar aquesta moció crec que tenia al seu abast el
Diari de Sessions i l’hagués pogut repassar i de ben segur que
hagués pogut presentar una moció amb uns termes diferents i
més constructius dels que presenta.

I no fa falta tampoc que li recordi el que va fer el Partit
Popular del Sr. Bauzá en relació amb el que avui reclama el
Grup Parlamentari Popular que el Govern faci.

I seré molt breu, perquè, com que no van obrir pràcticament
cap tipus de procés participatiu, no importa tornar la vista
enrera, només li posaré un exemple i, òbviament, jo no podia
oblidar-me del Verge del Toro; quan el conseller Sansaloni va
decidir iniciar l’expedient de reversió de l’edifici a la
Tresoreria General de la Seguretat Social, la llavors consellera
de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, la Sra.
Herraíz, qui havia defensat destinar el Verge del Toro a un
centre sociosanitari, si bé mai no va fer res perquè açò fos així,
se’n va assabentar pels diaris, un exemple de participació que,
per no participar no participaven ni els seus mateixos.

Avui el més fàcil hagués estat votar no als deu punts de la
moció, però és clar, després vostè puja aquí i ens diu que
nosaltres som el partit del no, així que, amb voluntat
constructiva, el Grup Parlamentari Socialista, presenta tres
esmenes de substitució: la primera, perquè el Govern creï grups
de treball, d’anàlisi i assessorament en l’elaboració dels
diferents plans d’usos sociosanitaris en relació amb els
projectes sociosanitaris de salut que es desenvolupin a cada una
de les illes, uns ja han començat, altres encara no, però
òbviament aquest Govern estam convençuts que farà el que diu
que farà.

La segona, perquè el Govern elabori els diferents projectes
econòmics d’inversions i de recursos sociosanitaris i en salut
mental, si escau, per a totes les àrees sanitàries de les Illes
Balears, ja que cada illa té una realitat i necessitats diferents.

I la tercera, perquè el Govern continuï el procés de
participació a tots els nivells iniciat en relació amb el nou Son
Dureta, per tal d’elaborar, entre d’altres, aquest corresponent
estudi de mobilitat que a vostè tant el preocupa.

No hi hauria inconvenient en afegir a l’esmena segona,
l’aportació que vostè ha fet en relació que sigui dins el Pla de
cronicitat.

Sr. Serra, crec que li puc demanar que s’esforci una mica
més i facin propostes a l’alçada d’aquest Parlament, perquè
tenen molta més informació de la que tenia l’oposició a la
legislatura anterior. I han de començar necessàriament per
reconèixer que l’actual Govern ha fet un gir de 180 graus en les
polítiques sanitàries que feren vostès, tant en contingut com en
formes, la qual cosa ha revertit doblement en benefici de la
ciutadania.

No tenim problema en debatre, no defugim de la crítica,
però crec que hem de ser rigorosos i seriosos en la nostra feina.

Per tant, si accepten les esmenes, que sembla que així ho ha
anunciat, donarem suport a la moció que ens presenta.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Si no li importa faré la meva defensa
des del meu escó.

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, crec que entre la interpel·lació del Partit Popular i les
seves intervencions i les del Grup Parlamentari Socialista
s’aclareix molt bé aquesta iniciativa. 

En la interpel·lació d’aquesta moció va quedar clar per part
del PP el que pretenia i el que pretén, ja que el que vol és que
s’acompleixi l’acordat en aquestes dues PNL aprovades en
Comissió de Salut, dues PNL, una del PSOE i l’altra del PP,
que en resum valoraven la creació d’uns grups de treball per a
la coordinació de tots els implicats per intentar que els criteris
de distribució dels espais sociosanitaris es posin en funció de
les necessitats.

La consellera va respondre presumint de totes les
coordinacions que es fan i de les quals se sent prou orgullosa,
però no li podem llevar la raó en aquesta ocasió a aquesta
iniciativa perquè l’aprovació d’aquests acords potencien
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l’efectivitat de tots els projectes, en aquest cas el de la
distribució d’un espai sociosanitari.

Les coordinacions i grups de treball han de ser sempre un
punt de partida per a qualsevol política, per una banda, per no
haver de sentir reprovacions contínues d’altres grups
parlamentaris, que seria el menys important, però també, i per
altra banda per fer partícips tots aquells implicats de forma que
el projecte pugui tenir un valor afegit, que és el format...
formant part d’un consens per a la seva realitat.

Per tant, em sembla molt convenient recordar-nos uns
acords com aquests i exigir posar-los en marxa.

Considerem que les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista recullen molt bé en tres punts el que es
vol aconseguir amb aquestes iniciatives i, veient que han arribat
vostès a un acord en aquestes esmenes, donarem suport com
vàrem donar suport també a aquesta iniciativa en comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Per al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. La veritat,
Sr. Serra, que... amb la interpel·lació que va fer vostè i aquesta
proposició no de llei jo a qualque moment tenc la impressió
que al Partit Popular li sap un poc de greu que aquest govern
avanci en definir les actuacions necessàries en l’àmbit
sociosanitari. 

Sembla que al Partit Popular li sap greu, per exemple, que
es plantegin actuacions al vell Can Misses, actuacions que el
Partit Popular, que tenia en aquells moments un projecte de...
l’anterior legislatura, de l’anterior, anterior, i que es va
modificar el projecte per eliminar aquesta actuació i ara aquest
govern reprèn aquest projecte i, a més, ho fa amb participació.
Tota la seva argumentació, el bessó de la seva moció, que
parteix de la premissa equivocada, com ja s’ha dit, que no s’ha
creat una comissió de participació per definir els usos
sociosanitaris de l’antic hospital Can Misses i que es va
constituir el maig de 2016 amb la participació del Consell
d’Eivissa i també del Consell de Formentera.

De la mateixa manera que amb el Verge del Toro vostès
s’oblidaren del pla d’usos que hi havia, no varen preveure res
per a Verge del Toro, a més la Sra. Camps ja li ha recordat que
es va iniciar la devolució a la Tresoreria General de la
Seguretat Social, i ara es treballa intensament per definir un
projecte per a Verge del Toro amb la Conselleria de Sanitat, de
Serveis Socials i entre el consell i l’ajuntament.

I el mateix amb Son Dureta, vostès no tenien ni idea de què
fer amb Son Dureta, ho demostren les respostes o la seva
absència a les preguntes que es presentaren en la passada
legislatura en aquest parlament, una zona de Palma que s’ha

anat deteriorant mentre vostès no plantejaven cap proposta ni
cap plec.

Jo sé que si li retrec la manca d’inversió en infraestructures
per no parlar del desmantellament del sistema sanitari, en
general, però si li retrec la manca d’inversió en infraestructures
probablement em dirà que la situació econòmica era
complicada, que no es podien plantejar inversions, però és que
aquí ja no parlam de si hi havia doblers o no per fer grans
inversions, aquí parlam de planificar, de tenir uns objectius, de
tenir una idea i de processos de participació, i això tampoc no
val doblers. Asseure’s, plantejar idees, posar-les en comú entre
administracions, traslladar-les i donar participació als grups
parlamentaris, això... no parlam de molts de recursos, això ho
haguessin pogut fer perfectament. És qüestió de posar-hi
interès, i això ho fa aquest govern, això és el que fa aquest
govern i a vostè sembla que això no els va bé, no ho diu, però
és el que jo interpret. 

Una de les coses que em va sorprendre més de la
interpel·lació era que s’arribava a queixar que el Govern
hagués presentat una idea, un esbós del que podria anar al nou
Son Dureta. Es queixava que... deia que “fan el projecte i
després el passen a consulta”, als grups parlamentaris es referia.
Vostè sembla que es queixa perquè troba, entenc, que el
Govern s’hauria d’haver reunit amb els grups parlamentaris
amb un paper en blanc, al final la queixa sembla aquesta.

El Govern ha presentat una sèrie d’idees, no se li pot arribar
a dir -crec jo- projecte, però una estimació d’una cosa que es
podria fer i reuneix els grups parlamentaris donant-los temps
perquè plantegin què troben, què farien i què no farien, i vostè
troba que no, que haurien d’haver vingut amb un paper en
blanc. Nosaltres d’això en diem trobar ossos en el lleu.

I llavors, al mateix moment que diu això, presenta, punts 7
i 8, que el Govern presenti un programa d’inversió sociosanitari
de salut mental del mateix import econòmic que les quantitats
que es plantegen a Son Dureta quan... del mateix projecte
econòmic..., vull dir, això és el que s’interpreta del que diu,
però, vaja, si no és així, estic content perquè evidentment crec
que no tendria sentit. Però crec que, en resum, tampoc no em
vull allargar més, mentre vostès a la passada legislatura no
plantejaven res en tots aquests aspectes dels quals avui es
queixa, aquest govern estudia, planifica, crea espais de
participació i el que surti d’això s’executarà com bonament es
pugui, en funció de la disponibilitat pressupostària tenint en
compte les necessitats de totes les illes i les necessitats també
de les altres polítiques públiques.

Com que sembla que s’accepten les esmenes que ha
presentat el Grup Socialista, que entenc que van en la línia del
que s’ha de fer, crear grups de participació quan hi ha projectes
per crear aquests grups, nosaltres donarem suport a les
transaccions a les quals s’ha arribat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Abans
d’entrar en matèria m’agradaria fer un incís perquè aquesta
moció es presenta arran de l’incompliment de dues
proposicions no de llei aprovades prèviament en comissió
parlamentària a l’any 2015. Està bé saber que no som tot sols,
que no només és al nostre grup parlamentari que li passa això. 

Ho dic perquè a El Pi també hi ha propostes incomplides,
en tenim un munt, en mode d’espera, com la regulació dels
cotxes de lloguer, la regulació del tot inclòs, la regulació del
lloguer turístic, la llei d’activitats. Avui la Sra. Mateu també ha
contestat al Sr. Aguilera el que se suposa que serà un nou
incompliment en la proposició no de llei pel que fa a l’horari de
l’Arxiu del Regne de Mallorca, i trob que és una bona ocasió
per treure els colors al Govern, sobretot perquè fan quedar
malament els seus representants parlamentaris que han donat
suport a totes aquestes iniciatives que no s’acompleixen.

Dit això, anunciï que donarem suport a aquesta moció en
tots els seus punts per coherència, perquè ja ho vàrem fer dia 7
d’octubre del 2015 en la iniciativa que va presentar el Grup
Parlamentari Socialista i també en la de 28 d’octubre que va
presentar el Grup Parlamentari Popular, i evidentment en la
moció del mes de desembre que vàrem presentar des del nostre
grup.

Pel que fa a la comissió, que havíem de confirmar diferents
tècnics amb la finalitat de replantejar els diferents usos del vell
Can Misses sembla, segons deia la consellera, que ja està fet,
que es va constituir dia 18 de gener de l’any passat. Si no vaig
errada hi havia una sol·licitud des del Consell de Formentera
per formar-hi part i m’agradaria saber si hi és o no hi és. Potser
hagués estat bé que en aquell moment, amb la interpel·lació, la
consellera hagués entrat més al detall d’aquesta comissió i
menys en el que es va fer o no es va fer les legislatures
anteriors, perquè, sincerament, i no és la primera vegada que ho
dic, no hem de parlar tant del passat sinó de l’incompliment
actual.

Per tant estaria bé saber si aquesta comissió d’experts és
certament només per als usos de Can Misses, que és el que es
demanava; si n’hi ha una per a cada illa, que també és el que es
demanava, o bé si se n’ha feta una de global de totes les Illes,
que és el que em pensava que finalment s’hauria fet. Però
també és cert que amb la resposta o amb la intervenció que ha
fet la Sra. Camps veig que no ha tengut en compte la proposició
no de llei de dia 28 d’octubre on es demanava la de totes les
illes, a totes les illes. Evidentment no vull ser dura amb el
Govern perquè em consta que per exemple el punt 1 està en
procés, però, clar, tornam a caure en el mateix eufemisme que
la consellera Gómez emprà durant la interpel·lació: no és un
incompliment, en tot cas hi pot haver un retard en la
presentació del projecte. Aquest retard suposa un
incompliment.

Pel que fa a la resta dels punts també, ja ho saben, hi estam
d’acord. Com bé assenyala el punt 3 recordaran que el passat
7 de desembre el meu company, el portaveu d’El Pi, el Sr.
Font, els presentava una moció que també va ser aprovada en
què instava el Govern a fer un pla d’atenció a la cronicitat,
perquè el 50% dels recursos sanitaris es destina a un 5% de la
població amb necessitats sociosanitàries; es va dir que l’any
2029 una quarta part de la població de les Balears tendrà més
de 65 anys, i després de valorar les esmenes es va aprovar un
pla de salut 2018-2022 perquè ja en fa onze que va caducar el
darrer que hi havia. Una de les esmenes -els ho recordaré
perquè confii que actualment s’hi estigui treballant- era retardar
el pla de salut un any perquè primer es volia fer un diagnòstic
de salut, una font d’informació integrada prèvia. S’aprovà a
més l’elaboració d’un pla d’atenció a la cronicitat perquè també
assenyalava el Sr. Thomàs que és important identificar
tècnicament els pacients crònics complexos dels pacients
crònics avançats; el pla s’havia de fer en sis mesos, abans de
dia 7 de juny, que és exactament el que es torna a demanar. Per
tant, tot el nostre suport per instar-los a complir el mandat
parlamentari. He d’afegir que a nosaltres ens pareixeria bé si el
pla d’atenció a la cronicitat és a nivell balear o si és un
document per a cada illa, sempre que es tengui en compte una
globalitat.

Pel que fa a Son Dureta, primer vull reconèixer al Govern
que sí ens han informat del pla, un pla que és, segons ens
digueren, obert a aportacions, i que he de reconèixer que
nosaltres encara no n’hem fet però hi feim feina. I certament
estaria bé que abans de prendre cap decisió sobre Son Dureta
es consulti amb l’Ajuntament de Palma, que és on s’ubica, i no
ha de ser per compensar que l’ajuntament pagàs els solars de
Son Espases per valor de 7,5 milions d’euros, com diu el
regidor d’Urbanisme, Antoni Noguera, sinó perquè estaria bé
que l’Ajuntament pugui encaixar el projecte dins el Pla
d’ordenació urbana que està elaborant. Es tracta de complir
amb la transversalitat que pregonam. Així doncs també estam
a favor d’implicar la ciutat en el projecte sociosanitari; serà un
bon moment de pensar, per exemple, en l’aparcament, perquè
ja sabem que és un dels problemes que ens trobarem.
Ajuntament i veïnats han de conèixer i participar en la millora
d’un projecte que canviarà la seva barriada.

Respecte de les esmenes, no modifiquen el fons de la
moció, simplement eliminen que es tracta d’un incompliment.
Per a nosaltres, cap problema; ho posi o no sabem que ho és, i
queda rectificat demanant la creació, com ha comentat el Sr.
Serra. També hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Diputada Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Una cosa ben
evident quan parlam de la gestió d’una àrea com la de salut és
la necessitat imperiosa de planificar a llarg termini, tenint en
compte els canvis socials que es van produint. Així, amb una

 



4132 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 72 / 28 de març de 2017 

població amb una esperança de vida cada vegada més llarga,
convé planificar l’atenció a la cronicitat, i s’ha de fer amb una
mirada llarga, i més en situacions de crisi econòmica com la
viscuda. La manca d’inversions i planificació durant aquests
passats anys ens ha passat factura. 

Partim de la base que mentre els recursos són limitats les
necessitats són il·limitades. Si a més a més parles d’un territori
com el nostre, fragmentat en illes i totes ben diferents, aquesta
planificació adquireix una importància més gran i major
dificultat, també. Els plans estratègics són un exercici de
coherència, tenint en compte els mitjans que tenim i els que
tenim disponibles, sense deixar de tenir la mirada posada en
l’entorn social i les seves necessitats. 

Un clar exemple per parlar d’aquesta necessitat de
planificació o, més ben dit, manca de planificació, ha estat el
Verge del Toro. Revisant els Diaris de Sessions de la passada
legislatura m’he trobat amb un teva-meva digne d’estudi, a
l’any 2007 es traslladà l’hospital al Mateu Orfila, i el Verge del
Toro s’ha trobat des de llavors en una situació d’impasse,
d’impasse etern, des dels dubtes sobre l’autèntica necessitat de
places fins a la realització del pla d’usos. La legislatura 2007-
2011 he trobat dues preguntes del Grup Popular sobre aquesta
qüestió; el 2011, quan entra el Govern del PP, la consellera
Castro deia el 2012 que el Govern estava donant compliment
a una PNL en la qual s’instava a fer un centre sociosanitari a
l’antic hospital Verge del Toro, i acabava la seva intervenció
explicant que una vegada fetes les passes es convocaria a les
entitats menorquines implicades per fer-les partícips i
consensuar amb tots els afectats els usos del futur edifici.
Llavors passen dos anys, i el nou conseller de Salut, el Sr.
Sansaloni, va involucionar el seu discurs tornant a posar en
dubte les necessitats assistencials de Menorca amb aquestes
paraules literals: “Una vegada analitzades les necessitats
assistencials que té l’illa de Menorca veim que amb els recursos
que en aquests moments són a disposició dels menorquins és
possible donar aquesta assistència sanitària i sociosanitària i, a
més, també la social”, i acabava la seva intervenció dient: “En
aquests moments el que fem és donar solució a una zona
degradada per tal que no es continuï degradant, i nosaltres
prenem les decisions que s’han de prendre en cada un dels
moments”. Clar, jo em deman quina va ser la decisió que van
prendre quan tot just fa un meset hem conegut l’estat de
l’immoble; per cert, la seva estructura està en bones condicions.

Aquesta manca de planificació l’ha patida tota la ciutadania
d’aquestes illes. El fet insular de la nostra comunitat no pot
estar condicionat per criteris poblacionals a l’hora de prendre
decisions. El nostre grup té clar que la Conselleria de Salut està
fent feina de valent per poder donar compliment als acords a
què arribam en aquesta cambra, i està clar que també ens
agradaria que fos..., bé, que anés més ràpid, però estic segura
que també li passa açò, a la consellera, que li agradaria tenir
una miqueta més de velocitat. Però una cosa és que les coses no
es facin a la velocitat que ens agradaria i una altra de ben
diferent dir que no s’està fent res. Critiquem, clar que sí, però
de manera constructiva. No podem perdre de vista el nostre
autèntic objectiu: millorar la vida de la nostra ciutadania, i la
crítica s’ha de fer també mirant-nos a nosaltres mateixos. Així
per exemple Can Misses va patir un retard de dos anys a obrir-
se, i a més la passada legislatura es va modificar el projecte per

suprimir l’adaptació sociosanitària. El passat mes de maig de
2016 es va crear la comissió per obrir la participació en
l’elaboració de l’esborrany del Pla d’usos sociosanitaris de
l’antic hospital Can Misses.

La moció critica la manca de participació. Curiosament el
Consell de Salut, principal òrgan de participació ciutadana en
el sistema sanitari, s’ha reunit tres vegades des del passat
novembre de 2015, tres vegades en no arriba a un any i mig; de
l’any 2011 al 2015 aquest consell es va reunir dues vegades. Si
parlam de l’illa de Mallorca, el 18 de gener de 2016 es va
constituir la Comissió Sociosanitària, que es troba participada
per la Conselleria de Salut i la de Serveis Socials, l’IMAS, el
Consell Insular de Mallorca, el Servei de Salut i l’Ajuntament
de Palma. 

La moció insta a presentar un projecte socioeconòmic
d’inversions sociosanitàries en salut mental; sobre açò podem
dir que s’està fent feina en aquest pla participat per més 160
professionals, pacients, familiars, i amb la inclusió dels serveis
socials, puntal bàsic per a la reinserció d’aquests col·lectius. 

MÉS per Menorca votarà a favor de les esmenes
presentades pel PSIB, i com que han estat acceptades pel Partit
Popular vol dir que votarem a favor d’aquesta moció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, poco más hay que añadir a
lo que han hablado los diferentes portavoces parlamentarios,
pero sí les quería hacer una reflexión, escuchándolos, bueno,
escuchándolos ya desde los dos años casi que llevo de
parlamentaria en este parlamento, está la pelota de que “tu lo
hiciste antes, lo hiciste mal, yo no lo estoy haciendo bien, me
encuentro con los problemas que antes no resolvisteis, etc.”, yo
lo que sí pediría en este caso, y para este tema en cuestión, que
va a requerir una inversión muy importante, dentro de una
comunidad que estamos, como sabemos todos, mal financiada,
y dado que todos, creo que todos los grupos parlamentarios que
están aquí representados, vemos que este es un problema real
y al que le hay que dar soluciones, que se buscase un consenso
como se ha buscado en el tema del REB, que es necesarios, o
de la tarifa plana de los vuelos, y demás; creo que este tema lo
merece y, aparte, nos ahorraríamos lo que hace ahora un
partido, el siguiente, si no es del mismo color, cuando vengan
las siguientes elecciones pues lo vuelva a tumbar.

Y creo que se debería... por supuesto la iniciativa la tiene
que llevar el Govern, que son los que están ahora con la
responsabilidad de gobernar y dar soluciones, pero intentar
conseguir un consenso real, no solo de foto, para que los pasos
a seguir para realizar estas infraestructuras, que, además, somos
conscientes que no se van a realizar en solo una legislatura, que
se necesitarán varios años para conseguirlo, pues que se haga
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de una forma eficiente, racional y que eso repercutirá en el bien
general para todos los ciudadanos de estas islas.

Entonces, yo, simplemente, dejo esto sobre la mesa y me
gustaría que hicieran todos los grupos esta reflexión: es
necesario el compromiso del partido que está gobernando ahora
y del que pueda gobernar dentro de dos años, que vuelve a
haber las próximas elecciones, porque este proyecto hay que
sacarlo adelante y a mí no me gustaría presenciar que, como
cuando escuché, bueno, participé en la visita que se hizo al
Psiquiátrico, cuando escuché a la consellera, pues, decir que
habían dejado un proyecto hecho, pero que el PP no había
hecho nada, y que siguen pues todas las instalaciones
decayendo, estropeándose más, etc.

Pienso que el tema de infraestructuras, y más en el campo
de la sanidad, es un problema de estado, de estado de la
comunidad, y que debe arrancar el compromiso de todos los
grupos parlamentarios y dejarnos de “y tú más, y yo lo hice
mejor, y tú lo hiciste peor, y tú lo hiciste esto o lo otro”, yo
pienso que los ciudadanos ya saben perfectamente lo que hizo
cada grupo parlamentario y que están hartos de este discurso,
porque, si se dan cuenta y si se escuchan, ocupa el 70% de las
intervenciones de los parlamentarios que suben a este atril.

Y, por favor, soluciones, y los que tienen que gobernar que
gobiernen. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam a la intervenció del grup
parlamentari proposant, per indicar si accepta les esmenes sí o
no. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Jo únicament volia agrair el suport
a aquesta proposta i el suport implícit a l’incompliment de dues
mocions.

I únicament fer referència a dos diputats, jo és que m’he de
referir a vostè, Sra. Camps, perquè la veritat, la veritat és que
de vegades empra un to, un to, ja li he dit moltes vegades en
comissió, un to massa alt per a llavors l’exposició que ve
darrera no té prou empacament, té, té, ...

(Remor de veus)

...., no, és que és ver, ha de prestar més atenció, Sra. Camps,
ha de prestar més atenció, avui, avui ha ficat la pota fins al
màxim, eh, perquè ha passat per damunt... ja sé que són cecs a
les propostes del Partit Popular, però això d’avui ha estat
flagrant. Miri, només ha d’anar a Google, cercar Diari de
Sessions, cercar activitat, cercar Diari de Comissions i allà, del
2015, no s’equivoqui d’any, el dia 28 d’octubre trobarà la PNL
que vàrem presentar nosaltres i que es basa en tota la
intervenció d’avui, i que vostè m’ha dit que era una fal·làcia,
que jo demanava una cosa que no existia.

Miri, Sra. Camps, com que ja la conec no passa res, però
bé, de vegades veiem, se sent el que diu vostè i davall llavors
veiem que no hi ha “daixò”, i ha de prestar més atenció, Sra.

Camps, de veritat, ha de prestar més atenció, perquè llavors,
quan es llegeixen les actes, es nota per on un perd un poc de
gas, no?; perquè demanar-me o desconèixer que el Partit
Popular, i ja li vaig dir a la interpel·lació de fa quinze dies,
havíem presentat les al·legacions en els quinze dies que ens va
donar la consellera per presentar-les, estan presentades, en el
termini que se’ns va indicar, i vostè dubtava fins i tot que això
fos així.

Bé, al Sr. Antoni Reus, bé, el Sr. Antoni Reus, el Sr. Reus
és que és la guàrdia pretoriana d’aquest govern, és que és un
compacte, és impossible que ell accepti ni la mínima, no, Sr.
Reus?

(Remor de veus)

És a dir, el Partit Popular vol que vagi endavant la sanitat,
jo no diré mai que la consellera, i ja ho he dit alguna vegada, la
consellera fa feina, la consellera fa feina, i no volem posar cap
pal a les rodes i volem que avanci tot, però el que no puc
acceptar és que vostè em digui que ens queixam de la manera
com es va presentar el projecte del nou Son Dureta, Sr. Reus,
sigui un poc més fi amb la disquisició del que diem nosaltres
des del Partit Popular. Jo li deia que no havien complert dues
propostes de les PNL, no li deia cap altra cosa, ni li deia res en
contra de la presentació del Son Dureta, nosaltres hem fet les
esmenes que corresponien i ja està, però l’incompliment era
flagrant.

I vull aprofitar la intervenció d’aquí per reivindicar els
desequilibris existents actualment en sanitat, sobretot en salut
mental, i el que he intentat és que, amb un pla... o s’intentin
posar a un mateix nivell, no vull que, una vegada han presentat
119 milions d’euros per a Son Dureta, facem el mateix per a
tota la resta de les illes, que ho hagués pogut demanar, però
pens que s’ha de tenir més marge i ser responsables d’una
gestió que tots sabem com funciona. L’únic que volem és que
no s’oblidin de la resta i, possiblement, com he dit abans, qui
tal vegada, amb no tanta inversió econòmica i aprofitant més
els recursos, es pot arribar al mateix. Per tant, crec que és
important.

I per altra part, doncs únicament res més, és a dir, si no
volen acomplir el que voten, doncs no votin a favor. Llavors
diuen que han votat a favor de moltes propostes del Partit
Popular i que vostès han votat a favor de moltes propostes i
realment aquest munt de propostes que voten a favor són les
mateixes, el mateix munt que són incompliments.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, per favor, podria llegir com quedarien els tres
punts, si no li sap greu?

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí, són les tres esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista, exactament igual, menys a la segona,
incloure que el que es planteja allà sigui inclòs dins el Pla de
cronicitat que es va plantejar el desembre.
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EL SR. PRESIDENT:

Beníssim, moltes gràcies. Doncs, atès el consens, puc donar
aprovada aquesta moció per assentiment?

(Se senten veus de fons que diuen “sí”)

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 2906/17, presentada pels Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, Popular, Socialista,
Podem Illes Balears, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, MÉS per Menorca i Mixt, sobre la protecció de
la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels
danys que pugui produir l’exploració, la recerca i
l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

Doncs, seguidament, passam al quart punt de l’ordre del dia
que correspon al debat de la presa en consideració de la
Proposició de llei RGE núm. 2906/17, presentada pels Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, Popular, Socialista, Podem
Illes Balears, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
MÉS per Menorca i Mixt, sobre la protecció de la Mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui
produir a l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs
i altres substàncies minerals.

La secretària primera llegeix el criteri del Govern, escrit
RGE núm. 3957/17.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El Consell de Govern adopta l’acord següent:

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 en
relació amb l’article 185.3 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, el criteri favorable del Govern de les Illes Balears
respecte de la presa en consideració de la proposició de llei
sobre la protecció de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l’exploració, la recerca
i l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, RGE
núm. 2906/17.

Segon. Manifestar igualment, en consideració amb el que
estableixen els mateixos articles del Reglament de la Cambra,
la conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació de
la proposició de llei esmentada.

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les
Illes Balears perquè se’n derivin els efectes oportuns.”

EL SR. PRESIDENT:

Segons acordà la sessió de la Junta de Portaveus del dia 22
de març, el debat consistirà en una sola intervenció de deu
minuts de cadascun dels grups parlamentaris. Les intervencions
seran d’acord amb l’ordre dels quals s’han assignat a la
proposició de llei.

Intervenció dels grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Qui estima les illes i la mar, no les
destrueix, i avui és un dia històric, perquè fem entre totes i tots
la nostra humil aportació per fer d’aquest desig una realitat.

Ja fa uns anys que les prospeccions petrolíferes i gasístiques
són una amenaça real per a les nostres illes. No entrarem aquí
en el creuament d’acusacions sobre qui n’ha estat el
responsable, perquè no és el to que s’espera que predomini en
aquest debat, ja que l’encaram des de la unanimitat. Però em
permetran que assenyali les prospeccions i els nombrosos
projectes extractius com a una de les metàfores més clares de
l’especulació del capitalisme de la globalització neoliberal dels
darrers anys, tenim una comunitat internacional que diu que es
compromet contra el canvi climàtic; una Unió Europea que
presumeix de lluitar-hi més que ningú contra els efectes dels
gasos d’efecte hivernacle; unes energies renovables que avui en
dia tecnològicament i econòmicament són el futur i haurien de
ser el present, però n’hi ha que encara defensen aquestes
prospeccions i la recerca d’energies brutes i del passat fins allà
on faci falta, com a un element de competitivitat, per allò que
Europa no té fons d’energia propis i competidors nostres, com
Rússia, sí que en tenen. I així ho han arribat a justificar, fins i
tot en aquest mateix Parlament, el delegat de la Comissió
Europea per Catalunya i Balears durant la passada legislatura
en aquests termes, i altres instàncies, ministres que ja no ho
són.

No és fàcil lluitar, per tant, contra interessos que
sobrepassen les nostres fronteres i fins i tot les de l’Estat
espanyol, tot i que en matèria energètica això podria ser un
avantatge, perquè aquí som esclaus d’un altre nivell
d’interessos oligopolítics que, cada dos per tres, debatem
darrerament aquí, en aquest Parlament.

Però tampoc no hauria de ser fàcil tenir el suport, el clam
unànime de tota una societat, i el tenim, i el tenim primer de tot
gràcies al sentit comú, que diu que és un absurd econòmic i
ecològic perforar el fons de la Mar Mediterrània, i diria que
tampoc de cap mar de tot el món, per cercar velles fons
d’energia quan tenim el sol i el vent a flor de pell.

El mateix sentit comú que ha dut l’actual Govern i la
Conselleria de Medi Ambient a sol·licitar del Govern de l’Estat
la declaració de ZEPIM, de zona d’especial protecció dels
cetacis, perquè aquests són l’autèntica riquesa que hi ha a les
nostres aigües i que aquests dies es debat també al Congrés dels
Diputats, cetacis que són éssers únics, però també especialment
sensibles als sondejos sísmics, com ho són també els fons de
maërl i coral·ligens que podem trobar al Canal de Menorca o
a les muntanyes submarines de Cabrera.

Però també avançam gràcies a la gent que ha mobilitzat
aquest sentit comú el qual, encara que hauria de ser el més
comú dels sentits, sovint necessita una empenta social, i aquesta
ha estat en el nostre cas la de les diferents plataformes que a
l’any 2014 varen aconseguir la fita històrica d’aquelles més de
128.000 signatures en contra del projecte Cairn Energy, el
d’aquella empresa que pretenia foradar el nostre fons marí,
entre les costes del País Valencià i les Illes Balears, amb
informes copiats d’internet. Unes signatures i una mobilització
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que varen aconseguir que des de Nuevos Ministerios no
poguessin mirar cap a un altre costat davant aquest allau
d’al·legacions de gent d’aquestes illes contra les prospeccions.
Gràcies, des d’aquesta tribuna, i crec que parl en nom de
tothom que firma aquesta proposició, a Aliança Mar Blava, a
Balears diu no, a Eivissa Anti Petrolífera, a Menorca diu no i
a Marea Blava Mallorca, així com a totes aquelles entitats que,
a la seva manera, varen representar des de la mobilització
social aquest clam que avui miram de representar també des
d’aquesta cambra.

Avui és un dia històric, he començat dient, però també serà
un dia històric el dia que aquest clam unànime del Parlament de
les Illes Balears arribi al Congrés dels Diputats, es debati i
s’aprovi, i aquesta vegada no valdran excuses com
l’econòmica, com ha passat amb la tarifa plana, no era excusa
en el seu moment, tampoc el tema de les indemnitzacions,
perquè també n’hem parlat en aquest Parlament sobre
indemnitzacions i prospeccions, però sobretot ho són ara
perquè aquesta proposició de llei preveu, justament, la
transitorietat, per evitar el pagament d’indemnitzacions a les
companyies extractives.

Tots i totes apel·lam la ciutadania amb les nostres
intervencions, ho fem cada dia, però probablement pocs dies
com els d’avui podem sentir la tranquil·litat que la immensa
majoria de la gent d’aquestes illes se sent ben representada,
m’atreviria a dir que fins i tot la mar i els seus hàbitats, encara
que no puguin parlar, també.

Moltes gràcies i enhorabona.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El passat
22 de febrer, es van complir tres anys des que una gran marea
blava va prendre, per dret propi, els carrers d’Eivissa, de
Formentera, de Mallorca i de Menorca per dir no, per dir no a
les prospeccions petrolíferes; un total de 20.000 persones van
sortir al carrer a Balears, a les quals es varen sumar 5.000 a la
comunitat autònoma de València, aquella manifestació va ser
el punt culminant d’una campanya social que va aconseguir
acumular, com s’ha dit, més de 128.000 al·legacions contra les
autoritzacions donades per promoure en el Golf de València
uns sondejos sísmics, a només 35 milles de les costes d’Eivissa.

Aquella manifestació va marcar, sense dubte, un punt
d’inflexió en la resistència contra uns projectes de recerca
sísmica que mai no s’haguessin hagut de permetre, una
resistència a la qual el nostre grup parlamentari, el nostre partit,
es va sumar des del primer moment, sense abandonar mai la
insistència i la intensitat, fins que van ser emesos informes
desfavorables que van acabar amb tot allò. La manifestació a la
qual he fet referència, de la qual els parl tenia una llegenda,
tenia un lema: errar és humà, rectificar és possible; un missatge

clar a través del qual la societat ens llançava una instrucció;
aquella instrucció que ens donava ens deia, fonamentalment,
dues coses: que l’atorgament d’aquelles llicències no va ser un
encert i que encara érem a temps de moltíssimes coses.

Aquell missatge era un missatge generós, un missatge sense
retrets, un missatge que sumava i que no només va servir per
conscienciar la societat en general, sinó que va servir perquè les
institucions públiques intensificassin la seva intensitat i la seva
resistència en contra de tot allò. Aquella manifestació,
promoguda per distintes associacions, entre les quals Mar
Blava, va ser un veritable clam popular. Aliança Mar Blava i la
resta d’associacions que ha esmentat el Sr. Abril, varen
canalitzar sobre una sola veu el sentiment i les consciències de
molts, nosaltres vàrem ser amb ells i també i foren petits i
grans, residents i no residents, empreses privades i institucions
públiques, i una àmplia representació del teixit associatiu de les
Illes Balears.

I tres anys després d’aquella manifestació, avui aquest teixit
associatiu, Aliança Mar Blava el qual, ens torna agitar les
nostres consciències i ens recorda que la victòria d’una batalla
no ens ha de fer pensar que hem guanyat una guerra; ens
recorden que s’ha de rendir-se, ens recorden que no hi ha
descans, que la lluita és infinita i més enllà, que l’amenaça
continua essent aquí, en estat latent, i ens impulsen a promoure
una iniciativa legislativa per declarar la Mediterrània lliure de
nous malsons. Avui, tres anys després d’aquella manifestació
i set després d’aquell Consell de Ministres, on es varen aprovar
aquelles prospeccions, hem de tornar a convertir entre tots els
que som aquí aquest Parlament com a nou símbol de
resistència, però avui ho fem de forma distinta, avui ho fem
d’una forma més intensa, avui ho fem amb més energia que
abans.

Des que el Grup Parlamentari Popular a l’any 2011, el
març, va presentar la primera iniciativa en contra d’aquelles
prospeccions, en aquesta cambra s’han afrontat multitud de
debats, debats entorn d’aquesta qüestió, entorn de la Llei
d’hidrocarburs, s’han substanciat distintes iniciatives
polítiques, i ho he de dir, amb retrets en alguns casos i amb
major o menor encert en alguns altres, però, això sí, mai
aquesta cambra, tots els que som aquí, no hem perdut la
referència de les coses, sempre hem sabut on érem i quin era el
nostre registre, havíem de revertir aquelles llicències atorgades.

Avui el Parlament de les Illes Balears fa un pas més
endavant, presenta una iniciativa de caràcter major, avui el
Parlament de les Illes Balears activa la seva potestat legislativa
per protegir per llei la nostra Mar Mediterrània. Una aventura
que, bon segur, no estarà exempta de complexitat, i ho dic
perquè estic convençut que no estarà exempta de complexitat;
ens proposam un repte que dependrà de la voluntat política,
residenciada en el Congrés dels Diputats, per ser la competent
sobre el que versa el text, competència precisament reservada
a l’Estat.

Avui el que succeirà en aquesta cambra constitueix un
desafiament legislatiu extraordinari, sotmetem a la consideració
de la cambra un text legislatiu que recull una voluntat social, és
cert, i una política unànime i que s’articula en una exposició de
motius, en un article únic, en una disposició addicional i en una
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disposició transitòria; una completa exposició de motius, que
si han tengut l’oportunitat de llegir-la, recull amb extrem zel i
amb tota classe de detalls, tota l’activitat legislativa,
institucional i associativa que ha procurat preservar la nostra
Mar Mediterrània de qualsevol amenaça susceptible de
deteriorar aquest mitjà marí.

L’article primer, l’article 1, l’únic article d’aquesta llei,
concentra tota la raó de ser d’aquesta iniciativa, tota la seva
vocació, i el seu sentit queda expressat en l’exclusió de
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs a l’entorn
marí de la Mar Mediterrània. Deixant, això sí, la porta oberta,
perquè així ho fa en l’ús d’aquelles tecnologies que demostrin
un comportament totalment innocu. Amb aquesta articulació,
la tecnologia actual, la que s’empra avui en dia per explorar el
fons marí, no tendria cap tipus de possibilitat de desenvolupar-
se.

Això no obstant, sí que és cert, aquest article, en el paràgraf
segon, recull, al nostre entendre, una situació certament, i ho
dic, raonable i que atorga un vot de confiança a aquells avanços
tecnològics que permetin arribar al mateix fi amb un impacte
zero. La disposició addicional recull que les explotacions
d’hidrocarburs compreses en aquesta llei, concedides abans de
l’entrada en vigor, han de romandre vigents fins a la seva
extinció, sense que es puguin atorgar pròrrogues de cap tipus. 

En relació amb aquesta disposició, no hi podem estar més
d’acord, aquesta disposició consagra, i aquí en moltíssims
debats ho hem posat de manifest, els principis bàsics i
fonamentals del que representa un estat de dret, la seguretat
jurídica, que també en aquest cas ha d’existir. S’ajusta així,
aquesta disposició, a la Constitució Espanyola i a l’ordenament
jurídic en general, que això és precisament del que es tracta.
Una disposició que posa sentit en el que en molts de casos
nosaltres hem reiterat, que ha d’existir un marc normatiu que
deixi clar quan les peticions de les empreses petrolieres han de
rebutjar-se i quan han de respectar-se dins la seva tramitació,
sense perjudici, i això és cert, que siguin aquestes peticions
igualment rebutjades, però això sí, d’acord amb la legislació
reglada en aquesta matèria, de la mateixa manera que ho varen
ser aquelles prospeccions petrolíferes atorgades en el nostre
entorn marí.

I finalment la proposta legislativa recull una disposició
transitòria i subratlla que la llei serà aplicable a totes aquelles
sol·licituds d’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs o
adquisicions sísmiques en tramitació que no hagin estat resoltes
a l’entrada en vigor d’aquesta llei, article o disposició amb el
qual nosaltres també, òbviament, hi estam d’acord.

Insistesc i acab, som conscients que això es tracta només de
l’inici de tot i que el recorregut d’aquesta llei serà complex,
serà llarg fins que no s’aprovin definitivament totes aquestes
qüestions. I que aquesta llei patirà aportacions distintes de
diversos grups parlamentaris, no només en aquest Parlament,
sinó també en el conjunt del Congrés dels Diputats. Som
conscients que es tracta d’un repte, som conscients que es tracta
d’un veritable desafiament, que aquesta llei també haurà de
contemplar modificacions legislatives, o derogacions de les
mateixes, com pugui ser la Llei mateixa d’hidrocarburs.

Som conscients insistesc que el camí serà llarg i per arribar
fins al final, esper i confiï i estic convençut que serà així, és
inevitable tenir no només el suport de tots nosaltres, sinó també
el suport de tots aquells que ens han permès arribar aquí i
presentar aquesta llei, em referesc a totes aquelles associacions,
a totes aquelles persones singularment consideres, empreses
privades, institucions públiques i teixit associatiu, en general,
que han estat els que veritablement han agitat consciències i ens
ha permès arribar a impulsar un text d’aquestes
característiques.

Per tant, esper i confiï que això sigui així, crec que el suport
social el tenim i, tenint això, ho tenim tot.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente, buenos días señores
diputados y diputadas. Efectivamente, como ha dicho mi
antecesor el Sr. David Abril, hoy es un día para estar contentos
y felices y haré un poco de recordatorio.

Proteger, conservar y preservar el medio marino y costero
es algo esencial para nuestra comunidad. Los valores
ecológicos y los valores medioambientales no son algo difuso
y sentimental, sino que son las características que en cada
territorio, también en el nuestro, permiten la vida más o menos
gratificante de sus habitantes. Garantizar la pervivencia de
estos valores es de suma importancia, ya que de ellos depende
directamente nuestra principal industria, el turismo, y también
la actividad pesquera, ambas actividades muy importantes
socioeconómicamente para nuestras islas.

Con las prospecciones marinas, se amenaza el paisaje, a la
calidad de las aguas, a la fauna y se producen daños sobre el
entorno, que suelen provocar transformaciones irreversibles.
Además, estas prospecciones de exploración y extracción de
hidrocarburos no contribuyen a la lucha contra el cambio
climático, que también es algo fundamental. 

Haciendo un poco de recordatorio histórico, como ha hecho
mi antecesor el Sr. Miquel Jerez, recordar que fue en el año
2014 en la isla de Ibiza donde nació el movimiento contra estos
proyectos, o sondeos petrolíferos, porque los primeros sondeos
sísmicos se programaron entre las aguas que separan la isla de
Ibiza de la costa valenciana. A este movimiento se unieron las
demás islas, consiguiendo un movimiento social de rechazo
muy importante, cabe recordar que fueron muy numerosas las
manifestaciones masivas en Baleares contra las prospecciones
petrolíferas y que más de 100.000 personas presentamos
alegaciones ante la administración del Gobierno central de
aquel momento.
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Sin embargo y pese que muchos informes científicos eran
contrarios a estas prospecciones, el mensaje que recibían las
empresas internacionales que se dedican a hacer estas
extracciones desde nuestro gobierno en aquel momento, era de
que era fácil hacer estas campañas en nuestras aguas. La única
motivación para realizar estas campañas de búsqueda de
hidrocarburos ha sido la motivación económica, sin tener en
cuenta los riesgos que podrían suponer para el medio ambiento,
para nuestro entorno paisajístico, para la protección de las
especies que habitan en el Mediterráneo, para la actividad
pesquera y para nuestra fundamental que, como he dicho antes,
es la turística.

La posible realización de estas campañas de extracción ha
supuesto una amenaza latente ante posibles vertidos en el mar
por accidentes en torres de extracción, poniendo en riesgo el
nivel de vida, el medio ambiente y el ecosistema de toda la
zona del Mediterráneo.

La presión social ha jugado un papel muy importante,
destacar las reivindicaciones y el trabajo realizado por
plataformas como Aliança Mar Blava, Eivissa diu no, Balears
diu no, otras asociaciones ecologistas, empresarios, la
Federación Balear de Cofradías de Pescadores y la ciudadanía
en general. Ha sido fundamental al manifestar de forma
unánime y desde un principio su rechazo rotundo a las
prospecciones petrolíferas frente a cada proyecto que se
pretendía realizar en aguas próximas a nuestras islas.

Fundamental también han sido las instituciones insulares y
el consenso que ha existido entre los partidos políticos de las
Islas Baleares haciendo frente común a esta amenaza para
nuestras islas. Numerosas han sido también las propuestas que
se han presentado tanto en el Congreso de los Diputados como
en el Senado por compañeros socialistas, com Xisco Antich y
Sofia Hernanz, que también han sido importantes para el
camino que llevamos hasta llegar a estar allí.

El Parlament también ha llevado a cabo numerosas
iniciativas encaminadas a conseguir un mediterráneo libre de
prospecciones. Las últimas en este plenario han sido una
declaración institucional y una moción socialista relativa a la
declaración de las Islas Baleares zona especialmente protegida
de importancia para el mediterráneo. 

Y en este camino hemos de seguir y profundizar porque la
amenaza sobre nuestro entorno sigue vigente. Para evitar que
nuestro mar se encuentre bajo la amenaza constante de que
algún proyecto de fracking se realice en el subsuelo y para
evitar el temor a que se destruya nuestro patrimonio
medioambiental es necesaria esta ley que nos plantea el Govern
hoy, que proteja el mar Mediterráneo bajo la jurisdicción
española del posible deterioro, los daños irreparables que
puedan producir al medio marino las actividades de
exploración, búsqueda y explotación de hidrocarburos u otras
sustancias minerales. 

Esta ley da contestación a la voz unánime de la sociedad de
las Islas contra las prospecciones petrolíferas. Recoge todas las
peticiones realizadas por las instituciones insulares, por las
plataformas ciudadanas Eivissa diu no, Balears diu no, Aliança
Mar Blava, empresarios, y da respuesta a las miles de

alegaciones de ciudadanos y ciudadanas de estas islas que se
presentaron contra los proyectos, y esta ley que se traslada hoy
a la cámara da respuesta a una demanda social clamorosa.

Celebramos el criterio favorable de este govern para
tramitar esta proposición de ley. Esperamos que el Partido
Popular de Baleares haga fuerza, toda la fuerza posible para
que en Madrid se vote en concordancia con lo que se reclama
aquí. Agradecemos y pensamos que nos debemos felicitar por
el consenso que ha conseguido esta ley, una ley que era muy
esperada y muy necesaria, porque será la que liberará al
Mediterráneo de la amenaza constante de las prospecciones
petrolíferas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Es un día histórico, sí que es un día
muy importante, pero es un día muy importante que no viene de
la nada. Hemos nombrado en esta sala a muchas
organizaciones, pero parte de algo esto, esto parte de una rueda
de prensa, de una rueda de prensa que se da hace muchos años.
Gracias, Neus Prats, Mariano Marí, Marga Serra, Joan Carles
Palerm, gracias. Esa rueda de prensa la escuchan personas
atentas, atentas a lo que pasa en nuestra comunidad autónoma:
Sofia Insua, Octavio Pertot, Herman Calle, Nahuel Toscano,
muchas gracias por tener los oídos atentos. Esas personas
comienzan acciones en las playas de Ibiza y otras personas se
hacen eco de eso: Joan Tur, David Sala, Jonathan Ysaye, Jesús
Rodríguez, muchas gracias por haber inventado la campaña
Eivissa diu no, que tuvo gran propagación en redes sociales.

Gracias al GEN, que fueron los que dieron la primera rueda
de prensa; gracias a Eivissa Anti Petrolífera, que fueron los que
empezaron a salir con pancartas en las playas de Ibiza,
concienciando a turistas y residentes de la amenaza que se nos
venía sobre nuestras aguas, por cuestión o como consecuencia
de las prospecciones petrolíferas que se planteaba hacer en
nuestras aguas.

Emanuel Castaing y Daphne Tieleman de Hands Off Ibiza,
también se suman a la movilización.

Hazel Morgan i Juanjo Torres, además, también, de todo el
colectivo de Amics de la Terra hacen lo propio.

Esto tiene una historia y creo que es de justicia reconocer a
la gente que comenzó todo este movimiento y el cómo
comenzó, porque luego de ahí, una vez de que hay un
movimiento social, una vez de que se va sumando más y más
gente, las empresas hoteleras toman conciencia también del
problema que se les viene, y viendo que corren peligro sus
pozos petrolíferos de turísticos, por cuestión de pozos
petrolíferos de hidrocarburos, pues entonces piensan que no les
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viene bien. Y nos parece estupendo que también estén de
acuerdo en que las prospecciones petrolíferas no son buenas
para la sociedad de estas islas. Y a partir de ahí empieza a rodar
todo un poco más, empieza a rodar todo un poco más y se van
sumando a la incipiente Aliança Mar Blava, y también se crea
la Marea Azul.

Por eso también gracias, y se va extendiendo a todas las
islas, gracias a Marc Tur de Balears diu no, de Mallorca diu no,
también muchas gracias a la gente de Menorca diu no. ¿Por
qué? Porque en realidad estaban luchando, estaban haciendo
frente a peces muy gordos, a peces muy grandes dentro de la
economía mundial, ExxonMobil, Royal Dutch, Shell,
Petrochina, Chevron, British Petroleum, Petrobras, Total,
Sinopec, (...), bueno, muchas más, incluso Repsol, Repsol de
la que es propiedad BlakRok, un gran gigante económico
silencioso y que maneja los hilos también de muchas empresas
españolas, entre ellas, como he dicho Repsol.

Son esos peces grandes los que se ven acosados por un
cúmulo, por un conjunto de peces pequeños, y la verdad es que
nos hace recordar aquella pancarta, aquella infografía, que salió
también del 15M, que hay muchas referencias del 15M a todos
estos movimientos. ¿Por qué? Porque son muchos peces
pequeños que van detrás unidos, detrás de uno grande. Y por
eso se merecen este reconocimiento, porque ha sido así, porque
es un momento clave de esa lucha de esos peces pequeños para
el Mediterráneo, es muy importante para su historia y para
nuestras empresas, ay!, para nuestra sociedad.

Las empresas petrolíferas han llegado en avalancha y no
piensan detenerse hasta detonar y perforar cada rincón de este
mar que amamos y del que tanto dependemos. Cada vez hay
más proyectos rodeando a nuestras islas, preparándose para
bombardear y taladrar a 253 decibelios las profundidades
marinas; destruyendo, sin ningún tipo de miramientos, todos los
ecosistemas que son irremplazables una vez destruidos, y toda
la ingente cantidad de especies que desaparecen bajo ese
bombardeo, bajo esa cantidad de decibelios destructivos.
Delfines, ballenas, tortugas y posidonia y el futuro de nuestros
hijos, todo está en peligro.

De artistas a pescadores y de empresarios a ONG, de
turistas a residentes, la sociedad balear al completo, se ha
puesto en pie para mostrar de forma contundente su profundo
rechazo. Más de 128.000 alegaciones fue un récord histórico
para un proceso similar contra un proyecto petrolífero, lo cual
supuso parar a una gran multinacional, que fue la Cairn Energy.
Pero, no obstante, no se detendrán, estas empresas no se
detendrán hasta que blindemos nuestro mar de estas
prospecciones o de esta posibilidad de prospecciones, porque
su insaciable necesidad de más dinero, su insaciable necesidad
de seguir explotando nuestros recursos es lo que provoca. 

Desgraciadamente, tenemos que seguir defendiendo a
nuestro mar de esas explotaciones, de esas prospecciones. En
el 2013 se produjo una prospección que fue silenciada por el
Gobierno de entonces, una prospección que fue, además,
procurada por un consejo de ministros, el Consejo de Ministros
del Partido Socialista autorizó las prospecciones petrolíferas en
el Mediterráneo; el Consejo de Gobierno balear ocultó que se
estaban realizando exploraciones o prospecciones petrolíferas

en el 2013, en septiembre del 2013; era en ese momento, como
recordarán, era en ese momento el conseller de Medio
Ambiente Gabriel Company, esperemos que sea capaz de
transmitir a su partido, al Partido Popular, la necesidad de que
no se vuelvan a producir estas prospecciones, estas
exploraciones en el Mediterráneo.

Claro, estas prospecciones han sido favorecidas por un
ministro, el ministro Soria, estas prospecciones han sido
favorecidas en Canarias...

(Remor de veus)

... por el ministro Soria, y pretendía realizarlas también
aquí, porque igual que hay pececillos que luchan contra los
peces grandes, hay otros peces que son rémoras, que se sitúan
con sus ventosas en los lomos de estos más grandes, para ver la
comida que les cae. Y esa comida que les cae la llevan a
Panamá. Esperemos, esperemos que este consenso que hay en
este Parlamento se traslade, por parte de todos y cada uno de
los grupos parlamentarios que están en esta sala, que tienen
representación en el Gobierno de España, se traslade en el
Congreso de los Diputados, y esperemos que no tengamos una
nueva tarifa, que no nos hagan una tarifa plana, que aquí
hagamos un poco el teatrillo de que estamos como fuerzas
políticas en contra de las prospecciones y luego ni siquiera, o
tengamos que sentir la vergüenza de que los mismos partidos
políticos que aquí votan a favor luego ni siquiera sean capaces
de tomarlo en consideración de la Mesa del Congreso de los
Diputados.

Por lo tanto, señorías, las Baleares, el Mediterráneo necesita
de todo nuestro esfuerzo para parar estas prospecciones, que
son, sin duda, nefastas para nuestras islas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, per evitar
reiteracions inútils. És evident que avui canalitzam un clam de
la societat balear, de preservació de la Mar Mediterrània,
nosaltres ens sumam als agraïments a totes les entitats que han
lluitat perquè aquesta preservació fos un fet i fos una enorme
realitat, avui és un dia d’aquells en què els interessos de les
Illes Balears es posen al capdavant de tot, per sobre
d’interessos partidistes, i nosaltres ens sentim congratulats que
aquests fets es produeixin i no ens dedicarem a fer retrets,
perquè, evidentment, rompríem la bona harmonia que intentam
canalitzar amb aquesta iniciativa.

I per tant, hem estat capaços d’unir i vincular la protecció
ambiental i la protecció turística amb la seguretat jurídica, i a
nosaltres això és una idea que ens agrada, que ens sembla molt
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positiva i que esperam que entre tots siguem capaços de fer la
pressió necessària perquè això al Congrés dels Diputats
s’aprovi i sigui una norma, realitat jurídica, en preservació de
la nostra mar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Avui és un dia
especial per a aquest Parlament perquè avui pren especial
rellevància que aquesta Cambra és l’expressió sobirana del
nostre poble i és amb aquest debat que portem a aquesta
institució una reclamació social, recollida per tots els grups
parlamentaris de manera unànime, és un motiu de felicitat.

La nostra societat, conscient de la importància de la nostra
mar, es va organitzar a l’any 2013 en l’Aliança Mar Blava per
tal de protegir aquest tresor nostre que és la Mediterrània. La
Mediterrània, tan rica en història i espècies i que,
desgraciadament, s’ha convertit en una tomba per a milers de
refugiats i, tot i que sé que avui no parlam d’aquest drama,
tampoc no el podem obviar.

Protegir la nostra mar de les amenaces de les prospeccions
d’hidrocarburs, per la seva perillositat i, per què no dir-ho,
d’aquest anacronisme que és la recerca d’hidrocarburs en un
moment com aquest on l’ombra del canvi climàtic cada vegada
és més allargada. Es tracta, doncs, de protegir el nostre entorn
i cercar de poder energètic, ambdues coses van lligades, fan el
camí, i ho diu l’Agència Internacional de l’Energia i Nacions
Unides, les quals han advertit que si volem evitar els efectes
d’un canvi climàtic a gran escala haurem de deixar de cremar
combustibles fòssils.

Per açò aquesta proposició de llei només consta d’un
article, no cal res més, evitar l’exploració, la recerca i
l’explotació d’hidrocarburs, senzill i contundent. Així, les
empreses no podran perforar el fons marí i així deixaran de
contribuir a un model energètic basat en la crema de
combustibles fòssils que hipoteca el nostre futur, el nostre
present i el nostre futur de les següents generacions. Significarà
també que els cetacis de la Mediterrània no es veuran afectats
pels sondejos acústics que realitzen aquestes empreses en la
recerca de petroli. Tampoc no haurem de lamentar-nos per
possibles marees negres o taques de combustibles provocades
per accidents dels pous petrolífers en alta mar.

La nostra gent, la que viu de la pesca, no veurà amenaçada
l’activitat de la qual viuen, clau en el teixit social de moltes
zones costaneres. I tampoc el sector turístic no estarà preocupat
pel risc de disminució en l’afluència de visitants a les nostres
velles platges.

L’exposició de motius abunda en literatura jurídica per
justificar aquesta petició, amb tot si volem deixar un món als
nostres fills hem de posar fil a l’agulla a qualque moment i

aquest moment és ara, ara que estam units, ara que la veu és
unànime i conscient de la crisi mediambiental en la qual ens
trobam.

Les (...) procedents d’hidrocarburs marins demostren que no
són instal·lacions segures, els impactes són evidents des del
començament de la seva cerca, mitjançant l’ús d’exploracions
sísmiques que afecten de forma directa els ecosistemes marins,
especialment espècies marines protegides, com mamífers i
tortugues marines, però també hi ha peixos, cefalòpodes, etc.

Igualment, una vegada que s’instal·len les plataformes i
comença la perforació i l’explotació, els abocaments originats
per accidents o per fugides rutinàries provoquen des de la mort
directa de les espècies fins a increments de la toxicitat de
l’entorn provocant efectes adversos a les espècies que el
cohabiten.

La dependència exterior d’energia a Espanya se situa entorn
del 80% i del petroli del 99%, per la qual cosa el sistema
energètic queda molt exposat a la situació sociopolítica de
tercers països com Algèria, Qatar, Aràbia Saudita, Egipte,
Nigèria, Rússia o Mèxic, que són els principals països que
exporten cru o gas a Espanya. Aquesta dependència ens lliga a
un model energètic que no ens convé, que no volem i és el
moment de prendre decisions que influiran en el futur d’aquest
món nostre. No parlam de protegir el nostre territori només,
parlam de protegir el nostre món, d’anteposar la ciutadania i el
medi ambient a les grans corporacions.

Per tant, la protecció del nostre medi ambient pren una altra
dimensió i s’estén a la protecció d’ecosistemes, biodiversitat i
geodiversitat. Esperam que el Govern central tingui també la
sensibilitat i les idees clares com aquest parlament, perquè una
Mediterrània lliure de prospeccions serà sens dubte una
oportunitat d’or per a les persones i el medi ambient i un gran
triomf de la societat d’aquestes Illes per al present i per al futur.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Estamos
ante la toma en consideración de una proposición de ley,
presentada conjuntamente por todos los grupos, lo cual es muy
importante porque indica que la protección del medio ambiente
va siendo un tema de unión entre los partidos. Y es muy
importante porque el vertiginoso desarrollo de las sociedades
ha de ir íntimamente unido al cuidado de los ecosistemas y a la
sostenibilidad de los recursos, solo así podremos hablar de que
estamos progresando.

Desde Ciudadanos queremos dar las gracias también a
Aliança Mar Blava por la elaboración de esta ley que hemos
hecho nuestra todos los grupos de este Parlament y a todas
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aquellas personas que, con anterioridad, se movilizaron por esta
causa. Gracias a todos por vuestro trabajo.

Estamos ante una proposición de ley donde todos los grupos
pedimos la necesaria protección del Mar Mediterráneo de los
daños que pueda producir la exploración, la investigación y la
explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. Ya
de todos es conocido que el Mar Mediterráneo pues necesita
una protección singular por sus características al ser un mar
pequeño, semicerrado y poco profundo, y estar sometido ya a
una gran presión por la actividad económica de los países a los
que baña. De hecho, la protección de este importante
ecosistema ha suscitado hace tiempo grandes consensos que
han desembocado en las últimas décadas en la elaboración de
normativas, convenios y tratados tanto europeos como
internacionales para tal fin, acotándose áreas marinas como las
zonas ZEPA, zonas LIC o zonas ZEPIM, como el corredor
migratorio de cetáceos, que ahora está en curso.

Así pues, qué duda cabe que las prospecciones marinas, es
decir, la explotación marina para descubrir la existencia de
yacimientos de petróleo, gas y minerales va en la dirección
opuesta a estos grandes acuerdos establecidos.

Por lo tanto, y debido a que la zona del Mediterráneo
noroccidental se ha convertido en los últimos años en el
objetivo de multinacionales de la industria petrolera, tanto de
las que extraen hidrocarburos, como de las que se dedican a
investigar si hay gas o petróleo bajo el lecho marino, para
vender después estos datos, se hace necesaria una ley que
elimine la posibilidad de realizar este tipo de actividades, que
es esta proposición de ley que hoy presentamos y que,
posteriormente, tendrá que ser aprobada en el Congreso de los
Diputados.

Para finalizar, me gustaría comentar que estamos en la era
de las energías limpias, energías que no contaminan, energías
que no se consumen, energías que evitarán la dependencia con
otros países, energías que erradicarán la pobreza energética, no
cabe duda, entonces, que las energías renovables, la creación
de un modelo de autoabastecimiento a nivel estatal y el
autoconsumo es el reto del siglo XXI, y desde Ciudadanos
vamos a trabajar para que ese reto sea una realidad en el menor
tiempo posible.

Y nada más, espero que esta iniciativa se tramite pronto en
el Congreso y con su aprobación estemos todos, otra vez, de
enhorabuena.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs puc considerar que aquesta
proposició de llei és presa en cons... Ah, és clar, no havien
avisat, no, no havien avisat.

Intervengui, intervengui.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, gràcies president, bon dia a tothom. Jo faré una
intervenció molt breu i li agraeix que també em permeti
intervenir, tot i que sembla ser que vostè no n’estava
assabentat.

Evidentment, culminam una primera fase, aparentment
culminam una primera fase d’un procés que ha durat tres anys
i que, com molt bé han explicat aquí alguns dels intervinents,
amb el seu relat de successos i amb l’hemeroteca de successos
que s’han produït al llarg dels darrers tres anys en aquesta
lluita, ens ha dut a tramitar i a debatre la presa en consideració
d’una proposició de llei que, finalment, haurà d’arribar a
Madrid, amb un futur incert. Tan incert, segurament, i perdonin
que sigui, no pessimista, sinó realista, tan incert com
segurament era el destí que tendria tota aquesta lluita, fa tres
anys, quan varen començar les mobilitzacions per part de
plataformes cíviques, per part d’institucions polítiques i també
per part de diferents col·lectius empresarials.

Jo vull dir-los que, evidentment, sí que estam d’enhorabona,
perquè el fet que haguem arribat a un consens entre tots per dur
aquesta proposició de llei aquí i per enviar-la a Madrid per a la
seva tramitació és clarament un motiu d’alegria. El que passa
és que hi ha hagut algunes intervencions que jo definiria com
a inquietants, inquietants per què? Perquè ha sortit el Sr. Jerez,
que ara mateix no el localitz, deu ser... per aquí era, com que va
canviant de lloc, ha sortit el Sr. Jerez...

(Remor de veus)

... ja prevenint-nos del que podia passar; és a dir, jo
definiria el discurs del Sr. Jerez com a un discurs preventiu.
Preventiu, per què? Perquè ha estat la meitat del temps parlant-
nos de les dificultats, dels entrebancs, de les complicacions, del
difícil que seria l’esforç conjunt que hauríem de fer tots, i és
clar, jo em deman si això era un missatge admonitori, si això
era una admonició, preparem-nos pel que ens ve!

I és clar, llavors també surt, surten els meus companys de
grup de Ciutadans fent apologia de la unitat dels grups per a la
defensa de les bones causes, en aquest cas ambientals, i és clar,
em recorda també el discurs que varen fer quan parlaven de la
derogació de l’impost al sol i que llavors, gràcies a ells, en part,
a Madrid s’han carregat amb un sant i amén.

(Remor de veus)

No, no facin que no, no..., vostès varen fer la seva feina a
Madrid, vaja, vaja si la varen fer!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, res, com que som una persona positiva,
constructiva i crec que finalment arribarem a un bon final o
arribarem a una aprovació d’una llei que crec que ha de
permetre aturar el disbarat que suposa que les Illes Balears
puguem acabar tenint embarcacions fent prospeccions per aquí
devora, evidentment donam suport a la iniciativa, som part
important crec d’aquesta iniciativa, li hem donat suport, hem
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treballat dur des de Formentera perquè a qualque moment
arribàssim al punt on som avui.

I per tant, només he de dir que bona feina a tots, que
gràcies, perquè finalment ha imperat el sentit comú, però no
celebrem ni facem traques ni llancem focs artificials abans
d’hora, perquè segurament, i em tem que pot ser així, dins
d’algunes setmanes o dins d’alguns mesos, ens trobarem el Sr.
Jerez pujant aquí, a aquest faristol, i explicar-nos per què el
Partit Popular no ha pogut aprovar-la; veurem si llavors són
qüestions pressupostàries, si és que ha fet mal temps, si és que
l’estratègia no ho recomana, si és que és culpa d’Europa, i
veurem també Ciutadans com s’alinea i què fa en el seu
moment.

De totes formes no vull ser malastruga, anem a veure què
passa, però ja els ho dic...

(Remor de veus)

... eh, no, tant de bo, no!, és que vostès saben què passa
després amb vostès. Tant de bo m’equivoqui, tant de bo
m’equivoqui, tant de bo m’equivoqui! I si m’equivoc, pujaré
aquí a demanar disculpis, però només dic que el discurs
admonitori del Sr. Jerez dóna molt que pensar!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Doncs ara sí, puc considerar que aquesta
proposició de llei és presa en consideració per assentiment? Sí.

Idò, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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