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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui.

I. Jurament o promesa del nou diputat o diputada, si
n’és el cas.

Abans de començar el debat procedeix que el nou diputat,
el Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa, presti la promesa o el
jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec de la Sra. Margalida
Capellà i Roig, d’acord amb l’establert a l’article 8.1.3r del
Reglament de la cambra.

Passam al jurament o a la promesa del nou diputat:
honorable senyor, jurau o prometeu, per la vostra consciència
i pel vostre honor d’acomplir fidelment les obligacions del
càrrec de diputat del Parlament de les Illes Balears, amb
lleialtat al Rei, i de guardar i de fer guardar la Constitució com
a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Promet, més que mai, per imperatiu legal i sense renunciar
al dret de l’autodeterminació del meu poble i posant sempre per
endavant els interessos de la ciutadania; ho promet sense
renunciar a un nou procés constituent que posi per endavant les
polítiques que a dia d’avui afecten també les persones; ho
promet per imperatiu legal i sense renunciar a expressar el meu
rebuig a l’aplicació de l’article 155 al poble de Catalunya i
sense renunciar a expressar la meva no-conformitat amb els
empresonaments dels membres de la Generalitat, d’ANC i
Omnium Cultural.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, pot ocupar el seu escó. Gràcies.

(Aplaudiments)

Doncs, passam, -silenci, per favor, guardin un poc de
silenci-, passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon
a l’elecció d’un membre del Consell Assessor de Continguts i
de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, president?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Voldria demanar que ho posposàssim, encara que fos al
segon o al punt de l’ordre del dia que es consideri, és que falten
diputats per a la votació.

EL SR. PRESIDENT:

S’ha demanat una alteració de l’ordre, els sembla bé a tots
els portaveus?

Sí, Sra. Prohens? No?

(Remor de veus)

Doncs, si no hi ha inconvenient, farem la votació després de
les preguntes de control al Govern, d’acord?

Sí, Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. No, des del Grup Parlamentari
Popular ens oposam a una alteració de l’ordre del dia.

EL SR. PRESIDENT:

Idò el sotmetrem a votació. El sotmetrem a votació,
d’acord?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, perdoni, president, en virtut de l’article 73, si el Grup
Parlamentari Popular no entén que hi ha un retard de
determinats diputats i l’únic que hem demanat és postergar
l’ordre del dia, proposam que aquest punt es deixi per a un altre
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Idò s’ha de sotmetre a votació, en aquest cas, d’acord? Que
s’ha de sotmetre a votació per ajornar-lo a un altre plenari,
d’acord?

Bé, convendria aclarir-ho ara, ho voleu posposar per a un
altre dia o per a més tard?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per a més tard? Idò s’ha de sotmetre a votació igualment.

Passam a la votació. Votam.

32 vots a favor; 19 en contra i 2 abstencions.

Per tant, es votarà després de les preguntes de control al
Govern.

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

 



5500 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 7 de novembre de 2017 

III.1) Pregunta RGE núm. 14189/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la llei que
regula l’impost del turisme sostenible.

Passam a la primera pregunta, RGE núm. 14189/17, relativa
a modificació de la llei que regula l’impost de turisme
sostenible, que formula el diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Miquel
Àngel Jerez i Juan.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, fa poc més d’un any, després que implantassin
vostès l’impost de turisme sostenible, el sector turístic veu amb
preocupació la manera i la forma com vostès fan ús d’aquest
impost, d’aquest mecanisme recaptador; l’han implantat sense
consens, l’han incrementat, el paguen els residents, ara el
volem doblar, i tot indica que planegen vostès,
dissimuladament, perpetrar un assalt més a la butxaca de tots
els contribuents i castigar un altre sector de l’àmbit turístic
sobre el qual pot recaure l’obligació de convertir-se en un
recaptador més.

Per tant, li fem la pregunta següent: Sra. Cladera, té vostè
intenció de modificar la llei a fi d’implantar la taxa turística a
altres àmbits del sector turístic?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula la Sra. Consellera, Catalina
Cladera.

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

Bon dia a tots, gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, les
modificacions que el Govern ha plantejat de modificar l’impost
sobre estades turístiques es troben dins el projecte de llei del
2018, que ara es troba en tràmit parlamentari, i consisteixen en
doblar la tarifa en temporada alta, que serà entre 2 i 4 euros,
depèn de la categoria de l’establiment; augmentar la bonificació
del 50 al 75% en temporada baixa, de forma que la tarifa
quedarà tal com està ara; que els creuers passin a tributar a
partir de la primera hora d’amarratge, això serà que pagaran 0,5
euros en temporada baixa i 2 euros en temporada alta, i, a més
a més, una nova finalitat, s’introdueix una nova finalitat dins el
finançament al qual va destinat el Fons de Turisme Sostenible,
que és per a polítiques o actuacions en matèria d’habitatge.

Sí que és veritat que la setmana passada el Parlament va
aprovar una resolució que insta el Govern a estudiar, en el
termini de sis mesos, la viabilitat jurídica i impacte econòmic
en relació amb aplicar l’ITS a altres àmbits del sector turístic,
en concret al turisme nàutic, però, també li he de dir que en el
moment que ja es va configurar l’impost, en el moment que el
Govern ja el va plantejar, aquesta aplicació es va descartar per
dificultats per determinar el fet imposa... a l’hora de fer..., el fet

imposable es determina amb allotjament, en aquest cas és
difícil estendre-ho al turisme nàutic per la dificultat
d’identificar l’allotjament, així com altres dificultats que hi
podria haver en el tema de qui són les aigües, de si les aigües
marítimes no són territori balear, o també possible doble
imposició en el cas que es combinàs turisme, allotjament, amb
una embarcació i allotjament amb una altra instància.

Per tant, de moment això és el que està plantejat per part del
Govern com a canvis en l’impost sobre les estades turístiques.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, en el mes d’abril
llegíem, amb preocupació, que estaven vostès disposats a
ampliar la taxa al sector del rent a car, del lloguer de vehicles.
Fa una setmana aprovaven vostès, amb el vot favorable de la
presidenta del Govern de les Illes Balears i dos diputats més,
una mesura dirigida a ficar mà al sector nàutic en relació amb
la taxa turística, i en aquest últim cas...

(Remor de veus)

..., Sra. Consellera, la reacció del sector nàutic no s’ha fet
esperar, han dit que és una ocurrència més seva i han dit que la
convidaven a vostè i al seu govern a recuperar el seny perdut.

I amb això estam d’acord, es tracta d’una ocurrència més,
un anunci que arriba en el pitjor moment de tots, en el moment
que s’anuncien caigudes de les vendes de fins al 20% a la
World Travel Market del turisme britànic; en el moment que
comencen a despertar-se destinacions turístiques que comencen
a ser mercats emergents, Grècia, Tunícia, Egipte, Turquia, i
arriba en el moment que han decidit vostès duplicar l’impost
turístic, més mala sort no poden tenir vostès, tots els astres es
conjuren en la seva contra.

I també estam d’acord amb la segona afirmació de la qual
parla el sector nàutic: necessiten vostès recuperar el seny
perdut. Aplicar una taxa al sector nàutic en aquests moments
seria un error imperdonable i correria el risc de tornar a
convertir-se en un impost injust que afectaria des dels residents
que tenen una petita embarcació amarrada a qualsevol lloc
esportiu de les Illes Balears, com als petits empresaris que es
dediquen a les activitats d’esports nàutics.

Avui, Sra. Cladera, recuperar el sentit comú perdut no passa
precisament per incrementar la pressió fiscal, sinó per reduir la
pressió fiscal; ara no és el moment d’anunciar més taxes, sinó
de reduir les taxes; ara no és el moment de fer pagar al turista
dues vegades per la mateixa cosa, i ara no és el moment de
llançar missatges amenaçadors als turistes més fidels, sinó que
es tracta de recuperar-los; ara no és el moment de castigar el
sector econòmic que crea un 10% de llocs de feina
progressivament. Ara és el moment, Sra. Cladera, que recuperi
vostè i el seu govern tot (...)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714189
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, ja li he dit quin és el
plantejament que ha fet el Govern en aquest projecte de llei de
pressuposts, de modificar l’impost turístic. Però jo el que li
demanaria al PP és que es tregui d’una vegada el complex que
té amb l’impost sobre estades turístiques, una eina que és..., que
assumeixin d’una vegada la normalitat que ha suposat aquest
impost, la implantació d’aquest impost, el tresor que suposa
quant a una eina que permet redistribuir riquesa, que permet
recuperar un turisme de qualitat, que permet combatre la
petjada que fa el turisme, etc.

Jo li demanaria al PP que, per una vegada, superi aquest
complex i es posi d’acord i doni suport a aquesta mesura i no
faci, com varen fer a l’any 2003, que varen retirar aquest
impost, i això ha suposat més de mil milions d’euros que hem
perdut en finançament en aquesta comunitat autònoma. Per
tant, deixin de qüestionar l’impost, posin’ns d’acord, donin
suport i facin que perduri en el temps aquesta mesura i deixin
de fer demagògia, com avui vostè fa en relació amb aquest
tema.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III.2) Pregunta RGE núm. 14159/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a baixes audiències de
la televisió pública balear.

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 14159/17, relativa
a baixes audiències de la televisió pública balear que formula
la diputada Sra. Maria Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia. Sra. Consellera, han passat dos
anys i mig de la legislatura i la televisió autonòmica va de mal
a pitjor, IB3 va passar del 5,4 de mitjana de quota de pantalla
el 2015 al 3,7 el 2016; és a dir, va perdre un 37% de la seva
audiència i més d’un terç dels seus espectadors.

La quota de pantalla és com el PIB de la televisió, ho
entenem o no, ens agradarà o no, però és l’únic element de
mesura que existeix en el món televisiu. Les últimes dades de
les quals disposam són de l’agost del 2016 i estan aportades per
la mateixa IB3, mostraven una quota de pantalla del 2,6, tan
sols per sobre de la segona de la televisió espanyola. Per posar
un exemple, la quota mitjana de TV3 és d’un 10,6% i de Canal
Sur un 9,8.

Pensa el Govern adoptar alguna mesura davant les baixes
audiències de la televisió pública balear IB3?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Té la paraula la Sra. Consellera
Fanny Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, és cert que les
audiències, quant al canal tradicional de televisió, amb aquest
suport, no són excessivament altes, però també és cert que
tenim una mitjana d’audímetres de 200 aparells, distribuïts en
una població 1.200.000 habitants, això fa que sigui una visió
molt aproximativa.

També és cert que s’aposta per una televisió, tot i que depèn
administrativament de la conselleria, no depèn la seva gestió,
com és lògic, segons el model de televisió pública que nosaltres
tenim, no depèn la seva gestió ni els seus continguts de l’equip
de govern, sinó que té un equip de professionals absolutament
independents.

També és cert que aquest govern i aquest equip han apostat
per una televisió eminentment en català, professional,
independent i és un model que s’ha de consolidar.

Dit això, hi ha altres suports, perquè les noves generacions
i les noves tecnologies i els nous temps donen l’oportunitat i
s’empren altres suports per veure la televisió, les televisions en
general i IB3, en particular, a través d’altres suports, i això sí
que dóna unes xifres que ens fa ser molt optimistes per
l’augment que han tengut en el darrer any. Tot i així, també
hem de dir que en el darrer any, les xifres, en tots els suports,
fins i tot en la televisió analògica, també ens du a l’esperança
i a l’optimisme que es consolidarà un projecte de televisió
pública, independent, en català i de qualitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies. Bé, ja esperava que em digués això de la qualitat,
de l’idioma i tot això. I quant als audímetres, està clar que és
l’única mesura que tenim.
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Quant a tota la resta que m’ha dit, tenim TV3, que és una
televisió de qualitat i en català, i no té els problemes que té
aquesta televisió. En realitat, jo, el que crec és que tenim una
televisió provinciana, on destaquen els grans berenars de
sobrassada, ensaïmada i pa amb oli, d’autobombo cultural, però
amb una imatge decadent i que les dades ens diuen que no
agrada a la gent o agrada a poblacions marginals.

I sap què em dol més? Que ni tan sols sabem fer el
benchmarking, és a dir, perquè m’entenguin, ni copiar allò que
és bo d’altres experiències televisives. I saben per què? Per tot
el contrari del que vostè ha dit, perquè jo crec que no és
independent, perquè és una televisió on volen que el ritme no
el marquin els professionals, sinó els polítics de torn que
comanden. I la gent no és beneita, veu quan la informació és
promoció, quan li volen vendre un ase a través d’imatges
decadents o, senzillament, quan la volen fer combregar amb
rodes de molí.

N’hi hauria prou a escoltar, escoltin què vol la gent i
doni’ns-los-ho, en català, però facin-ho, aquesta hauria de ser
la prioritat, que la gent rebi televisió que li agradi en la seva
llengua, i això és el que vostès haurien de tenir com a primera
prioritat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. Li puc garantir que per a aquest
equip de govern no hi ha poblacions marginals, tots els
ciutadans són iguals i ens interessen i en tota la major mesura.

També li he de dir que li puc donar xifres i dades més
concretes del que li comentava per a multimèdia, per exemple,
en aquest darrer any hi ha hagut 267.521 visitants únics des de
(...) i pels diferents, de persones diferents i sense comptar les
repeticions des del mateix dispositiu dins el mateix mes. Això
significa que en aquest canal han augmentat les visites un
33,43% visites úniques; visites esporàdiques se n’han
produïdes 785.763, un 55% més que a l’any passat. Les App
han pujat un 80% en 12 mesos, amb una mitjana de 20.000
visitants únics en un mes, i el dispositiu més utilitzat en els
nostres canals You Tube continua essent el mòbil, perquè les
noves generacions no veuen la televisió en un suport
tradicional, com la podem veure nosaltres, sinó a través de
mòbils, ipads o ordinadors, i això significa...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

..., en aquest cas, disculpi, és que són 600.000 visualitzacions,
340% més d’augment que l’any passat. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III.3) Pregunta RGE núm. 14178/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a beneficiaris de
deduccions fiscals pel foment d’energies renovables.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 14178/17, relativa
a beneficiaris de deduccions fiscals pel foment d’energies
renovables, que formula la diputada Sra. Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Pons,
avui ens interessa saber quantes persones han estat beneficiàries
de les deduccions fiscals pel foment d’energies renovables.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el Sr. Conseller, Marc
Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Fins a la data d’avui, s’han
acollit a les deduccions fiscals pel foment de les energies
renovables 297 beneficiaris, el que representa un import de
85.485 euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. Conseller. Des de MÉS per Menorca tenim
clara l’aposta que hem de fer per les energies renovables, com
a compromís ineludible que tenim avui a tots els nivells,
autoconsum inclòs. Som conscients de l’obstacle que suposa
l’impost al sol per l’avanç de l’autoconsum i de l’esforç del
Govern per tal de pal·liar-lo. En aquest cas, els acords pel canvi
incloïen deduccions fiscals per instal·lar renovables
d’autoconsum i es van posar en marxa, però consideram que de
manera massa restrictiva.

Per açò demanam que s’ampliïn els beneficiaris, que
s’ampliï a les rendes mitjanes perquè puguin accedir a aquestes
deduccions perquè són en benefici, no només per a les famílies,
sinó per l’aposta per les energies renovables i la lluita contra el
canvi climàtic.
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La transició cap a un sistema energètic renovable, distribuït
i participatiu amb control democràtic esdevindrà un factor de
modernització perquè tot progrés es basa en l’energia i el
progrés s’evapora quan l’energia es limita.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Compartesc en bona manera la seva
reflexió i de fet no ens aturam, anam plantejant mesures i tant
és així que als pressuposts de 2018 incrementam aquestes
bonificacions del 15% al 50%, que fins ara estava fixat en
aquest 15, sempre que es tracti d’instal·lacions que permetin
l’ús d’energies renovables o que redueixin el consum d’energia
convencional i, per tant, en aquest sentit, una millora fiscal
sense cap dubte.

A la vegada els he de dir que hem anat traient línies
d’ajudes directes a fons perdut tant per a particulars, per a
empreses com per a administració pública. Fins ara, en aquests
dos anys hem tret ja una quantitat de 6 milions d’euros i està
tenint un bon resultat. Continuam a més a més amb les línies de
préstecs avalats per ISBA perquè les PIME també s’hi puguin
presentar i en aquest sentit, per tant, també afavorim al màxim
la seva implantació.

Mentrestant com a Govern de les Illes Balears a les nostres
pròpies instal·lacions anam col·locant plaques fotovoltaiques
per incrementar la producció, perquè es faci vostè una idea i
perquè sapiguem on som, només en aquest any 2017 haurem
instal·lat més de 10.000 m2 de plaques fotovoltaiques als
edificis públics de les Illes Balears. Si ho comparam amb la
legislatura passada, tant en edificis públics de qualsevol
administració com en edificis privats en qualsevol indret, es va
estar per davall del 10.000 m2. Només en els edificis
d’administració pública del Govern de les Illes Balears
superam ja aquesta xifra, el que demostra un compromís de fer
feina com pertoca, però a la vegada amb 6 milions d’euros més,
per altra banda, per a particulars, també per a empreses amb la
finalitat que s’hi puguin presentar. Està tenint bon resultat i en
aquests pressuposts de 2018 hi haurà a més a més 5 milions
d’euros, incrementam encara més aquestes ajudes amb la
finalitat que puguin arribar al màxim.

La nostra aposta per l’increment de les renovables crec que
és evident, així seguim fent feina i molt prest amb la Llei de
canvi climàtic veuran vostès també noves mesures que
afavoriran aquesta aposta per les energies renovables.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III.4) Pregunta RGE núm. 14179/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a beneficiaris de
deduccions fiscals pel foment d’energies renovables.

La quarta pregunta, RGE núm. 14179/17, relativa a
sancions per lloguer turístic de vacances il·legal, del Sr. David
Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
queda ajornada per l’absència del Sr. Vicepresident Biel
Barceló.

III.5) Pregunta RGE núm. 14186/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació de tres
noves concessions de transport a l'illa de Mallorca.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 14186/17,
relativa i licitació de tres noves concessions de transport
regular a l’illa de Mallorca, que formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular...
Doncs decau per absència de la Sra. Diputada.

III.6) Pregunta RGE núm. 14176/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a llistes d'interins docents.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 14176/17, relativa
a llistes d’interins docents, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda i Martí del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, la qüestió de l’interinatge en el món educatiu és un
problema seriós que crec que comparteix el nostre grup amb la
seva conselleria, una part d’aquests interins s’han mostrat en
desacord amb el canvi d’ordenació de les llistes i han demanat
que se’ls tengui en compte els anys de feina en l’escola
concertada i en els punts de formació permanent.

Davant la seva mobilització hem pogut saber que la
conselleria aquesta setmana passada ha canviat la convocatòria
del curs 2018-2019 perquè ara aquests docents de l’anomenada
llista S puguin aportar els seus mèrits malgrat no tenguin 30
dies de formació en escola pública. Ens alegram d’aquesta
notícia perquè aquesta era una modificació que era un reclam,
d’una part d’una proposició no de llei que va dur el nostre
partit i que va ser aprovada fa un any.

Creu, Sr. Conseller, que amb aquests canvis s’ha solucionat
el problema de malestar entre els interins per una possible
discriminació o bé considera que hi ha docents discriminats a
la llista d’interins? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sra. Sureda,
gràcies per la seva pregunta. Una de les preocupacions de la
Conselleria d’Educació ha estat el tema dels interins i sobretot
de l’estabilitat, de l’estabilització del sistema tenint en compte
que tenim un 38% d’interins a les Illes Balears, el percentatge
més elevat de tot l’Estat espanyol.

Des del moment en què vàrem entrar hem equiparat interins
i funcionaris. Per exemple, el tema dels sexennis és una
equiparació realment important; després al pressupost de l’any
2018 hi ha dins els pressupostos que els interins que hagin fet
feina més de 165 dies cobraran a l’estiu i tot això juntament
amb altres drets que tenen els funcionaris que pensam que van
en aquesta direcció.

Juntament amb això vull recordar que tenim tot el tema de
les oposicions. Enguany hem començat amb (...) 57 places,
l’any que ve 1.007, i així successivament, que és la millor
forma de dur a terme l’estabilització d’aquestes persones i de
les places.

També cal dir que començarem a negociar amb els
sindicats, ja hem començat a tenir reunions bilaterals per tal de
fer una espècie de pacte d’interins en relació amb el tema
d’edat i experiència i altres criteris pedagògics. Per tant, aquest
és un criteri que nosaltres anam cap a la normalitat.

En relació amb la seva pregunta jo crec que el barem que
ara farem de tots els interins és una passa endavant, no s’havia
fet mai, vostè ha dit els interins S i el que farem serà ponderar,
tenir en compte la nota acadèmica, les titulacions i
l’experiència que tenen.  És una via important sobre la qual
treballam i volem que properament, tenint en compte que
parlam de 13.000 interins, puguem baremar tot el que fa
referència als cursos de formació. Sabem que això és un procés,
però 13.000 persones interines a baremar és una xifra important
i la conselleria ho pot fer progressivament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, el tema del barem de la
formació no permanent crec que és important, fins i tot crec que
hi ha gent que s’ha ofert a ajudar a poder passar les llistes.

Per altra part, i també així com vostè ha dit, s’han venut
aquestes convocatòries d’oposicions com a projecte estrella i
hi estam totalment d’acord, però la realitat és que ni la llista
d’interinatge ni el sistema d’oposicions funcionen com seria
desitjable ni és tan just com hauria de ser. És evident que
necessitam unes oposicions com cal per buidar aquesta
vergonyosa llista d’interins, com vostè ha dit, que és la més
elevada de l’Estat espanyol i és necessari arreglar una cosa
perquè millori i funcioni l’altra.

Tenim un gran problema amb els docents que es presenten
a les oposicions sense experiència a la pública perquè
representen una generació abocada a no entrar mai dins la roda,
malgrat es presentin i malgrat obtinguin una bona qualificació;
a més, per als que sí en tenen no se’ls té en compte
l’experiència docent com a contractats com a mestre per
exemple dins 0-3 i també es troben davant convocatòries
ambigües on alguns opositors presenten memòries i altres
presenten programació i on els tribunals no apliquen els
mateixos criteris unificats perquè per ventura abans no s’han
reunit.

I per si tot això encara no fos abastament han sorgit rumors,
i no sabem si són certs o no i m’agradaria que també m’ho
confirmàs, per si volen avançar una part de les oposicions.

Des del principi de legislatura hem dit que el percentatge
d’interins...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

...és inadmissible i, per tant, s’ha d’anar fent feina en aquest
sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sureda. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Sureda, contestar totes les qüestions
seria molt llarg. El tema de les oposicions és un tema molt
complex. Tenim ara la qüestió clau que ara començam a fer
feina, depenem d’una normativa estatal que estan negociant els
sindicats amb el ministeri i nosaltres som, una mica una
comunitat autònoma, malauradament, subjectes passius que
deim la nostra i per tant, algunes qüestions que vostè planteja
jo les tenc en compte.

El que passa és que hem de fer una formació real de tots els
tribunals, ho estam... ho farem perquè tenim l’experiència
d’aquests anys. Per tant, el tema dels interins, hi treballam i
crec que d’aquí a un cert temps tot això es normalitzarà.

I vull aprofitar l’avinentesa per tornar fer una defensa
pública de la comunitat educativa enfront d’una sèrie de
declaracions impresentables d’algun diputat d’aquesta cambra.
Sembla increïble que es pugui plantejar aquesta qüestió de la
forma com s’està plantejant, fins i tot desconeixent una mica el
que suposa tenir inspectors que han entrat per oposició. Això,
realment crec que seria necessari començar a fer declaracions
amb rigor, amb serietat, sense tirar tota aquesta capa de dubtes
sobre la comunitat educativa que està fent una feina important.
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Hem passat d’una situació de crispació i no volem entrar
nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

...en una situació de crispació que realment no és bona per a
l’educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III.7) Pregunta RGE núm. 14180/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a avortaments.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 14180/17, relativa
a avortaments, que formula la diputada Sra. Marta Maicas i
Ortiz del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bon dia, diputats, diputades, membres de la cambra. La
lluita pel dret a l’avortament i el dret a decidir sobre els nostres
propis cossos és una reivindicació constant i central per part de
les dones i el moviment feminista en el nostre país. Si bé és cert
que disposem en el nostre país d’una legislació que ha millorat
el desenvolupament de la sexualitat, així com l’exercici de la
lliure maternitat, en els últims anys ens hem trobat amb diverses
retallades en aquests drets, tant per manca de desenvolupament
i incompliment del que ja es recull a les nostres lleis, així com
per diversos atacs i les retallades als estaments de dret.

Per garantir l’accés de les dones a la prestació sanitària de
la interrupció voluntària de l’embaràs, IVE, no n’hi ha prou
únicament en introduir les necessàries reformes legislatives,
cal, a més a més, adoptar totes aquelles mesures que siguin
necessàries per garantir l’accés a aquesta prestació perquè sigui
real i efectiva.

Analitzant les dades del Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, en el seu últim informe sobre IVE, podem
observar com en totes les comunitats autònomes es realitzen
més del 80% dels IVE en centres i clíniques privades. La
setmana passada confirmava aquesta dada un diari autonòmic,
amb el següent titular “més d’un de cada tres avortaments
practicats van ser costejats per les dones interessades de la seva
butxaca, tot i tenir reconeguda aquesta prestació”.

Com és possible que si els IVE només poden ser realitzades
en clíniques privades de manera excepcional per l’absència de
professionals disposats a realitzar-les, una de cada tres dones

avortin a Balears en la sanitat privada? És per això que avui
fem la següent pregunta a la consellera de Sanitat: per què un
de cada tres avortaments varen ser pagats per les dones amb els
seus doblers, tot i tenir reconeguda aquesta prestació a la
cartera de serveis de la sanitat pública balear?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la Sra. Consellera
Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. Bon dia a tots, diputats i diputades. Com
tots vostès saben, ja ho ha comentat la diputada, la interrupció
voluntària de l’embaràs entra dins les prestacions del sistema
sanitari públic, vull recordar també que la primera Llei 2/2010,
de salut sexual i reproductiva d’interrupció voluntària de
l’embaràs, va ser aprovada pel Govern Zapatero, per un govern
d’esquerres en el parlament espanyol, amb el vot en contra del
Partit Popular, com sol ser en aquests temes. El Partit Socialista
durant tota la seva història ha apostat per avançar en els drets
de les dones i de la mà de la societat, per parlar de drets, per
parlar de l’empoderament de les dones i del dret a decidir. I
sempre ha estat així i continuarà sent.

Una interrupció voluntària de l’embaràs, com vostè deia, es
pot fer a un centre públic, es pot fer a un centre concertat pel
sistema sanitari públic, amb totes les garanties de qualitat que
marca el Servei de Salut, i es pot fer a un centre privat. Quin és
el motiu que determina? La decisió correspon a la dona. Des de
l’entrada en vigor sí que hem de dir que s’ha incrementat el
percentatge d’interrupcions voluntàries d’embaràs en els
supòsits que marca la llei, que va ser del 5% en els centres
públics l’any 2011, va passar al 42,5% l’any 2012 i en aquests
moments és un 55,6% en centres públics.

He de dir també per acabar aquesta primera part, que a la
privada a la resta del país és el doble de la nostra, a la resta del
país estan en una taxa d’un 81,5% que van a la privada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, efectivament sabem que moltes d’aquestes dones que
decideixen fer aquest pas, prefereixen fer-ho de la forma més
anònima possible, és una de les raons per les quals van als
centres privats. Però considerem de màxima urgència conèixer
en profunditat en quin estat es troben les dones a la nostra
comunitat que volen interrompre voluntàriament el seu embaràs
i que aquesta interrupció sigui accessible, legal, segura i
garantida per a totes les dones, fent especial atenció a aquells
casos de vulnerabilitat com són els casos de violència
masclista...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714180


5506 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 7 de novembre de 2017 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Maicas...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

..., els casos de dones amb diversitat funcional...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Li torn repetir que la prestació està
totalment garantida, que les dones en el moment que ho
decideixen poden anar al seu centre de salut, on seran
degudament informades, que els professionals des de fa uns
anys ja acompanyen la dona d’una manera bastant ràpida, he de
dir que hem millorat el temps de resposta per saber quines
passes s’han de fer. 

Jo crec que un tema fonamental del que no hem parlat i em
sembla imprescindible, és la prevenció. La prevenció dels
embarassos no desitjats, sobretot en nines i adolescents, que
estan fent des d’Atenció Primària amb la participació de les
escoles, amb uns programes de salut sexual i afectiva a les
escoles amb consulta jove i amb totes aquelles eines que puguin
prevenir aquests embarassos.

Però en qualsevol cas...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

...respectar el dret a decidir de la dona.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III.8) Pregunta RGE núm. 14184/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posicionament dels socis
de govern en relació amb Catalunya.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 14184/17, relativa
a posicionament dels socis de govern en relació amb Catalunya,
que formula el diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. “Damos la bienvenida a la república catalana como
país independiente en el seno de la Unión Europea”, decían sus
socios de MÉS...

(Alguns aplaudiments)

¿Considera la Sra. Consellera de Presidencia aceptable que
sus socios de gobierno vitoreen una determinada situación
política en Cataluña, situada claramente al margen de la
legalidad constitucional?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la Sra. Consellera Pilar
Costa.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Gómez, consider que la
llibertat d’expressió és un dret fonamental recollit a la
Constitució Espanyola. Consider que el pluralisme polític és un
pilar fonamental de l’estat de dret. I consider que a les Illes
Balears hi ha una gran diversitat ideològica, cosa que és una
riquesa social, tal i com es pot veure en aquest parlament.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, no se lo
tome a broma, pero la deriva política que ustedes están
tomando es bastante preocupante. El Sr. Antich se ausentó de
un pleno del Senado para no votar una iniciativa constitucional
dedicada a restablecer el orden constitucional en Cataluña. 

En el reciente debate sobre el estado de la comunidad, la
Sra. Armengol fue incapaz de confirmar a nuestro presidente,
al Sr. Biel Company, que el problema catalán había que
resolverlo mediante el diálogo, pero en el marco de la
Constitución. Y la semana pasada pudimos escuchar aquí como
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sus socios de MÉS daban la bienvenida a la república catalana
como país independiente dentro del marco europeo.

Y la guinda la pone la Sra. Armengol cuando califica de
desproporcionada la acción de la justicia. Resulta lamentable
escuchar como nuestra presidenta del Govern no respeta la
separación de poderes y la independencia del Poder Judicial...

(Petit aldarull)

Como resulta lamentable ver como la Sra. Armengol, cada
día más radicalizada y más apartada de la linea política del
Partido Socialista, se siente atraída por unos planteamientos
políticos que claramente están intentando romper nuestro
marco de convivencia, por unos políticos que se están saltando
de una forma reiterada y consciente la legalidad y que están
cometiendo presuntamente unos delitos de extrema gravedad,
como es el desacato a las resoluciones del Tribunal
Constitucional y que desde luego han causado...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

... una gravedad en la convivencia en Cataluña y a su economía.
Ese es el marco político en el que ustedes se están
desenvolviendo. 

Decía Erasmo de Rotterdam en su Elogio a la locura, que
locura es dejarse llevar por la pasión, y ustedes se están
dejando llevar por unos planteamientos ideológicos claramente
elaborados desde la pasión, lo cual resulta altamente peligroso.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Gómez, el vot en aquest
país encara és lliure, però manifestacions com les seves cada
dia preocupen més sobre aquesta llibertat.

Si vostè volia atacar un partit polític o uns socis de govern,
hauria de tenir la valentia i agafar el micròfon i preguntar-ho
directament. O si l’únic que volia era donar-nos uns titulars o
uns eslògans com “Presidenta mala”, “Presidenta radical”, o
“socis de govern fora de la legalitat”, això és només un eslògan.

Continuïn amb l’eslògan i ara veig com els preocupa a
vostès el problema territorial de Catalunya. A mi i a aquest
govern sí ens preocupa, i em preocupa molt que vostès trobin
radicals aquelles persones o responsables polítics que demanam

diàleg. Si demanar diàleg és ser radical, efectivament, aquest
govern practica el diàleg i demana diàleg als diferents governs,
a Espanya i a Catalunya. Aquest govern creu que una crisi
territorial i política no s’arreglarà a cop d’aplicar el Codi Penal,
s’arreglarà a base de diàleg i de política. 

El dia 21 de desembre hi haurà eleccions autonòmiques a
Catalunya, i això segurament sigui l’única sortida possible
després de la fugida endavant del Govern de Catalunya.
Aquesta possiblement sigui una sortida, però vostè afirmaria,
Sr. Gómez, que serà una solució?, perquè desgraciadament el
trencament social que hi ha a Catalunya és molt gran i sent dir
que no crec que ni tan sols unes eleccions autonòmiques ho
curin, i ho lament profundament, perquè aquesta divisió social
serà molt difícil recuperar-se.

I miri, Sr. Gómez, jo crec que és una riquesa d’aquest país
que hi hagi diferents formacions polítiques que tenen,
evidentment, diferents solucions a temes tan importants com és
la crisi territorial que viu aquest país. El repte ara és aclarir si
respectam la diversitat, la pluralitat dins un mateix projecte;
altres com vostès, que defensen la uniformitat, sense cap
diferència; fins i tot altres que trien la independència fora
d’Espanya, i en un estat de dret com el nostre totes les
posicions tenen o haurien de tenir cabuda, i en la capacitat
conciliadora hi haurà la solució.

Per cert, Sr. Gómez, sap qui l’any 1992 va dir que no
renunciava a reclamar la independència per a les Illes Balears?
El seu partit, el Sr. Cañellas...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

...Partit Popular, 1992...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam... 

(Remor de veus)

Silenci, per favor! Silenci, per favor.

Guardin silenci! Guardin silenci.

(Continua la remor de veus)
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III.9) Pregunta RGE núm. 14187/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la connectivitat
aèria de Menorca durant aquest hivern.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 14187/17, relativa
a millora de la connectivitat aèria de Menorca durant aquest
hivern, que formula... -per favor, poden guardar silenci?- 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. Segons les dades
d’AENA aquest hivern la connectivitat aèria de Menorca
davallarà respecte de l’any passat un 19,7%. Açò suposa que
l’oferta de places en temporada baixa serà de 468.000, i açò
suposa una davallada de 92.000 places respecte de l’any passat.
La connectivitat aèria de Menorca aquest hivern serà de mínims
històrics.

Davant d’aquesta gravíssima situació, quines accions ha fet
el Govern per evitar aquesta situació tan greu? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. La primera ha estat cercar la
coordinació entre les diferents administracions, el Consell de
Menorca i també, per suposat, intentant implicar al màxim el
Govern d’Espanya. A partir d’aquí, lligat al fet que és que
Monarch hagi desaparegut, fet sobrevingut, hem treballat de
manera conjunta i coordinada, el Consell de Menorca s’ha
posat en contacte i ha entaulat converses amb Jet 2, British,
Easy Jet i Air Nostrum, juntament amb Air Europa; el Govern
ho ha fet amb Ryanair, Thomas Cook i Vueling, ho ha fet des
de la Direcció General de Ports i Aeroports, però també la
Direcció General de Turisme hi ha estat treballant, i de fet avui
mateix a la World Travel Market segueix mantenint reunions
per veure de poder trobar una solució; i el ministeri ho ha fet
amb Easy Jet.

Les conclusions en certa manera a què hem arribat fins ara
és que hi ha companyies que sí que tenen interès, que volen
reprendre de manera estable aquesta connexió amb el Regne
Unit. Aquí devora està per veure quin serà el moment en què ho
podran fer; nosaltres voldríem que fos de manera immediata,
difícilment podrà ser així, el plantejament és que sigui al
començament de l’any 2018, i aquesta és la feina que hem
realitzat fins ara esperant poder donar fruits de manera breu i
ràpida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta, però
la realitat és que a l’hivern Menorca perdrà, i perdrà també la
connexió amb la ruta de Barcelona, en concret les companyies
Ryanair i Air Europa; Air Europa ho va fer a meitat de l’hivern
passat, hi havia temps per cercar solucions, i no s’ha fet
absolutament res en aquesta connexió amb Barcelona, que
queda en una situació de monopoli, la qual cosa també és
preocupant. I Menorca ha perdut açò, l’única connexió que
tenia internacional, l’única connexió que tenia amb Londres,
una connexió regular i que a més tenia una demanda important. 

I quan vostè era a l’oposició deia que la qüestió de la
connectivitat aèria era una qüestió d’estat, era una qüestió de
dignitat, i nosaltres ens demanam ara si és una qüestió
secundària, si és una qüestió de somnis de la presidenta que té
respecte dels problemes d’aquesta comunitat. Per a Menorca és
un malson el tema de la connectivitat. El que ha passat és que
ja l’any passat va davallar un 70% la connectivitat respecte de
l’estiu a Menorca; enguany davalla quasi un 20% aquesta
connexió a l’hivern, mentre que a les altres illes continua
pujant, i la situació és molt preocupant. Per tant, quan vostès
van a Londres a demanar o a incentivar el turisme d’hivern els
diran una cosa, els diran que l’única connexió d’hivern que hi
havia a Menorca s’ha perdut i que no han fet absolutament res
per aquest tema. 

Desgraciadament, des que tenim govern d’esquerres en el
Consell Insular de Menorca, des que tenim un govern
d’esquerres en el Govern balear, hi ha un procés de
desconnexió, però un procés de desconnexió no polític, com
agrada als seus socis de MÉS, sinó un procés de desconnexió
del progrés, un procés de desconnexió de la qualitat de vida
dels ciutadans, i desgraciadament el que era una qüestió d’estat,
el que era una qüestió de dignitat, ha passat a segon pla. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. És un procés de desconnexió,
ens diu vostè; és una qüestió fonamental, li dic jo. I li deman:
de qui són les competències de la connectivitat aèria de
Menorca?, del Govern d’Espanya. Qui té l’obligació de
treballar...

(Remor de veus)

...i de batallar des de la responsabilitat competencial?...

(Alguns aplaudiments)

...el Govern d’Espanya. 
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Què fem nosaltres, què fem nosaltres sense tenir les
competències? Treballar al màxim, demanar i recordar al
Govern d’Espanya que s’ha d’implicar, que també ha de
treballar per trobar solucions. Açò ho fem ara, ho dèiem quan
érem a l’oposició i ho continuarem treballant al màxim. Ho
estam fent coordinadament amb el Consell de Menorca, i al
Govern d’Espanya li demanam que s’impliqui. Només ha parlat
amb Easy Jet, i la resposta, qui de ver hi hauria de posar aquí
i hi hauria de dedicar esforços realment, hauria de ser el
Govern d’Espanya, i el veim poquet, Sr. Lafuente. I jo ara li he
de demanar, ja que vostè forma part del partit que dóna suport
al Govern d’Espanya, quines preguntes, quin interès ha
demostrat vostè; s’han esforçat tots els que són aquí per fer
possible i pressionar el Govern d’Espanya perquè també actuï?
Crec que no. Què li preocupa?, si fos una qüestió d’estat estaria
fent açò també i empenyeria els seus a Madrid perquè
treballassin i no ho estam fent.

Per part nostra continuarem treballant. Esperam que hi hagi
respostes ràpides, però, no ho oblidem, la responsabilitat, per
competències, és del Govern d’Espanya i a ell és a qui en darrer
terme hem de demanar aquesta responsabilitat i passar comptes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

La desena pregunta, RGE núm. 14188/17, l’ajornam fins
d’aquí a una estona perquè el Sr. Camps té problemes de vol.

(Remor de veus)

Silenci, per favor. 

III.11) Pregunta RGE núm. 14185/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa de detecció del
càncer colorectal.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 14185/17...

(Continua la remor de veus)

...relativa a programa de detecció del càncer col·lateral...,
colorectal, perdó...

(Algunes rialles)

... -m’he encoratjat, ara-... 

(Més rialles)

... 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. El programa de detecció precoç del
càncer colorectal es va implantar el 2015 per prioritat sanitària
a l’Estratègia nacional del càncer i per recomanació del Consell
d’Europa, a pesar del context de crisi econòmica d’aquells
moments i en aquesta comunitat.

El passat dia 13 de juny, en contestació plenària a una altra
pregunta, vostè, Sra. Consellera, em va dir que ja havien
contractat nous especialistes, sense dir-me a on, i que farien
obres a l’Hospital de Son Llàtzer per crear nous gabinets i així
poder augmentar el nombre de colonoscòpies. Em pot explicar
com estan aquelles promeses i quan farà extensiu el programa
de detecció precoç de càncer colorectal a tot el territori
d’aquesta comunitat?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Com bé ha dit, l’any 2015 va posar en
marxa la Conselleria de Salut aquest programa de detecció
precoç del càncer colorectal, mitjançant un protocol de
coordinació amb la Direcció General de Salut Pública i el
Servei de Salut. Malauradament no hi va haver cap
planificació, no es varen quantificar els recursos necessaris, no
hi va haver memòria econòmica, no es va fer cap altra previsió
i per tant, era difícilment aplicable tal com estava en aquells
moments.

Els programes d’aplicació a la població d’entre 50 i 69
anys, el que es fa és una detecció de sang en femta. Les proves
es donen a les oficines de farmàcia comunitària i aquest és un
tema en què nosaltres hi estam treballant perquè hi hagi més
coordinació a Primària. Si resulta positiva és quan s’indica i es
fa una colonoscòpia.

Es va iniciar en el sector de Tramuntana a Menorca i a
Eivissa, que els resultats són positius, s’han detectat 86 casos
de càncer colorectal i 302 adenomes. Per tant, una bona
prevenció i un tractament molt més ajustat i molt més ràpid. I
el que feim és coordinar amb Atenció Primària, contractar nous
professionals, com vostè ha dit, més estructura i tecnologia, que
també s’ha renovat a l’Hospital de Son Llàtzer, per poder
continuar l’ampliació del programa de manera esglaonada.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Serra.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Que s’ha ampliat a Son Llàtzer ho
haurà de repetir davant els professionals que es dediquen a
això, perquè vostè no ha contractat nous digestòlegs a Son
Llàtzer, vostè no ha creat nous gabinets en aquest hospital i
vostè ha deixat Palma fora del programa d’atenció precoç del
càncer colorectal i l’ha passat a Manacor. Per tant, el programa
en comptes d’augmentar l’àmbit territorial, el manté incomplet
a pesar del pressupost més alt en salut d’aquesta comunitat i a
pesar de les seves promeses una altra vegada incomplertes.

I allò que també ha fet vostè és parlar aquí a favor d’una
sanitat pública sense concerts i per darrere derivar les
colonoscòpies a l’Hospital de la Creu Roja i que per això
aquest centre privat sí que ha augmentat el número de
digestòlegs. En canvi, l’Hospital de Son Llàtzer, el que vostè
diu que ha augmentat de personal, té el mateix personal que el
2007, però ha triplicat el nombre de colonoscòpies, incloses les
que estan fora d’aquest programa.

Per tant, almanco, Sra. Consellera, li deman que el que diu
en seu parlamentària ho acompleixi, en contra de fer el que ha
fet sempre el PSOE, vendre una cosa i fer la contrària. És a dir,
dirigir-se al seu públic, que ara és Podem, explicar-los que
estan llevant concerts, però derivant cada vegada més a centres
privats. 

(...) d’inversió Sra. Consellera, la gestió diària li està fallant
i la paralització de l’extensió territorial d’aquest programa n’és
una altra mostra, com també ho és les divisions o possibles
divisions del director metge de Son Llàtzer, de la subdirectora
metge, o del subdirector de quirúrgica de l’Hospital de Son
Llàtzer, que o ja han dimitit o s’ho estan pensant.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Ja li he dit que hauria estat molt millor
trobar una bona planificació. Hauria estat molt millor no trobar
la llista d’espera que vàrem trobar l’any 2015. És que, Sr.
Serra, les colonoscòpies, el nombre de colonoscòpies que hi
havia pendents l’any 2015 s’ha de resoldre també, no es pot
ampliar un programa de prevenció quan tenim encara pendents
de fer moltíssimes colonoscòpies de derivació, algunes d’elles
urgents pels metges de família o els metges especialistes. Tot
això s’ha de planificar, cosa que vostès no en tenen ni idea.

S’han de millorar les llistes d’espera...

(Remor de veus)

El programa s’està coordinant i amb participació dels
professionals, perquè també es va posar en marxa sense cap

participació dels professionals. Ara s’està comptant amb els
professionals i ara desmuntaré allò que vostè diu. S’ha apostat
i hi ha moltíssima més inversió, hem contractat un digestòleg
a Manacor, a Menorca i a Son Llàtzer, 3 digestòlegs més. S’ha
millorat el concert amb Creu Roja, quan vostè diu que és un
centre sense ànim de lucre, no és un centre privat. I es farà
extensiu el programa al sector de llevant el primer trimestre de
l’any 2018.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III.12) Pregunta RGE núm. 14158/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a llistes d'espera de
sanitat.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 14158/17, relativa
a llistes d’espera de sanitat, que formula la diputada Sra.
Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Presidenta. Le pregunto sobre las listas de espera, ya que fue
una de las propuestas que se aprobaron en la pasada sesión,
además de la temática de una PNL presentada por esta diputada
y aprobada por unanimidad por todas las fuerzas de la cámara
hace más de un año.

¿Considera usted que las mejoras en la transparencia en las
listas de espera en sanidad son suficientes para que los
pacientes tengan una visión clara del lugar que ocupan en esta
lista?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. 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, Sra. Seijas, per aquesta
pregunta, perquè vostè es preocupa d’una forma constant pel
tema de la salut dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
i és una preocupació que compartim i des del meu govern ens
n’ocupam intensament. I vostè sap que nosaltres no som un
govern autocomplaent, per tant, si em diu si és suficient, mai no
és suficient i per tant, hem de seguir avançant tant en la
reducció de les llistes d’espera, que és allò realment important,
com en la transparència d’aquestes llistes d’espera. I li diré una
vegada més d’on veníem. 

Veníem d’un temps molt obscur en la publicació de les
llistes d’espera, que era nul·la, i veníem d’unes llistes d’espera
absolutament disparades dins la sanitat. Li recordaré una
vegada més que des de juny de 2015 a 2017, la gent esperava
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una demora mitjana per ser intervengut de 104 dies, ara
n’esperen 72. Hi havia 2.313 pacients que esperaven més de 6
mesos per ser intervinguts, ara n’hi ha 630. Per visitar un
especialista ens vàrem trobar 21.859 pacients, ara en tenim
3.212. Per tant, hem millorat molt?, sí. Anam pel bon camí?, sí.
Falta molt camí per recórrer?, també, Sra. Seijas, i esper que el
puguem recórrer juntes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Presidenta. Le
agradezco su respuesta y los esfuerzos que se están haciendo al
respecto. ¿Pero no le parece que estamos ocultando
información con exceso de información? Si nos dirigimos a la
página web del ib-salut, y en mi caso lo hago asiduamente,
accedemos a unas bonitas gráficas y estadísticas, lo cual debe
ser muy útil a los expertos en la materia. ¿Pero no nos estamos
desviando del objetivo que buscábamos inicialmente? En un
principio entiendo que la transparencia, y hablo como usuaria
de la sanidad pública, debería ser poder consultar de manera
sencilla y rápida el lugar que ocupo en la lista. 

No debería ser tan difícil un sistema que me indicara
simplemente en qué lugar me encuentro en la lista de espera
para tal intervención, prueba o consulta. Además no creo que
sea tan difícil conseguirlo, sobre todo porque al acudir como
usuaria veo que el sistema interno de gestión ya está altamente
informatizado. Y no se sorprenda, le felicito por ello, aunque
no sé si el mérito es de esta legislatura. Creo que no sería un
gran escollo convertir toda esa información interna en un
sistema sencillo y anónimo que simplemente me indicara mi
posición en la lista de espera. Este sistema, por su simpleza,
una lista, un número que nos indique nuestra posición de espera
en el sistema, permitirá al usuario una visión clara del esfuerzo
y las mejoras que se están implantado en nuestro sistema de
salud.

Sra. Presidenta, es una cosa tan sencilla como que hay
familias que no se van de vacaciones porque están pendientes
de que vaya a operarse un miembro de la misma; incluso
personas mayores que no salen de casa porque tienen miedo a
que lo vayan a llamar, porque están pendientes de una
intervención. Es simplemente que es difícil, que falta mucho
todavía para que se pueda hacer como toca, o como nos
gustaría que fuese, pero que una persona pudiese entrar en el
sistema con su DNI y saber cuánto le falta, 2 años, 1 años, 6
meses, 3 meses, lo que sea, pero transparencia y sencillez del
acceso a los datos, porque de poco valen todos estos datos que
ponen, que yo me los creo, pero el tema está en que no llega al
ciudadano corriente y a la preocupación que realmente tenemos
por ello.

Es por eso que le ruego que no creen pantallas de humo,
que a veces por falta, otras veces por exceso convierten la idea
original...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seijas, s’ha acabat el temps...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

...pervierten la idea original del tema en cuestión.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. 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. Sra. Seijas, diu que no és mèrit
d’aquesta legislatura. Jo no sé on era vostè la passada
legislatura, però li puc assegurar que aquí vàrem demanar
moltíssimes vegades als tres consellers de Salut que vàrem tenir
la passada legislatura la publicació de les llistes d’espera. De
tant en tant es feia una roda de premsa esporàdica amb les
informacions que volia donar el conseller, però no hi havia cap
publicació. Ara de forma trimestral estan penjades les llistes
d’espera de sanitat, un ciutadà ja pot consultar, primer en el
portal de transparència, després hi hem anat afegint dades i
anam avançant. Ara ja es pot consultar l’espera dins cada un
dels centres allà on està esperant un ciutadà per a una
intervenció, per a una consulta d’especialista.

Per tant, anam avançant en la transparència, però el que és
més important, Sra. Seijas, anam avançant en el resultat, la gent
espera molt menys del que esperava i això crec que ho hem de
posar en valor una vegada més. I és veritat que la informació
que es dóna ..., vostè diu que és massa, bé jo crec que és molt
important tenir la informació i és important la informació que
es dóna des del portal de transparència de Salut i és important
saber a quina situació estàs en la llista d’espera, ara bé, és més
important resoldre el problema.

I vull afegir una vegada més que aquest govern una vegada
haver fet un pla de xoc intens per reduir les llistes d’espera, les
xifres que els he explicat són molt clars, en aquest moment ja
vàrem anunciar que aprovarem el Decret de demora de la
sanitat durant el primer semestre de l’any 2018 i la gent tindrà
una garantia clara dels mesos que pot esperar i, per tant, si no,
pot recórrer contra el Govern. Per tant, un dret més de
ciutadania, un dret més aconseguit per un govern d’esquerres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 
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III.13) Pregunta RGE núm. 14181/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a línia d'alta
tensió de Son Puig.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 14181/17, relativa
a línia d’alta tensió de Son Puig, 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. Presidenta, en
primer lloc crec que no hem d’oblidar que en aquests moments
hi ha un govern triat legítimament que està empresonat a
Madrid, per tant, crec que hem d’enviar una salutació des
d’aquí, recordar que un govern legítim com és el nostre idò ara
mateix està empresonat.

En segon lloc i passant a la pregunta, ja l’any passat a les
nostres propostes de resolució durant el debat de política
general vàrem aprovar que el Govern hauria de fer esforços per
instar el Govern de l’Estat per evitar la instal·lació de línies
d’alta tensió que no estiguessin soterrades. Hem vist com
enguany tant a Llucmajor com ara està passant també aquí a
Palma a la urbanització de Son Puig, Red Eléctrica Española
està instal·lant evidentment unes línies d’alta tensió sense
avaluar la possibilitat d’aquest soterrament. Hi ha hagut
manifestacions de veïnats, tant a Son Puig com al seu moment
també a Llucmajor a través de la plataforma Salvem Mallorca
que varen recollir també firmes, però sembla ser que, bé..., hi
ha una planificació estatal, hi ha uns informes també des del
consell, ajuntament, etc., pels quals han pogut tirar endavant
aquesta instal·lació d’aquestes línies d’alta tensió.

I el que ens agradaria saber és bé, quina pressió política ha
pogut fer el Govern d’aquesta comunitat per evitar la
instal·lació d’aquestes torres d’alta tensió amb l’impacte per a
la convivència, paisatgística i ambiental que això suposa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. 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. Jarabo, per una
preocupació ciutadana que vostè trasllada al Parlament de les
Illes Balears i de la qual el Govern de les Illes Balears s’ocupa
i es preocupa. 

Vaig dir moltes vegades i seguiré dient que aquest és un
govern... que la seva forma de fer política és des del diàleg, per
tant, des de l’escola activa a la ciutadania, d’intentar resoldre
els problemes conjuntament.

Aquest... planteja vostè el tema de les torres elèctriques
d’alta tensió, és un dels temes que nosaltres hem debatut amb

el ministeri des de principis de legislatura i el conseller Marc
Pons ha explicat moltíssimes vegades la necessitat de canviar
la normativa estatal perquè no hi ha res més injust que tractar
igual aquell que és diferent, i no és possible entendre que el
territori de les Illes Balears és igual que el territori de Castellà,
que és molt ampli, i no és possible entendre que les torres d’alta
tensió hagin de passar 400 metres dins sòl rústic amb els temes
paisatgístics que això implica a la nostra comunitat autònoma.

Bé, tenim un govern a Espanya pot sensible a la realitat
insular d’aquestes illes i a la realitat paisatgística d’aquestes
illes. En aquesta línia seguirem treballant.

(Remor de veus)

Ara bé, aquest projecte de Son Puig, com vostè recordava...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

...com vostè recordava, és un projecte que té tots els permisos,
per tant Red Eléctrica està fent la feina que li pertoca entorn a
uns plantejaments de permisos i, per tant, de seguretat també
dins els plantejaments. Ara nosaltres, una vegada sortida la
denúncia ciutadana el que hem fet ja és reunir-nos des de la
Direcció General de Canvi Climàtic amb els veïnats, s’ha fet
una primera reunió ja amb l’Ajuntament de Palma, Govern de
les Illes Balears i Red Eléctrica precisament per intentar cercar
solucions a aquesta situació i, per tant, en aquest moment el que
s’ha acordat és que les instal·lacions començaran a la zona més
allunyada de la part urbana fins que intentem entre tots cercar
una solució possible a aquesta torre d’alta tensió de Son Puig.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, presidenta, m’agradaria
un poc més de concreció. La qüestió és saber si s’està parlant
amb Red Eléctrica, quines han estat les pressions que s’han
pogut fer en les negociacions amb el ministeri al seu moment,
és cert que hi ha hagut reunions, però ens agradaria conèixer un
poc en detall quines han estat aquestes actuacions i la pressió
que s’ha pogut fer des d’aquest govern.

El que estam vivint una vegada més, des de la nostra
consideració, és una invasió més des del Govern de l’Estat del
nostre territori, com va passar al seu moment amb el litoral,
amb les prospeccions petrolieres i com està passant ara amb
aquesta instal·lació de línies d’alta tensió que ni els nostres
ajuntaments ni el nostre govern sembla tenir capacitat alguna
per intentar evitar aquesta ingerència. 
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D’aquí que li demanem que hem d’augmentar aquesta
pressió política. Ho hem vist aquestes darreres setmanes també
amb el que ha passat a Múrcia on també una empresa en part
pública intentava col·locar unes vies prop d’uns habitatges a la
ciutat de Múrcia i evidentment ha estat la rebel·lió ciutadana,
a la qual donam suport, la que ha evitat finalment la construcció
d’aquestes vies i s’ha pogut finalment arribar a un acord amb
l’empresa per soterrar aquestes vies. 

Aquesta absència de sobirania... entenem que evidentment
no s’ha d’arribar a la situació de Catalunya, però sí que... hem
de posar, hem de realçar que tot el que està passant amb
aquestes línies té a veure amb aquesta limitació de la nostra
sobirania per...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo...

EL SR. JARABO I VICENTE:

...per poder respectar el nostre territori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

...se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Jarabo. 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. Jarabo, ho explicava,
divendres passat hi va haver una reunió amb Red Eléctrica,
Ajuntament de Palma i Govern de les Illes Balears evidentment
per intentar cercar una solució, cercar una solució és un
projecte aprovat intentar canviar-lo per no... allunyar-lo de la
zona urbana, la situació de la torre d’alta tensió.

Li diré que aquest govern ha assumit aquests problemes,
que alguns ens venien de la passada legislatura i hem intentat
cercar solucions des de l’acord i des del diàleg, també amb Red
Eléctrica i amb els ajuntaments implicats. Així ho férem al Port
d’Alcúdia al principi de la legislatura, on vostè recordarà que
hi havia una gran preocupació de molts de veïnats i es va
aconseguir moure  un plantejament que era soterrat per evitar
que passàs devora d’una escola, així s’ha aconseguit a Es
Fornàs a l’illa d’Eivissa on hem plantejat un canvi en el
projecte que hi havia de la passada legislatura entorn a Red
Eléctrica i en aquesta línia estam treballant a Son Puig. 

Evidentment farem tot el possible, però també és evident
que hi ha un projecte aprovat i és evident que hi ha una
normativa estatal que no ens beneficia. 

I jo li deman que ja que vostès tenen molts de diputats al
Congrés de Diputats també presentin iniciatives en aquests
temes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, presidenta.

III.14) Pregunta RGE núm. 14177/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a prestigi de la UIB.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 14177/17,
relativa a prestigi de la UIB, 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, no hem pogut deixar passar aquest ple
sense demanar-nos per què hi ha diputats que es pensen que
quan ells han arribat a aquest hemicicle ha començat l’era
moderna de les Illes Balears. No entenem com hi ha diputats en
aquesta cambra que són capaços de desprestigiar, de cercar un
desinterès cap a una de les institucions que més feina ha fet en
aquesta terra els darrers 40 anys com ha estat la Universitat de
les Illes Balears. No entenem com es pot desprestigiar 200
professors, personal, alumnes, projectes científics que fins i tot
el darrer ha estat reconegut amb un premi Nobel. Només el
desconeixement de la societat on viuen segons quins pot fer
possible desprestigiar la Universitat de les Illes Balears. No sé
per què hem de fer això gratuïtament. No sé si és que no hi ha
compostura, no hi ha compostura, i és fàcil criticar.

Aquí, Sra. Presidenta, va resultar que hi va haver un diputat
que va dir clarament que la Universitat era mediocre
acadèmicament i sense prestigi. El Sr. Llorenç Huguet, rector
de la Universitat, va haver de sortir a dir-li que els
professionals docents de la Universitat, tothom que hi fa feina,
és gent seriosa i rigorosa.

Davant aquesta situació ens demanam: pensa la presidenta
que la Universitat de les Illes Balears és una institució sense
prestigi i que alimenta una certa mediocritat acadèmica?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 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. Agafaré
l’oportunitat que em dóna aquesta pregunta per refermar una
vegada més el compromís del meu govern amb tot el sistema
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educatiu de les Illes Balears i d’una forma especial amb la
Universitat de les Illes Balears. 

Aquest govern des del principi de legislatura tenia molt clar
que havíem de retornar la pau social a les escoles i que havíem
d’invertir d’una forma clara en educació i formació, que és
l’únic que ens pot garantir un futur competitiu al nostre poble.

Per això també hem canviat el pressupostos en educació i
de forma especial el pressupost cap a la Universitat de les Illes
Balears, que haurà pujat en aquest tercer pressupost un 17%
respecte del que ens trobàrem de la passada legislatura. La
convocatòria d’ajuts de desplaçaments per estudiants
universitaris de les Illes Balears al pressupost de l’any 2018
augmentarà un 114,3%, per tant, és una bona notícia: i a més
amb l’equip rectoral de la Universitat de les Illes Balears amb
treballat i treballam colze a colze per fer-la més gran i així hem
aconseguit augmentar els estudis de la Universitat de les Illes
Balears amb la creació de la facultat de medicina; s’ha creat
també el grau d’odontologia, centre adscrit a la Universitat de
les Illes Balears; s’ha autoritzat per part del Consell de Govern
poder oferir al nou curs acadèmic un grau oficial en direcció
d’hoteleria internacional; s’ha dissenyat de forma conjunta
entre la Conselleria i la Universitat de les Illes Balears un pla
de millora dels estudis del professorat; per a l’exercici 2018
s’ha dotat la Universitat de les Illes Balears amb 7 milions
d’euros per a la construcció de l’edifici de Ciències de la Salut;
treballam amb el decret de carrera investigadora que ens
ajudarà molt també per a la investigació a les Illes Balears, hi
ha una política conjunta amb Innovació i el ParcBit i la
Universitat de les Illes Balears; hem destinat molts de projectes
d’ITS també a projectes plantejats per la Universitat de les Illes
Balears i tal vegada la darrera roda de premsa que vaig poder
fer amb el rector Llorenç Huguet era el projecte de joves
qualificats, per tant, molts d’estudiants universitaris que troben
una feina a l’administració pública i també a la Universitat de
les Illes Balears per ajudar a formació.

És evident que és una universitat d’excel·lència i el Nobel
de Física és un dels exemples més que posa de referència la
bona Universitat de les Illes Balears que tenim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim, a mi també
m’agradaria saber què pensa de les paraules del Sr. Jarabo, que
és una persona que li dóna suport a través de Podemos. Estic
convençut que no tot Podemos pensa com el Sr. Jarabo també
i jo dins el prestigi...

(Remor de veus)

... dins el prestigi i dins l’excel·lència fic la Sra. Camargo, la hi
fic jo. No sé si els altres cercaven no ficar-la-hi, però jo la hi
fic. 

A partir d’aquí, Sra. Presidenta, a mi m’agradaria que vostè
parlàs amb el Sr. Jarabo i que no fes els roïssos tan grossos, el
Sr. Jarabo. En aquest cas els roïssos del que és el coneixement,
perquè tenir coneixement costa molt, costa molt, i seria
important fer-li un escolt que això va per aquí perquè,  si no, al
final la gent ens veu per la televisió i diu, és que cada dia en els
polítics hi crec menys, cada dia només us baralleu. Si encara a
sobre el que ens tiram són pedres a la nostra taula en aquest cas
de la ciència i del coneixement és que no mereixem ni estar
asseguts en aquesta cadira. El que no pot ser és que nosaltres
mateixos no sapiguem de qualque manera augmentar la nostra
estima per aquelles institucions que funcionen com és la
Universitat de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 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. Jo entenc el joc polític, Sr. Font, que
vostè vol fer utilitzant el torn de control al Govern, jo em
basaré a dir el que pensa el Govern de les Illes Balears i com
treballa, no?, i he dit només un poble culte i format serà el
poble que guanyarà el futur i per això l’aposta per l’educació,
per la formació i per la Universitat és molt clara, i el rànquing
de la Universitat de les Illes Balears també és molt clar,
l’informe U-Ranking 2017 sobre la Universitat espanyola la
situa en quart lloc en productivitat investigadora, cinquè lloc en
productivitat docent i desè lloc en innovació i desenvolupament
tecnològic. Per tant, la Universitat de les Illes Balears, la
comunitat educativa de les Illes Balears continuarà tenint el
suport màxim d’aquest govern perquè volem una societat més
justa, més equitativa i més solidària. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 

III.15) Pregunta RGE núm. 14190/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pacte dels pressuposts
amb Podem.

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 14190/17,
relativa a pacte dels pressuposts amb Podem, que formula la
diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Prohens. 
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, quan té
dues opcions vostè sempre tria la que s’allunya de la moderació
i del centre polític i del que és més beneficiós per a la majoria
dels ciutadans d’aquesta terra. Que vostè personalment es
vulgui escorar cap a l’esquerra o vulgui la radicalitat és cosa
seva, ara bé, no ho faci jugant amb la butxaca dels ciutadans
per mantenir un pacte amb unes minories que mai no en tendran
prou, que mai no trobaran que és bon moment per baixar els
imposts a les classes mitjanes de les Illes Balears, que mai no
entendran que la redistribució de la riquesa sigui que els
doblers estiguin dins les butxaques dels ciutadans i que sempre
l’amenaçaran amb el mateix: l’aprovació dels pressuposts fins
a darrera hora. 

Creu, per tant, vostè que aquests pressuposts que ha pactat
amb Podem són els més beneficiosos per als ciutadans de les
Illes Balears?

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Prohens, per la seva
pregunta que una vegada més em dóna moltes oportunitats. 

Miri, les eleccions de dia 24 de maig de l’any 2015 varen
acabar amb un govern absolutament radical en contra dels
interessos d’aquesta comunitat autònoma. Un govern radical
era aquell que feia retallades a balquena a l’educació, a la
sanitat, als serveis socials, a les polítiques actives d’ocupació,
a les polítiques d’habitatge; un govern radical era aquell que va
ser capaç de treure 100.000 persones al carrer. I gràcies a molts
de vots ciutadans hem aconseguit un govern aquí que ha mirat
i que ha posat en el centre de les seves polítiques les persones.
I tenim uns acords pel canvi que funcionen i tenim un govern
estable, i un govern que per tercera vegada presenta uns
pressuposts molt bons per la ciutadania d’aquestes illes, un
govern que presenta uns pressuposts que per primera vegada
superen els 5.000 milions i, sap on va aquesta despesa pública?
Va a millorar l’educació, va a millorar els serveis socials, va a
millorar la sanitat, va a millorar la política d’habitatge públic,
va a millorar les polítiques culturals, les polítiques
mediambientals. Per tant, va a millorar el que necessita la gent
d’aquestes illes i, gràcies a això, gràcies a un govern amb
aquesta voluntat política, la gent viu ara molt millor que en
temps del seu govern radical.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Sra. Presidenta, el meu govern radical que es va dedicar
a pagar 6.000 milions d’euros de factures dins els calaixos que
va deixar el seu govern. No sé si radical o no, però que no
pagava, això sí que ho sé cert.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Presidenta del Govern, jo li parlava de model fiscal,
vostè és lliure, és lliure de triar el model fiscal que vulgui per
a aquesta terra, això és clar, per això té les majories
necessàries. Ara bé, no enganyi els ciutadans, no enganyi els
ciutadans de les Illes Balears que amb la situació econòmica
més favorable de la història pateixen una de les pressions
fiscals més altes de tot el territori espanyol. Amb més de 1.000
milions d’euros que té vostè dins el calaix per gastar, no creu
que és hora d’anul·lar l’increment de l’ecotaxa per a 2018 i
bonificar-la en temporada baixa?, no creu que és hora de
redistribuir la tributació de l’impost de successions i
donacions?, no creu que és hora de reduir l’impost de
transmissions patrimonials quan els ciutadans adquireixin el seu
primer habitatge?, no creu que és hora de retornar l’impost de
patrimoni als valors previs de 2016?, no creu que és hora
d’augmentar els llindars de l’IRPF per deduccions a lloguer
d’habitatge, per adquisició de llibres de text o per deduccions
per despeses d’escoleta com li proposa aquest partit radical que
és el Partit Popular?

Sra. Presidenta, en canvi vostè prefereix pactar amb un
partit molt poc radical, però que li posa com a condició
principal duplicar l’ecotaxa, duplicar l’ecotaxa quan les
informacions ja parlen d'alentir les reserves del mercat britànic
per a l’any que ve, duplicar l’ecotaxa quan llegim que les
destinacions competidores estudien mesures per ser més
competitives. 

Sra. Presidenta del Govern, davant la baixada d’imposts que
li proposta el Partit Popular vostès tornen triar a pactar amb
Podemos, pactar amb els seus socis radicals i antisistema contra
l’interès general. No em parli de retallades, Sra. Presidenta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... el Govern del Partit Popular amb més de mil milions... 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... no hagués retallat, no hagués...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)
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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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Miri, una de les diferències entre la
dreta i l’esquerra és, qui més té, més ha de pagar, per tant, amb
la contribució pública hem de poder garantir els serveis públics
per a tota la ciutadania. Aquesta és la política que practicam
des del Govern de les Illes Balears. Ara vostès diuen una cosa
i fan l’altra, vostès són els que varen pujar l’impost sobre
transmissions patrimonials, l’impost especial sobre
hidrocarburs, el cànon de sanejament d’aigua i varen llevar les
deduccions d’habitatges i l’IRPF. Això anava directe a les
classes mitjanes i baixes de la nostra comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres, i no menteixin, nosaltres hem posat un impost de
turisme sostenible que no paga cap ciutadà de les Illes Balears,
paguen els turistes, els turistes i els ciutadans, els residents
només quan viatgen, senyors del Partit Popular. La rebaixa de
l’impost de successions que vostès expliquen ja hi és i nosaltres
som la cinquena comunitat amb l’impost de successions i
donacions més baixa de la comunitat autònoma. Vostès diuen
que volen que l’impost de patrimoni torni als tipus anteriors,
això suposa al que tenen més d’un milió d’euros en impost de
patrimoni, això és anar a les classes mitjanes i treballadores
d’aquesta comunitat, Sra. Prohens? Nosaltres hem posat més
deduccions que precisament ajuden a les classes mitjanes i
treballadores d’aquesta ciutadania en habitatge, en educació, en
innovació, en aquelles coses que són necessàries per als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. 

Vostè em proposa rebaixa d’impost a les classes altes
d’aquesta comunitat autònoma, parlem clar, al 3% que li hem
pujat nosaltres són 100 milions d’euros, em vol dir què vol
retallar amb 100 milions d’euros?, quina escola no vol que
facem?, quin centre de salut?, quina política d’habitatge no
vol?, o, quins serveis socials no volen per a aquesta comunitat
autònoma? Això han de contestar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 

III.10) Pregunta RGE núm. 14188/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de la partida del
Fons de Contingència dels pressuposts generals de la CAIB
per al 2018.

La que era la desena pregunta, la RGE núm. 14188/17,
decau, per absència del Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas.

(Se sent una veu de fons que diu: “Oooh!”)

Ara passaríem al segon punt que hem ajornat abans.

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

Passam al punt de l’elecció d’un membre del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Procedirem a l’elecció d’un
membre del Consell Assessor de Continguts de Radiotelevisió
de les Illes Balears amb motiu de la renúncia al càrrec del Sr.
Alejandro Segura i Castelltort.

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha proposat, com
a membre de l’esmentat consell, el Sr. Said Miquel Barceló i
Vidal, mitjançant l’escrit RGE núm. 13001/17, complementat
amb el RGE núm. 13974/17.

La Mesa, en sessió de dia 27 d’octubre del 2017, acordà,
conformement amb l’establert a les normes reguladores del
procediment per a l’elecció del membre del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, trametre als grups
parlamentaris la candidatura presentada, juntament amb tota la
documentació, un cop comprovat que, respecte del Sr. Said
Miquel Barceló i Vidal s’ha presentat la documentació exigida,
en virtut de la qual queda vinculat al sector jove de Mallorca,
per tal que tots els grups parlamentaris tenguessin els elements
de judici necessari en temps suficient abans de procedir-ne a la
votació.

L’elecció serà secreta, mitjançant papereta, seran admeses
i considerades vàlides les paperetes que continguin
exclusivament el nom del candidat i també les paperetes en
blanc. La secretària primera anomenarà els diputats i les
diputades per tal de dipositar la papereta a la urna
corresponent.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. David Abril i Hervás.
Salvador Aguilera i Carrillo.
Andreu Alcover i Ordinas.
Olga Ballester i Nebot.
Elena Baquero i González.
Damià Borràs i Barber.
Isabel Busquets i Hidalgo.
Laura Camargo i Fernández.
Antoni Camps i Casasnovas.
María José Camps i Orfila.
Sílvia Cano i Juan.
Enric Casanova i Peiro.
Josep Castells i Baró.
Gabriel Company i Bauzá.
Sandra Fernández i Herranz.
Josep Ferrà i Terrassa.
Jaume Font i Barceló.
Patrícia Font i Marbán.
Jaume Garau i Salas.
Álvaro Gijón i Carrasco.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714188
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201713001
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201713974
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Antoni Gómez i Pérez.
María Consuelo Huertas i Calatayud.
Alberto Jarabo i Vicente.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sílvia Limones i Costa.
Marta Maicas i Ortiz.
Tania Marí i Marí.
Nel Martí i Llufriu.
David Martínez i Pablo.
Josep Melià i Ques.
Margaret Mercadal i Camps.
Aitor Morrás i Alzugaray.
Rafael Nadal i Homar.
Conxa Obrador i Guzmán.
Isabel Oliver i Sagreras.
Antònia Perelló i Jorquera.
Xavier Pericay i Hosta.
Margarita Prohens i Rigo.
Sara Ramón i Roselló.
Antoni Reus i Darder.
María José Ribas i Ribas.
Núria Riera i Martos.
Carlos Saura i León.
Montserrat Seijas i Patiño.
Vicent Serra i Ferrer.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Maria Antònia Sureda i Martí.
Santiago Tadeo i Florit.
Xico Tarrés i Marí.
Sílvia Tur i Ribas.
Miquel Vidal i Vidal.
Francina Armengol i Socías.
Pilar Costa i Serra.
Baltasar Picornell i Lladó.
Vicenç Thomàs i Mulet.
Joana Aina Campomar i Orell.
Miquel Àngel Jerez i Juan.

EL SR. PRESIDENT:

Said Miquel Barceló.
Said Miquel Barceló.
Said Miquel Vidal i Barceló.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Blanc.
Blanc.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Blanc.

Blanc.
Blanc.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Blanc.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Blanc.
Blanc.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Blanc.
Blanc.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.
Said Miquel Barceló i Vidal.

Bé, ja hem fet el recompte de vots. Els vots emesos són 56;
vots vàlids, 56; vots en blanc, 23, i vots a favor del candidat,
33.

Com que no s’ha assolit la majoria absoluta de les tres
cinquenes parts de la cambra, es repetirà la votació quan
pertoqui. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

IV. Interpel·lació RGE núm. 10138/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la gestió de l’esport.

Doncs passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon
al debat de la Interpel·lació RGE núm. 10138/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la gestió de l’esport.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bé, bon dia a tothom, diputats,
diputades, consellers del Govern i públic que ens escolta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710138
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Sra. Consellera de Cultura, Participació i Esports, avui, des
del Grup Parlamentari Popular, li fem aquesta interpel·lació en
matèria esportiva perquè consideram que aquesta és una àrea
pràcticament desconeguda, prou invisible en el que duem de
legislatura, no només dins aquest parlament, sinó també a nivell
general, i volem saber una mica doncs les línies de la seva
gestió, tant des d’un punt de vista polític, el que ha passat
durant aquest temps, com un poc des del punt de vista de la
gestió de les àrees que du endavant, o l’impuls que vol dur en
el que li queda del mandat de legislatura.

Permeti’m que facem una mica de repàs històric, vostè és la
tercera consellera d’esports i el departament va començar la
legislatura com a un assumpte, pensam que menor, per la
consellera Esperança Camps, pensam que no tenia cap interès
per aquesta àrea d’esports, de fet els cap de setmanes, que és
quan normalment es fan les proves esportives, se n’anava a
València, però després de la seva fugida va entrar la consellera
Ruth Mateu i va continuar més o manco la línia de l’anterior,
fins que va arribar vostè.

Quan va arribar vostè el nom d’esports apareix almanco en
el nom de la conselleria, a costa del nom de Transparència,
també és ver que sap greu que el nom de Transparència fugís
d’aquesta conselleria, i suposam que és un poc pels mateixos
motius pels quals varen fugir les anteriors conselleres, pel fet
del tema dels contractes i la Transparència va passar a l’àrea
més socialista. Però vostè, almanco, doncs amb això va rescatar
el nom d’esports i almenys tenim aquest nom a la conselleria
del Govern.

L’únic que es va mantenir durant aquest temps és el Sr.
Gonyalons, que és el director general d’Esports, que va
continuar gestionant aquesta àrea, i suposam que és perquè és
el que més o manco duia la gestió del dia a dia del tema
esportiu, de les proves i dels diferents assumptes. Però
immediatament varen sortir problemes entre vostè i el Sr.
Gonyalons, sap vostè que li vàrem fer qualque pregunta oral
per aquest tema i, si em permet, li recordaré el que anat
succeint durant aquests mesos perquè vostè després ens pugui
explicar en quina situació es troba la relació a nivell del seu
equip directiu i si això influeix o no en la gestió.

Hem sentit que hi va haver una crisi a la conselleria, que el
Sr. Gonyalons era el tapado del Govern i que vostè després
l’indultava al Sr. Gonyalons, i per això sembla que continua
fent la seva gestió. Vostè va intentar cessar l’equip del Sr.
Gonyalons, després de diferents reunions de la Fundació Balear
de l’Esport, on es va intentar cessar el gerent Joan Noguera, a
la primera amb vots en contra dels mateixos directors generals
i a la segona on ja es varen abstenir i el va poder cessar. Un
parell de dies abans, a més, havia dimitit també el director
d’Àrea de Promoció i Patrocini, el Sr. Biel Arrom, en desacord
amb com s’estava gestionant aquesta àrea, aquesta crisi, i vostè
va dir que era culpa dels contractes que havia trobat quan va
entrar.

Voldríem saber si això és així, que d’una vegada per totes
ara, amb la visió del temps que ha passat, ens digui què és el
que es va trobar, si realment aquesta situació s’ha resolt i si
continua o no. I què va passar amb el contracte, aquells
contractes menors d’un assessorament de nutricionista, anava

a dir nutricionista, però després va resultar que no era
nutricionista, el Sr. Andreu Canals, sinó que era químic, i va
ocasionar una revolució o un malestar dins el sector, dins el
Col·legi de Nutricionistes. Per tant, voldríem saber, en primer
lloc, aquesta part política, què és el que ha passat a nivell de
gestió? Quina és la seva relació ara amb el Sr. Gonyalons? Si
la gestió de la conselleria s’ha vist afectada per això i la feina
que es fa amb el Sr. Pep Abrines, que em sembla que és el nou
gerent.

També volem saber quina és la seva opinió sobre la
demanda que va fer el Sr. Gonyalons que l’àrea d’esports
passàs a Vicepresidència, en aquell moment de la crisi va dir
que no volia fer feina amb vostè com a consellera i volia passar
a Vicepresidència, ho dic perquè Vicepresidència és l’àrea de
turisme i la passada legislatura, a part dels problemes polítics
que puguin tenir vostès, va ser una decisió prou encertada
perquè l’àrea d’esports, amb la recerca d’un model turístic més
de qualitat, diferent, amb la finalitat de diversificar les apostes
turístiques, es va ajuntar turisme i esports i va resultar prou
positiu. Per tant, per ventura seria una redistribució, ens sembla
encertada, i a veure quina opinió en té vostè, si li semblaria
adequada.

Des del punt de vista de la gestió sí tenim diferents
qüestions, ja més concretes, de la feina del dia a dia que
voldríem que ens resolgués i la interpel·lam per aquestes
qüestions.

En primer lloc, les proves esportives a la natura. Durant
aquesta legislatura, els organitzadors d’esdeveniments esportius
han tengut molts problemes per dur a terme proves que es
desenvolupen a espais naturals, com, per exemple, a la Serra de
Tramuntana; així, per exemple, proves consolidades com la
Ultra Serra de Tramuntana, o la Trail dels Fars a Menorca, han
hagut de modificar el seu calendari i recorregut a causa de les
exigències del Govern. I uns problemes, a més, que s’han vist
agreujats quan el conseller de Medi Ambient, el Sr. Vidal, va
publicar o aprovar una circular on feia referència a la tramitació
i afecció de les activitats esportius a espais de la Xarxa Natura
2000. Aquestes mesures afecten molts esportistes de les
Balears, perquè han vist en perill la pràctica del seu esport al
medi natural i, davant aquestes queixes, voldríem saber si tenen
previst vostès, fent una revisió d’aquesta circular, si tenen
previst fer canvis en la redacció de la normativa i facilitar
l’organització de proves en el medi natural que, avui en dia,
tenen aquestes dificultats.

Una altra àrea que ens preocupa és la del Polisportiu
Prínceps d’Espanya, per diferents qüestions: una d’aquestes és
perquè en el gener del 2016 la Direcció General d’Esports va
anunciar que regularia l’accés a les instal·lacions del
polisportiu Prínceps d’Espanya mitjançant l’ús de targeta.
Aquestes mesures han generat moltíssims de problemes als seus
usuaris, especialment als pares i als familiars d’esportistes que
volen accedir al recinte per veure els seus fills, i voldríem saber
si davant les queixes d’usuaris i federacions s’han pres mesures
o se’n prendran per part de la Direcció General o directament
per vostè per solucionar els problemes amb què es troben els
usuaris en el dia a dia per anar a veure els seus fills, una cosa
tan habitual com anar a veure els esports, pel tema de la
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necessitat de posar en marxa o que funcionin correctament
aquestes targetes.

A nivell d’infraestructures del Prínceps d’Espanya també
varen anunciar vostès millores a les piscines; especialment la
construcció d’un edifici de l’institut per a alumnes del centre de
tecnificació. Voldríem saber en quina situació es troba, quines
actuacions s’han realitzat, o si ja deixen de costat aquesta
millora que havien anunciat.

Un altre problema amb què es troben també els esportistes
al Prínceps d’Espanya que practiquen atletisme és la presència
de clubs o usuaris que juguen a futbol en el centre de les pistes
d’atletisme. Hem sentit queixes de la gent que fa atletisme que
gent que juga a futbol juga a la pista, i voldríem saber quines
mesures han pres, si han fet qualque actuació, si pensen prendre
qualque mesura, perquè a part de les molèsties que això pugui
provocar també és un perill per als entrenament dels atletes.
Voldríem saber si s’ha fet qualque actuació i quins criteris
s’utilitzen, si aquesta situació continua, per regular l’ús de les
instal·lacions, la distribució d’horaris per a la pràctica esportiva
i la convivència de diferents modalitats esportives.

En relació amb el Palma Arena també teníem una qüestió,
i és que el passat mes d’octubre es va anunciar el nom del nou
gerent per al Palma Arena, i era una plaça que estava vacant
pensam que era des de principi d’estiu, no sé si és així; per tant
ha estat vacant tres o quatre mesos fins ara, que s’ha nomenat
el nou gerent, pensam que era l’octubre; vostè ja ens dirà si són
exactament aquestes dates que li coment, i voldríem saber per
què s’ha torbat tant de temps a nomenar un nou gerent, si hi ha
hagut problemes amb les persones que estaven al borsí o que es
podien seleccionar, i qui ha gestionat durant aquest temps el
Palma Arena i si ha estat necessària aquesta gestió; si s’ha fet
des de la Direcció General d’Esports potser bastaria continuar
amb aquesta gestió i no hagués estat necessari nomenar un
gerent, a veure si és així.

També els criteris de cessió d’espais a federacions i entitats
esportives. Hem sentit queixes i ha sortit publicat als mitjans
que hi ha federacions, per exemple de boxa o taekwondo, que
tenen molts de problemes per desenvolupar el seu esport per la
manca d’espai adient, i aquestes entitats, aquestes federacions,
s’han hagut de conformar amb espais que potser no són tan
aptes com haurien de ser. Per exemple, al recinte del Palma
Arena, per dur a terme la seva activitat, han hagut de llogar
locals o cercar espais a altres municipis. Hem sentit moltes
queixes d’aquests col·lectius, que se senten discriminats. Això
és un menyspreu clar a federacions que tenen dret a practicar el
seu esport, ben igual que les altres, i a més, a part de les
competicions amb esportistes d’elit, també fan feina en
formació i en promoció a través de l’esport base. Voldríem
saber també quins criteris segueixen vostès per cedir un espai
adequat a cada federació i per què hi ha aquesta discriminació
tan evident i quines mesures posaran per resoldre-les.

I després un tema important per a nosaltres de gestió, i
pensam que en general per a la societat, és el tema de... és la
falta d’impuls polític que estan donant vostès a la Llei de
mecenatge esportiu. Ja la vàrem interpel·lar, o crec que li vaig
fer una pregunta oral, per la Llei de mecenatge cultural que es
va desplegar la passada legislatura, i en una línia equivalent es

va desplegar una llei de mecenatge esportiu que..., no es va
desplegar, perdoni, es va aprovar el març de 2015, amb una
habilitació per desplegament reglamentari al Govern a
continuació; vostès han d’assumir la continuïtat d’aquelles
coses que funcionen, no només s’han de limitar a derogar les
coses que considerin que no funcionen o que no els agraden
ideològicament, i aquesta llei de mecenatge esportiu no ha estat
desplegada o no tenim coneixement de quines actuacions s’han
fet fins ara. Clar, tenint en compte que és una llei que
establirà... o que establia i s’havia de desplegar per ser efectius
tota una sèrie d’incentius fiscals i de beneficis a actuacions
d’impuls a l’activitat esportiva, a patrocini esportiu per
empreses a particulars, a cessió d’ús d’instal·lacions o a
convenis de col·laboració, i que suposarien tota una sèrie de
beneficis, per tant impulsaria molt l’activitat esportiva, volem
saber per què a dia d’avui no tenim cap informació ni cap
notícia d’aquesta llei de mecenatge esportiu i del seu
desplegament.

I li he de dir que totes aquestes actuacions demostren per
ventura una falta, pensam nosaltres, d’interès en relació amb
l’àrea d’esports. Potser hi ha implicació per part de la seva
direcció general, però potser falta l’impuls polític que vostès hi
hauria de donar, no només l’impuls a efectes d’assistir a entrega
de medalles, que també ens pareix molt bé, o a recepció
d’esportistes, que només faltaria, també és molt important...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

...però també la part de gestió del dia a dia és molt important
perquè la societat senti que l’esport no és una àrea oblidada per
aquest govern, i tota aquella gent que hi està implicada també
se senti representada per aquest govern i per aquesta conselleria
que vostè ha de dirigir des del punt de vista general; no només
la part de cultura, que és molt important, o de participació, sinó
també en la part esportiva.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, efectivament, té poca
visibilitat l’esport en aquesta cambra, per la qual cosa li agraesc
la interpel·lació i qualsevol pregunta que em vulgui fer vostè o
qualsevol membre d’aquesta sala.

Primer li contestaré les preguntes que m’ha fet i després li
parlaré també de polítiques esportives, que li puc garantir que
són estratègicament i des del punt de vista de la conselleria
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importantíssimes i essencials, tant per part del meu equip de la
Direcció General d’Esports com de jo mateixa com a
consellera. Efectivament exercir de consellera d’Esports, igual
que exercir de consellera de Cultura, no es tracta només
d’assistir a esdeveniments sinó una política a porta tancada que
li puc garantir que faig i que ara li explicaré, li desenvoluparé
algunes mesures, algunes de les quals s’han impulsat a principi
de legislatura i, d’altre, en aquest any. 

Sí que li he de dir que, quant al cessament de l’anterior
gerent de la Fundació, els directors generals que formen part
del patronat no hi varen votar en contra, es varen abstenir, i
evidentment un cessament mai és una situació agradable, però
també li he de dir que tenc molt clar quins són els criteris, i els
vaig deixar també molt clars quan vaig arribar, i per tant amb
aquests criteris ha estat com he actuat. També he de dir que
m’alegra que el seu plantejament del que va passar hagi
canviat, perquè a la pregunta oral que em va realitzar fa unes
setmanes qüestionava els motius pels quals ho vaig fer; ara
supòs que té més informació i ja ho sap; el que passa és que per
prudència i respecte a les persones afectades no vaig
desenvolupar-ho més, però simplement és que no vaig
considerar apropiat un contracte fraccionat sense publicitat a
una persona que no reunia la titulació i que tenia una
condemna. Punt. Llavors, quant a la demanda del meu director
general d’esports, tot l’equip té absoluta..., tenc absoluta
confiança en ell, per això estan; amb mi treballen ells amb
absoluta lleialtat. Quant a la seva demanda de passar a
Vicepresidència, a mi sincerament no em consta, no faig cas
dels comentaris i dels rumors; li ho pot preguntar a ell i li
contestarà molt millor.

També, pel que m’ha preguntat de proves esportives a
espais protegits, bé, com que entenc que les polítiques de
qualsevol equip de govern -ho entenem tots- han de ser
transversals, des de final de l’any passat tant des de la Direcció
General de Xarxa Natura com de la d’Esports s’estava
treballant en una normativa per regular precisament les proves
esportives a espais protegits. Aqueixa normativa ara mateix és
candidata al premi Xarxa Natura 2000; no està previst
modificar-la, però si hem de modificar alguna cosa que no
funciona tant amb una norma com amb qualsevol evidentment
es farà, perquè una vegada que es posa en pràctica o es posa en
ús una norma llavors veuen si hi ha alguna cosa a perfilar.

Quant a les targetes d’accés al poliesportius de Prínceps he
de dir que som conscient i tenc coneixement que no a tothom
agrada aquesta mesura impulsada crec que a principi d’any, i
hem estat treballant i comentant-la, però he de dir també que la
seguretat de tots els al·lots, menors en molts de casos, que van
allí també es garanteix molt millor amb un control de l’accés.
També he de dir que les targetes, la primera targeta
d’acompanyants menors d’edat és gratuïta, i només la segona
són 5 euros, però per la targeta; la targeta, si no es perd, són 5
euros que es paguen una vegada i ja està. De tota manera he de
dir que no hi ha res tancat, no hi ha res inflexible; qualsevol
mesura és revisable si veim que amb el temps no funciona.
També he de dir que aquestes targetes són transferibles.

Quant a l’aulari, en tramitació, efectivament és un dels
projectes estrella i en el qual hem treballat molt intensament
des de principi de la legislatura i des de principi d’aquest estiu,

i en aquestes moments ja vàrem treure a concurs la redacció del
projecte bàsic i avantprojecte de construcció d’aquest aulari, es
varen presentar quatre projectes, se’n varen descartar dos i dos
de... les dues empreses o els dos despatxos que varen presentar
projecte i varen ser descartats perquè no havien presentat la
documentació al sobre que pertocava varen presentar un recurs
i a mitjans de novembre serà resolt aquest segon recurs i
esperam que la segona mesa de contractació, la primera ja es va
reunir, esperam que la segona mesa de contractació es pugui
reunir més aviat dins aquest mes de novembre o principis de
desembre, no voldria dir una data que llavors hagi de rectificar.

Quant als entrenaments d’un equip de futbol, supòs que es
refereix a l’Atlètic de Balears, ens va demanar de manera
excepcional poder entrenar quinze jornades en dijous i dissabte
a les pistes del Prínceps, evidentment es fa i s’ha de fer en
horaris que no interfereixin en la pràctica de l’atletisme i, de
fet, hem demanat en una ocasió que avancessin l’horari de
finalització de l’entrenament perquè quinze minuts després
començava un entrenament per la zona, però el que és clar és
que la voluntat és que no interfereixi, que no molesti i també
que en el cas que si això s’arriba a produir evidentment
revisarem qualsevol decisió.

Pel que fa al gerent del Palma Arena és un càrrec de lliure
designació, però ja vaig anunciar quan es va produir el
cessament que el que volia..., perquè això és una cosa que
demanava el sector que es professionalitzassin les gerències,
tant de la fundació com del consorci.

Aquest ha estat el motiu de buscar, tot i que ja dic que és un
càrrec de lliure designació que la presidenta del consorci
proposa al consorci i es vota, volíem un perfil absolutament
tècnic i el vàrem trobar en la persona de Jaume Ordinas, que
ens acompanya aquí, avui ens acompanya el nou gerent de la
fundació Pep Abrines, que vostè ha mencionat, un tècnic de la
casa tal i com em vaig comprometre també quan va passar, el
director general d’Esports com a cap de l’equip esportiu i el
nou gerent que té un currículum com la resta absolutament
espectacular.

Pel que em parla vostè de mecenatge esportiu, és cert, l’hem
de desenvolupar, no s’ha desenvolupat encara en aquesta
legislatura, però sí que li he de dir que creim fermament amb el
patrocini i de fet precisament per això alguns dels
esdeveniments esportius i de les polítiques esportives i de les
activitats esportives que impulsam com el Gran Prix d’Escacs
que tindrà lloc a final d’aquest mes de novembre compta amb
un patrocini privat.

I llavors també em permetrà que li faci, encara que sigui
tres minuts, he considerat prioritari com és la meva obligació
de contestar-li a les demandes, però sí parlar-li d’algunes coses
que s’estan impulsant des de la Conselleria d’Esports en
aquests moments. De fet, vostè ja sap que al tema de programa
en valors, que no s’havia fet res en la passada legislatura, se li
ha dedicat un pressupost important perquè entenem que l’esport
és una eina d’integració, de cohesió social importantíssima i en
aquest sentit treballam.

També en el sentit de fomentar la no-violència a l’esport i
el respecte a l’adversari. També entenem que l’esport, com he
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dit, és una disciplina fantàstica per a la inclusió. En aquest
sentit hem firmat fa un parell de setmanes el primer conveni des
de la Conselleria d’Esports amb la Conselleria de Benestar
Social per impulsar polítiques d’integració cap a esportistes
amb algun tipus de discapacitat, de fet, tenen accés gratuït a les
instal·lacions per practicar qualsevol tipus d’esport.

També he parlat del tema de la dona, també en aquest sentit
he de dir que enguany serà la primera vegada que el premi
Cornelius Atticus tengui també una versió femenina, només a
fomentar la inclusió i la visibilitat de la dona esportista
s’invertiran al llarg d’enguany 75.000 euros. 

També he de dir que com que creim en la participació en
tots els àmbits d’aquest govern hem recuperat l’Assemblea
Balear de l’Esport que la passada legislatura només es va reunir
una vegada i en aquesta legislatura se n’ha reunit ja dues dins
aquest any, una a principi d’any el passat mes de març i l’altra
fa un parell de setmanes.

També hem aprovat... hem redactat i aprovarem
pròximament el codi d’ètica esportiva per a esportistes,
familiars, entrenadors, tècnics, per a tota la comunitat esportiva
perquè creim en aquests valors.

Hem realitzat el cens d’equipaments esportius i
d’instal·lacions esportives que serà la primera passa per
realitzar i elaborar un pla d’equipaments esportius i li puc
garantir que la conselleria col·laborarà en aquells territoris o
illes on es detecti que hi ha mancances i buits d’equipaments
esportius perquè entenem, tal i com diu la llei d’esports que
vostès varen aprovar, que el Govern balear, al marge de les
seves competències, ha de garantir que tots els ciutadans tenen
el mateix dret a accedir, la mateixa facilitat d’accedir o d’accés
als equipaments esportius i això a dia d’avui no passa. Només
dues dades: a l’illa d’Eivissa, d’on jo som, tot i que som
consellera molt conscient que ho som de totes les Illes Balears,
amb 40 anys d’autonomia s’han invertit zero euros des de la
comunitat a un equipament esportiu...

(Alguns aplaudiments)

...zero euros; i llavors també hi ha altres casos com és a
Menorca on equipaments de titularitat municipal donen, estan
absolutament col·lapsats perquè donen servei insular, això per
no parlar de l’illa de Formentera que, tot i ser equipaments per
a totes les illes, però estan a Palma, han d’agafar una barca, un
autobús, un avió per arribar a equipaments. Aquest desequilibri
nosaltres volem començar el camí per corregir-lo.

També he de dir que hi ha... quant a altres esdeveniments o
altres mesures que impulsarem, és la primera vegada que farem
els premis de l’esport balear que tendran lloc el pròxim 23 de
desembre i als quals esperam poder comptar amb la presència
de tots vostès.

En la següent intervenció parlarem i anunciaré altres
mesures que farem perquè creim en la igualtat territorial, en la
cohesió territorial de les quatre illes a través de l’esport i a
cobrir mancances i deficiències que fins ara no s’havien cobert
com ara, per exemple pagar el transport dels esportistes entre
Eivissa i Formentera, que encara que sigui un transport entre

illes, des de fa deu anys que existeix el Consell de Formentera
el seguia assumint el Consell d’Eivissa i consideram que això
és absolutament injust i a partir d’aquesta pròxima temporada...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

... nosaltres des de la conselleria arreglarem aquest greuge
comparatiu que existia respecte dels trasllats d’esportistes entre
Eivissa i Formentera.

Sí que és veritat, vostè ha mencionat el Palma Arena, és
veritat que el Palma Arena ens suposa una hipoteca...

EL SR. PRESIDENT:

Consellera, ha d’acabar, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

...sí, una important hipoteca de més de la tercera part del nostre
pressupost, però en el que podem treballam.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula ara la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sra. Consellera, gràcies per les
seves explicacions, sí que li he de dir que esper que aquesta
interpel·lació sigui almanco la possibilitat o el punt de partida
perquè una àrea que com li deia és bastant invisible en l’àmbit
social i en l’àmbit d’aquest parlament almanco agafi una mica
més de roda i tengui una mica més de repercussió i d’activitat
quant a l’impuls de les seves polítiques.

Li dic que és bastant invisible perquè a més li he de
comentar que quan vaig començar a preparar aquesta
interpel·lació vaig accedir a la pàgina web de la seva
conselleria, la seva pàgina principal, no hi ha cap notícia
d’esports, s’ha d’entrar a la Direcció General d’Esports que em
sembla molt bé que la Direcció General d’Esport tengui totes
les notícies, però també un prec seria que almanco visualitzin
aquestes actuacions que es fa d’esports a la pàgina principal per
donar-li aquesta situació d’equitat o d’equiparació amb la resta
d’àrees de la seva conselleria, perquè una conselleria que
tampoc no té massa competències, bàsicament vostè fa les
competències de cultura, estaria bé que impulsàs aquestes
d’esports.
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En relació amb la targeta que em comentava que val 5 euros
dels Prínceps d’Espanya, també des d’aquí li demanaríem que
mirassin si és possible que fos gratuïta perquè haver de cobrar
a les famílies perquè vagin a veure jugar els nins tampoc no ens
sembla el més adequat sobretot tenint en compte que vostès són
un govern amb una recuperació econòmica, haver de treure 5
euros a les famílies per una targeta per entrar a veure els
esports no és la millor manera de fomentar l’esport i molt
manco de facilitar la conciliació a les famílies.

Del programa “Valors en l’esport”, no n’hi havia parlat,
vostè hi ha fet menció, sí que m’agradaria saber quina
col·laboració es fa amb els consells, sé que és un programa que
es fa amb col·laboració amb els consells i m’agradaria saber
quin tipus de coordinació administrativa o de gestió es fa amb
els consells.

El Cornelius Atticus, sí que li he de dir que em sembla una
millora el fet que hi hagi... eh?, li ho diré, que hi hagi un premi
dirigit a les dones esportistes, i esperem que tengui els seus
fruits i sigui positiu, no?, aquesta modificació, aquest canvi o
aquest avantatge.

I sí que li diré, igual que li deia al principi que em semblava
que era una conselleria que des del punt de vista de l’esport,
sobretot, necessitava un poc més d’impuls o un poc més
d’implicació, que nosaltres li presentarem una moció,
evidentment com a resultat d’aquesta interpel·lació, en relació
amb la Llei de mecenatge perquè no la deixin de banda perquè
la despleguin ja, no en tenim prou que hi hagi actuacions de
patrocini concretes, és necessari que hi hagi aquest impuls a la
societat, per tant li presentarem una moció perquè el temps que
quedi, perquè vostè m’ha reconegut que no ha fet res, i han de
tenir en compte que som a finals de l’any 2017 i el que no és de
rebut, que, en dos anys i busques, no s’hagi pogut desplegar un
àmbit tan important com és el mecenatge esportiu i la facilitat
que les famílies, les empreses o els particulars es puguin
implicar de manera més directa amb beneficis en la pràctica i
en la publicitat i en la posada en valor de l’esport.

També, perquè hi hagi millor coordinació del’àrea
d’Esports amb altres conselleries, li he comentat, per exemple,
la de Turisme, perquè pensam que és una manera positiva que
es podria fomentar un model turístic dirigit cap a l’esport, cap
a un esport de qualitat, cap a un esport sa, o un turisme sa i de
qualitat, millor dit, i que nosaltres ja vàrem impulsar a
l’anterior legislatura i que seria positiu.

També des del punt de vista, tal vegada, de la Conselleria
d’Educació, pensam que hi ha d’haver una major implicació i
coordinació entre les instal·lacions esportives i les
instal·lacions educatives, pensam que a les escoles es podria
fomentar un poc més aquesta coordinació amb l’àrea d’Esports,
per fomentar des de petits en els nins, que hi hagi, que tenguin
activitats extraescolars, no només en general, sinó amb una
implicació més directa de les activitats esportives.

I finalment, el que em comentava del codi ètic, esperem que
aquest codi ètic que ens ha anunciat per als esportistes tengui
més resultats o millors resultats que el codi ètic que té el
Govern, que es va torbar prou a posar en marxa.

Crec que li he plantejat moltes qüestions i la majoria són
positives, em sembla. A part de la part política que li hem
recriminat, nosaltres pensam que no va ser correcta la gestió
que s’ha fet a nivell política al principi del seu mandat o de la
seva gestió.

No he dit jo que sigui per culpa dels contractes, el que li he
comentat és que vostè ens va dir que va ser per culpa dels
contractes menors, i vostè em reitera que sí que va ser per culpa
d’aquests contractes menors, encara que les persones cessades
varen dir el contrari, que era per una falta de confiança. Només
li he posat damunt la taula, perquè pensava que era positiu que
vostè, com a superior immediat de tota la conselleria, ens donàs
doncs més detall d’aquesta realitat.

I desitjam que aquesta interpel·lació, com li deia, aquesta
moció, serveixi per fer visible un poc més una àrea que és molt
important, que, per ventura a nivell de Govern és més
desconeguda o hi ha menys implicació a nivell del pacte del
qual vostè forma part, però que, per a la societat, en general, i
per a aquesta parlament pensam que és molt important i que
s’ha de promocionar una mica més.

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. En torn de contrarèplica, té la paraula
la consellera Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. Bé, és cert el que dèiem abans i hem
repetit les dues, en el Parlament no té molta visibilitat, també
és veritat que no va haver-hi moltes propostes de l’oposició per
aprovar a l’anterior debat de la comunitat, però en el carrer no
és cert que no tengui visibilitat, creiem que el nivell dels
esportistes de les Illes Balears contradiu això, sobretot també
perquè a nosaltres ens importa que serveixin de mirall cap als
joves, que vegin un model en un esportista que guanya i que
puja de nivell i no en altres models.

Recollim el prec de la web, el compartesc.

I qual parlava del tema dels alts càrrecs, efectivament, és
lògic, va ser per una falta de confiança, però vaig actuar d’ofici,
és a dir, no vaig actuar a retruc de res. També he de dir que en
aquest aspecte, parlant de càrrecs de lliure designació, nosaltres
hem practicat una política d’austeritat, perquè comptam a la
fundació, només a la Fundació d’Esports, comptam amb dos
alts càrrecs menys que a la passada legislatura.

I quant a parlar d’equilibri territorial, que abans no he
comentat, per exemple enguany també hem impulsat una
partida que és la primera edició que es fa, una partida que
entenem que és petita però que és important per la simbologia
que té, de 160.000 euros per repartir als consells insulars petits,
de les altres illes, per ajudar a finançar l’esdeveniment o
l’activitat que ells considerin. En aquest cas, a Menorca li varen
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donar 62.500 euros enguany pel certament del GIGA, i en el
cas de Formentera i d’Eivissa, enguany, en aquest mes de
novembre, se signarà el conveni. Aquesta partida de 160.000
euros l’any que ve passarà a 500.000.

I evidentment, no només pensam en les illes petites, pensam
en totes i, en aquest sentit, també tendrem l’any que ve, en els
pressuposts del 2018, una partida de 500.000 euros per
col·laborar amb projectes d’ajuntaments allà on detectem
deficiències en aquest mapa d’equipaments, tant pot ser
Costitx, com la part forana de Palma, és a dir, barriades,
pobles, territoris, illes que no tenguin la mateixa facilitat
d’accés que els vesins del centre, que poden accedir més
fàcilment al Palma Arena o als Prínceps.

D’altres partides que hem recuperat, per exemple, són les
ajudes a les federacions, la passada legislatura no es varen
produir i nosaltres hem recuperat, aquestes ajudes a les
federacions varen començar el 2016 amb 180.000 euros, en el
2017 amb 280.000 i de cara a l’any que ve volem que sigui de
555.000, per tant, haurem augmentat, bé, augmentat no, partit
de zero fins a arribar a això, perquè entenem que a través de les
federacions es fa també molta feina en aquest sentit.

També, per exemple, per a equips que competeixen a nivell
estatal, hem passat de 600.000 euros del 2017, perdó, de
600.000 euros en el 2016, hem augmentat 200.000 euros
enguany i n’augmentarem 200.000 més de cara al 2018, amb la
qual cosa l’any que ve arribarem al milió d’euros per ajudes a
equips que competeixen a nivell estatal. Ja saben que per al
desplaçament entre illes pagam el cent per cent, també hem
augmentat la partida, invertim 1,5 milions d’euros i, gràcies,
diguéssim, a anar pagant poc a poc i eixugant aquest deute
multimilionari que tenim del Palma Arena podrem incloure en
les categories finançades les categories d’infantil i de cadet.

També he de dir que les ajudes a esportistes destacats, a
esportistes d’alt nivell, també han pujat: del 2016, que van ser
450.000 euros, al 2017, han estat 550.000, i en el 2018 volem
que sigui, com a mínim, de 650.000.

Com ja dic, en aquestes partides pressupostàries, crec que
és un reflex de la importància estratègica i política que donam
al Departament d’Esports dins la nostra conselleria, de fet és la
conselleria que més ha pujat pressupostàriament de cara a
l’exercici del 2018. I no només això, sinó que podrem impulsar
algunes infraestructures, també en el Palma..., perdó, en els
Prínceps d’Espanya, com és el projecte de cobriment de la
piscina de 50 metres, perquè s’hi puguin realitzar
esdeveniments internacionals i d’alt nivell durant l’hivern. Fins
ara no es podia, hi ha mancança d’aquest tipus d’equipament de
piscines cobertes i prop d’1 milió d’euros, envoltant el milió
d’euros serà el cost d’aquest projecte que esperam poder
impulsar a partir del 2018, de manera paral·lela a la construcció
d’un equipament tan necessari com és l’aulari del Prínceps
d’Espanya.

He de dir que, de totes maneres, de manera paral·lela a tot
això, tant en el 2016, com en el 2017, s’han realitzat multitud
de millores en els Prínceps d’Espanya, com és a l’any passat la
primera fase d’arreglament de les grades, enguany la segona
fase; les millores en els vestuaris; a les pistes de tennis de terra

batuda, també s’han millorat. Hi ha tot un seguit d’actuacions
que no s’ha aturat per millorar un equipament, el Polisportiu
dels Prínceps d’Espanya, que reconeixem que necessitava
aquesta reforma, necessitava aquesta inversió i en aquest sentit
treballarem.

Tot el que hem anunciat o anunciam aquí ens comprometem
a realitzar-ho i a impulsar-ho a través d’aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia d’avui que
correspon al debat i votació de les mocions.

V.1) Moció RGE núm. 13269/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa al Pla de lluita contra el Xylella,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10783/17.

I, en primer lloc, debatrem la Moció RGE núm. 13269/17,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa al pla de lluita contra el Xylella,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10783/17.

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bon dia, moltes gràcies, Sr. President, senyores i
senyors diputats. Bé, han passat un parell de setmanes, així
mateix, d’ençà que vàrem fer la interpel·lació i la veritat que,
per a mi, també se’ns ha ficat el debat de l’estat de la comunitat
autònoma en el qual vàrem poder fer una aprovació d’una
proposta de resolució que també afecta aquesta moció. I com
vostès saben, aquesta moció ha estat redactada els dos dies
següents a la interpel·lació, no hi havia la proposta de resolució
encara aprovada, amb la qual cosa el punt 2 d’aquesta moció,
nosaltres entenem, com no pot ser d’altra manera, que el que
vàrem acordar dimarts passat, de la proposta de resolució
d’aquesta inversió de 10 milions d’euros, amb un plurianual
2018 i 2019, en aquest punt jo acceptaria l’esmena que han fet
MÉS per Mallorca, PSOE i Podem, perquè es pugui incloure
d’aquesta manera com està.

Ho dic, perquè, si no, el debat d’aquesta moció quedaria
totalment coix, perquè s’ha vist modificada per l’aprovació de
la setmana passada d’aquest punt, és a dir: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a destinar, de
manera plurianual, 2018-2019, 10 milions d’euros d’increment
pressupostari, -repetesc, d’increment pressupostari, és a dir,
això és a part dels 2,5 milions que tenim-, per a un Pla de lluita
contra el Xylella.” Per tant, a partir d’aquí sí que la intervenció
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de la moció ja aniria en base a discutir un poquet més els altres
dos punts.

Els altres dos punts que, de qualque manera, nosaltres el
que perseguíem és que... nosaltres entenem que el Govern té
una forma d’actuació que està dins la investigació i una altra
que era la feina a haver de fer directament a causa que se
cercava la detecció de poder demostrar si hi havia o no hi havia
positius. El que nosaltres entenem és que no hi havia un pla a
curt termini. Entenem que la feina que ha fet la conselleria al
llarg d’aquests darrers vuit mesos, perquè el temps passa molt
aviat, en aquests vuit mesos ha anat derivant cap a una feina
d’investigació, una part, per això ara també hi ha hagut el
reforçament amb aquests doblers que venen de l’impost turístic,
una feina que va per a la investigació i mirar quins arbres, quins
ceps, quines plantes poden ser més resistents o no al vector, a
totes aquestes coses, molt bé, però el que nosaltres entenem, i
és el discurs que, després de visitar ASAJA, Unió de Pagesos
i també reunir-nos amb la Mesa Agrària, i després, com podeu
suposar, parlar amb distintes pageses i pagesos dels que jo
conec i del meu entorn i qualcun de familiar, en aquest sentit el
que a nosaltres ens preocupava, i esperem que aquests doblers
siguin per a això, ens preocupava l’estat sanitari de les terres i
dels arbres i de les plantes; és a dir, les finques, en general, no
tan sols les que eren de pagesos al cent per cent o al 50%, sinó
aquelles finques que són de propietaris, i com que no s’hi
dediquen gens ni mica, resulta que es troben abandonades. I
aquestes finques abandonades són un focus molt potent perquè
dormi allà el Xylella. I després, amb aquests vols que pega,
segons el vector que és, que és de 60 metres, 40 metres, no
massa alt, s’introdueix dins finques del costat, que, tal vegada,
l’amo, la madona, en tenen cura així com toca, però poden
veure’s infectats, perquè a les finques del costat no en tenen
cura.

I per això parlàvem nosaltres d’un pla a curt termini,
parlàvem d’un pla a curt termini perquè veiem que no ens
queda més remei que intervenir.

El conseller em deia, quan jo deia 20 milions, al final són
10, no tenim capacitat de qualque manera per gastar aquests 20
milions d’euros. És clar, si no fem una ordre on ajudem
aquestes finques que es troben abandonades, perquè siguin
llaurades, siguin podades i siguin esquitxades amb els
productes que siguin bons i no siguin en cap moment nocius per
al medi ambient, difícilment gastaríem els 20 milions d’euros.
Però si realment fem una ordre d’ajudes que pugui anar, tal
vegada, prioritàriament als que estiguin cent per cent donats
d’alta agrícola i després als que no hi estiguin al cent per cent,
sí que tal vegada aconseguiríem que moltes finques es
poguessin arreglar i es poguessin llaurar i es poguessin podar.
Això era una primera qüestió.

I l’altra qüestió, perquè, és clar, no oblidem que, com diu el
Sr. Moralejo, hi ha 1 milió d’ametllers afectats, i quantes
desenes de mils d’oliveres? I quantes desenes de mils de
plantes ornamentals? Si les sumam, jo no sé quantes són, el que
sí sé és que 1 milió d’ametllers, més o menys, es posen d’acord
els tècnics, són un 70% dels ametllers que tenim a les Illes
Balears. És molt fort, eh, és molt fort!

És clar, n’haurem de llevar. Un em va dir: però què hi
sembram? Per començar n’hauríem de llevar, n’hauríem
d’eliminar; si a sobre, la feina que fa la conselleria per
experimentar amb nous arbres, amb nous cultius, amb nous
peus, així com vagi tenint aquesta contesta la conselleria, que
sé que no és fàcil, Estats Units hi inverteix cada any, ja ho vaig
dir aquí, 50 milions de dòlars, i no han arribat a trobar, hi han
de conviure, però sí que han començat a trobar coses per
conviure-hi, i continuen traient el seu producte, el Govern, en
aquest cas de Califòrnia, posa cada any 50 milions de dòlars
per a investigació i 50 milions de dòlars directes per ajudar a
sembrar i ajudar a subvencions tot un seguit de productes que
s’han de menester per poder lluitar contra això.

Això era la primera part del punt 1, que és aquesta història
de a mig termini, de a curt termini, vull dir, poder actuar,
perquè entenc que en el mig i en el llarg vostès hi fan feina,
crec que els doblers són insuficients. De moment no puc dir si
la feina que fan és bona o no és bona, a l’inrevés, jo vull
col·laborar i vull empènyer, d’aquí a un any ho sabrem, d’aquí
a un any ho sabrem si ha estat bona o no; hem fet una primera
fase que era contenció, demostrar a Europa que no havia de ser
eradicació, talment, bé, però ara ja ve l’acudit d’Eugenio: ¿Hay
alguien más?, és a dir, ara ja aquest tema, tothom ja sap el mal
més o manco que tenim. No sé si som capaços de sentir el
patiment que pot ser això.

L’altra qüestió és, em bot el punt 2 perquè de qualque
manera tenim aquest acord i no debatré el que vàrem debatre
l’altre dia, l’altra qüestió és com participar. Nosaltres els dèiem
que es constituís una mesa de diàleg amb representants
municipals i propietaris de finques i sector agrari. Nosaltres el
que pensam és que podem anar a la FELIB, d’acord, que hi han
anat i els ho explicam, bé, i podem anar a ASAJA, a Unió de
Pagesos i podem anar també a la Mesa Agrària i a altres
cooperatives que hi pugui haver del camp, molt bé, però, una
vegada que tenim clar que hi ha un focus molt gros i afecta una
sèrie de finques, jo trob que el que hem de fer no és parlar amb
el sector que representa, sinó parlar amb els propietaris
d’aquests terrenys, amb aquestes pageses i aquests pagesos
d’aquests terrenys, no s’han d’assabentar pel diari. No tots
estan associats, la majoria de pagesos no estan associats a cap
sindicat pagès, la majoria, en els sindicats hi pot haver un 5 o
un 6% dels pagesos i pageses que hi ha a les Illes Balears. A
partir d’aquí, hauríem de saber amb qui lluitam, perquè, és clar,
si ho rifam tot als sindicats, deixam el 94% de les pageses i
pagesos sense que ningú els informi, perquè el sindicat no té
per què informar qui no és del seu sindicat.

Davant aquesta qüestió, a nosaltres ens agradaria que es
pogués crear una mesa, que aquesta mesa pogués tenir
moviment, perquè si afectam municipis del raiguer o a través de
la Mancomunitat del Raiguer o de la del Pla o de la de la Serra
de Tramuntana, poguessin ser representats en aquesta mesa i,
a la vegada, jo entenc la dificultat -ho he parlat amb la Sra.
Campomar, n’he parlat amb el conseller Vidal-, la dificultat de
com hi duem també els propietaris. Bé, si la voluntat és que els
propietaris hi siguin representats, arbitrem una fórmula de com
ho podríem fer després, però ho record, el 94% no està a cap
sindicat, si realment ens interessa arreglar això del Xylella, eh.
A nosaltres sí, a els d’El Pi ens interessa i sabem que val molts
doblers. Per mor d’això hi ha aquestes qüestions.
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Nosaltres esperam que vostès entenguin que, una vegada
haver arribat a un acord intermedi dels 20 milions als 10
milions, el que ara ens preocupa és la possibilitat que els
propietaris i ajuntaments hi siguin representats. Ens hem trobat
amb batlesses i batles que ens han dit: ningú no ens ha dit res,
i ha sortit que el meu terme municipal està afectat d’això. És
clar, els batles i les batlesses poden ser uns bons elements per
informar els seus conciutadans, perquè ells poden informar tots
aquells que no són pagesos, però són propietaris de finques que
si hi fan bones pràctiques realment, tal vegada poden ajudar a
la contenció. Qui pot arribar més als propietaris de finques que
no són pagesos, que la majoria de les finques no es troben en
mans de pagesos, perquè pagesos no n’hi ha quasi quasi és
l’ajuntament, per mor d’això l’ajuntament, no la federació, sinó
l’ajuntament hauria de ser representat.

Esper que s’obri el debat i després, si de cas en els altres
cinc minuts que em queden, fixarem la postura de les dues
esmenes que... dels dos punts que queden, de l’1 i del 3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Passam al torn d’intervenció del
Grup Parlamentari Popular per defensar l’esmena RGE núm.
14505/17. Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. La iniciativa
que presenta el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES tracta d’un tema d’actualitat i que preocupa molt al
Grup Parlamentari Popular. Tal com va exposar el Sr. Font
durant la seva interpel·lació des del Grup Parlamentari Popular
estam totalment d’acord que aquesta iniciativa sigui plantejada
en positiu. Al Xylella, un bacteri que ha matat i que mata els
nostres arbres se l’ha de combatre de totes les maneres
possibles, tot i que els principals afectats directes són els
nostres pagesos, els nostres sòls, el nostre ecosistema i, en
definitiva, el nostre paisatge i la nostra economia estan en joc.
Està en joc perquè sense els arbres els sòls s’empobririen, sense
els arbres augmentaria l’erosió de la terra, sense els arbres
s’acabaria amb una part important del sector agrari d’aquestes
illes. 

Volia aprofitar aquest debat també, i ja que hi ha la
presència del conseller, de donar les gràcies als tècnics que
formen part de la Conselleria d’Agricultura per la feina que han
realitzat i que continuen fent perquè sé de primera mà que ho
han passat molt malament. No entraré en el debat perquè crec
que no és el bessó d’aquesta iniciativa, però crec que sí que
s’ha fet una feina magnífica, correcta i que han estat i continuen
estant molt preocupats. 

Com ja ha demostrat al llarg d’aquests mesos el PP ha estat
sempre al costat del Govern en aquest tema, i així ho hem
demostrat. Per una banda, la nostra eurodiputada Rosa Estaràs
juntament amb el conseller Vidal es va reunir amb el secretari
general del PP, Antonio López, i amb l’eurodiputada del PP
Esther Herranz, que du els temes agrícoles en el Parlament
Europeu. En aquesta reunió es va acordar que farien un front

comú perquè s’apliqués la contenció en lloc de l’eliminació, a
més a més, totes les forces polítiques espanyoles que tenen
representació al Parlament varen acordar enviar una carta al
Comissari Europeu de Salut i de Seguretat Alimentària per
demanar a la comissió la contenció del bacteri i la no
eradicació, tal com estableix l’article 7 de la decisió d’execució
2015/789, sobre les mesures per evitar la introducció i la
propagació dins de la Unió Europea del Xylella.

Per altra banda, el ministeri que és el nostre interlocutor
directe a nivell de la Comissió Europea ha treballat per acabar
de convèncer els tècnics que la millor opció en el cas concret
de les Illes Balears era la contenció ja que la mar feia de pròpia
barrera natural respecte de la península. 

Sr. Font, com vostè havia comentat abans al principi de la
seva intervenció, nosaltres havíem presentat una esmena, però
consideram que estam d’acord amb allò que vostè ha plantejat
perquè no tendria cap sentit aprovar una esmena diferent del
que vàrem aprovar tots, crec, si no vaig errada, que va ser per
unanimitat, i no té cap sentit en aquest cas l’esmena que va
presentar el Grup Parlamentari Popular; o sigui, que en aquest
cas sí que estaríem d’acord.

Pel que fa al punt 1 i 3 en principi estam d’acord des del
Grup Parlamentari Popular, però estam a l’espera que vostè i
que els altres grups diguin el que hagin de dir respecte
d’aquests punts.

Per acabar, desitj realment que aquesta iniciativa sigui
aprovada per unanimitat, podem seguir perquè d’aquesta
manera puguem seguir gaudint del nostre paisatge, ja sigui de
la Serra amb les nostres oliveres centenàries, dels ametllers en
flors o de la vinya que recorre les nostres quatre illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Passam al torn
d’intervencions per defensar les esmenes presentades
conjuntament RGE núm. 14621, 14622 i 14623/17. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Som aquí per debatre sobre el xylella
fastidiosa i el seu impacte sobre les nostres illes. Des de MÉS
per Mallorca creim que és una qüestió molt important i molt
greu, com ja s’ha comprovat en moltes ocasions en aquesta
cambra amb les mesures i el compromís que la Conselleria de
Medi Ambient i Agricultura ha expressat i que han quedat
clares i fermes. 

Han quedat clars i fermes quins són els cinc eixos de la
política de mesures que ha posat en marxa el conseller Vidal
per fer front a aquesta xacra, que són aquest pla d’actuació, la
participació, la investigació, l’experimentació i les mesures
concretes cap al sector professional. Aquest govern ha estat el
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primer que ha donat la cara, com va dir aquí el conseller Vidal,
aixecar el braç i dir que tenim el Xylella per afrontar el repte,
no acotar el cap i passar de tapat com va fer el Partit Popular la
legislatura passada. 

Per tant, donar suport a la pagesia és una prioritat, i els
resultats són ben clars, s’han recollit 400 mostres, s’ha detectat
que hi ha 14 espècies diferents afectades, més de 58% de
positius en aquestes anàlisis i unes 2.600 plantes eliminades.
Tot això en un any, en un any, senyors diputats i diputades. En
un any aquest objectiu de generar un coneixement, un
coneixement científic, matemàtic, de quin realment és el
problema, i no especular i no deixar la pagesia, el sector agrari
dins la incertesa i només dins bombolles i opinions sense
coneixement. 

Nosaltres creim que això, jo també som científica, i crec
que això és la manera d’afrontar un problema d’aquestes
característiques i també amb l’objectiu d’aconseguir la
contenció, fent front de tot d’una, jo he de dir que el ministeri
crec que era reticent de tot d’una a les mesures de contenció
que es proposaven per aquest govern i per aquesta conselleria,
i per fer front també a la Unió Europea i per evitar, amb
aquestes mesures de contenció, aquesta tala ecològica
desastrosa que hauria estat l’eradicació, que per al nostre sector
agrari i per al nostre paisatge hagués estat nefast per a les
nostres illes.  Per tant, crec que es va ser valent a proposar i
posar totes les mesures en marxa per aconseguir aquesta...
intentar implantar les mesures de contenció i fer front d’aquesta
forma als problemes. 

La informació és bàsica. Com va explicar el conseller, fa un
any ningú no sabia què era el Xylella. La postura del Partit
Popular i del Sr. Company era acotar el cap amb aquest
problema. 

Vostè, Sra. Mercadal, ens ha parlat dels tècnics de la
conselleria que ho han passat malament, que estaven
preocupats. Jo crec que la legislatura passada estaven ben
preocupats de veure que el seu partit i que el seu govern no
feien res per afrontar aquest problema. Crec que sí que estaven
preocupats, molt preocupats.

Bé, avui tothom, avui sí que tothom coneix el problema del
Xylella, desgraciadament, però jo crec que sí s’ha de conèixer
per fer front al problema i hem de posar en valor, jo crec,
aquestes més de cinquanta xerrades informatives, aquestes
jornades específiques amb entitats, amb organitzacions, amb
aquests materials que s’han elaborat divulgatius i que estan a
disposició de qualsevol persona a la web de la conselleria.
Aquesta informació precisament perquè tothom que vulgui es
pugui informar i tothom ho tengui al seu abast. 

Actuacions també per al control de les nostres fronteres
amb les limitacions que ens imposta aquest estat, perquè no
tenim aquesta competència, però dins aquestes limitacions
també s’ha intentat fer mesures i col·laboracions per
precisament aquest control. L’important també, s’ha creat
aquesta mesa de seguiment del Xylella fastidiosa amb meses
sectorials per cultius, jo crec que per fer front a aquests
representants del sector agrari que amb diferents cultius i
diferents problemàtiques, encara que el problema inicialment

sigui el mateix, però la manera d’afectar al final tal vegada no
és la mateixa i tal vegada les mesures no són ben iguals.

I també jo crec hem de posar en valor l’aprovació d’aquest
19 d’octubre, que per part de la Unió Europea sembla que té
una proposta de modificació de legalització, aquesta de què
parlàvem, d’aprovar com a bones aquestes mesures de
contenció per combatre el Xylella i canviar el criteri inicial. Jo
crec que això és fruit de la feina d’aquest govern, fruit de la
feina de l’equip de la conselleria, també és ver, fruit de la feina
del ministeri que crec que al final ha vist que aquesta era la
millor solució. Sabem que també ja hi ha territori peninsular
afectat pel Xylella, aquest problema que tal vegada es tenia
tapat arribarà a sortir i jo crec que al final serà la manera més
eficaç de fer front a aquest problema.

Jo crec que les mesures de foment que fa la conselleria són
diverses, reestructuració de plantacions de fruiters, amb això
que han dit d’aquesta subvenció, aquesta aportació de l’impost
de turisme sostenible, la modificació del Pla de
Desenvolupament Rural, per incentivar o per fer prioritàries
inversions en llocs afectats. També cobrien en segons quins
casos la falta de protecció del ministeri, en el cas per exemple
de la prima de fruits de closca, que hi havia una aportació del
ministeri i ara resulta que diu que no té doblers per aportar. I
per tant, aquest govern, aquesta conselleria fa front a aquests
imports que en el ministeri en aquest moment diu que no té
doblers de 2016 i em pareix que uns 170.000 que s’afegiran als
380.000 euros que ja aportava aquest govern en aquesta... Per
tant, l’esforç, la valentia, les polítiques i les mesures per fer
front a aquest problema jo crec que mai no han estat tan clares
en una política i en un problema tan greu com el que ens afecta.

Els plans també de xoc sobre tractaments fitosanitaris, que
es preveien contra vectors, contra cultius i la incorporació
també de finques col·laboradores per fer estudis i per fer
assajos, com hem dit, també hem d’aplicar coneixement, hem
de generar coneixement perquè aquest problema en aquest
moment és molt complicat i és molt variat. Per tant, aquest
coneixement és necessari, jo crec que també el Sr. Font ha
posat en valor aquestes mesures i jo crec que tots aquí hi estam
d’acord.

Pel que fa a les nostres esmenes. Bé, jo tampoc no parlaré
massa de l’esmena que hem fet en el punt 2, jo crec que el Sr.
Font ho ha deixat clar. En aquest moment nosaltres mantenim
l’acord que hi va haver en aquesta cambra de les propostes de
resolució. L’únic que no m’ha quedat clar de la Sra. Mercadal
és si retiraven la seva esmena o no, supòs que és això que ha
volgut dir, però bé i em sembla bé, jo crec que és l’adequat per
continuar amb aquest consens.

I en el primer punt, estam d’acord amb aquest pla de lluita
que vostès proposen, però en allò que no estam d’acord és que
no es reflecteixi que aquest pla ja està en marxa i per tant,
aquesta esmena va en aquest sentit, a continuar amb aquest pla
en marxa i que aquest s’adapti realment dia a dia a aquest nou
coneixement que es va generant periòdicament i a la
importància de l’impacte. I també hem de tenir en compte que
segurament a la nova llei agrària també s’introduiran mesures
per fer front a aquest problema. 
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Per tant, nosaltres estam d’acord en l’objectiu inicial
d’aquesta proposta número 1 d’El Pi, però sí que volem fer
ressò que allò que volem és que aquest pla..., posar en valor
que realment aquest pla ja s’està executant i que per tant,
continuï i jo crec que això és positiu, que tots ho valorem en
positiu.

I en el punt 3, és cert, jo crec que de totes maneres hi ha...,
ja s’ha dit que hi ha meses de diàleg, que hi ha meses diferents,
el Sr. Font ha parlat de propietaris que no estan en
organitzacions, concretament petits (...) i que tal vegada de
qualque manera les entitats o les institucions que poden
reflectir més quina és aquesta problemàtica serien els
ajuntaments, això és el que he entès de la seva explicació. Per
tant, una mica l’esmena era per aquí, és ver que s’han fet
reunions amb la FELIB i per tant, s’aposta per fer una mesa
amb institucions municipals, també es pot canviar “institucions
municipals” i posar “municipis” directament, si realment així
queda més clar quina és la intenció un poquet d’aquesta esmena
que hem pensat, perquè realment allò que es vol és que els
problemes es puguin valorar en la seva justa mesura i que
també hi tenguin veu tots els municipis que tenguin una
problemàtica més afectada.

Per tant, per la nostra banda dir-li això, que les nostres
esmenes van en aquest sentit i instar a constituir aquest espai de
participació de la FELIB, amb aquestes institucions. Nosaltres
hem dit institucions municipals, però ja li he dit, cap problema
que en lloc d’“institucions municipals” poséssim directament
“municipis”, si és que ha de quedar més clar quin és el sentit
d’aquesta esmena. Per això vostès ja ens diran el que troben.

Ens agradaria continuar forts amb aquest consens, amb tots
els grups d’aquesta cambra, amb aquesta feina, en fer propostes
conjuntes perquè consideram que és important tenir un gran
consens en aquesta xacra que afecta totes les Illes Balears i que
és molt preocupant. Per tant, nosaltres, per la nostra banda,
MÉS per Mallorca estam d’acord en el fons d’aquesta qüestió
i les nostres esmenes també han estat per posar en valor quines
actuacions s’estan fent i per posar en valor allò que podem fer
més endavant.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente, diputados y diputadas. Sr.
Font, en la moción comienzan el punto 1 proponiendo la
elaboración de un plan de lucha contra la Xylella, dando a
entender que el plan no existe y nosotros entendemos que cierta
planificación sí que se ha llevado a cabo. En diversas
intervenciones realizadas desde este faristol se han explicado
las lineas políticas seguidas para la lucha contra la Xylella, la
última vez que se habló de este tema fue en la interpelación de
la que derivó esta moción, en la que el Sr. Conseller explicaba

que la intervención realizada estaba centrada en cinco ejes con
un plan de actuación, participación, investigación,
experimentación y medidas hacia el sector y hacia los
profesionales.

Para seguir estas lineas de actuación lo primero que hay que
destacar es que este gobierno ha destapado, reconocido y
afrontado un problema que ya existía y que se había tapado o
no se había querido reconocer. Lo ideal hubiera sido que la
Xylella no hubiera llegado nunca a nuestra tierra y no tener que
afrontar este problema y los efectos que produce sobre los
árboles, sobre nuestro campo y sobre nuestro paisaje, que son
uno de los grandes valores de nuestra tierra. Pero esto
desgraciadamente no es así, y el Govern ha tenido que actuar
y ha actuado. Hechos como el Plan de contención aprobado por
Europa demuestran que el trabajo realizado desde la conselleria
para luchar contra esta bacteria, ha seguido una planificación
que ha obtenido resultados positivos. Se ha actuado desde el
primer momento para visibilizar, informar y afrontar la lucha
y el problema que nos causa la Xylella.

Le hablaba hace un momento de la importancia que tenido
conseguir que Bruselas aprobara el Plan de contención
propuesto por el Govern, y estas medidas seguidas por el
Govern balear para conseguir la aprobación de Bruselas han
sido alabadas por científicos como el ingeniero agrónomo
Alberto Ferreres, que es un profesor de investigación del
Instituto de Ciencias Agrarias y que destacaba y decía que las
medidas más conservadoras que había propuesto y que se
contemplaban en las directrices comunitarias propuestas en el
Plan de contención del Govern balear, han evitado que se
talaran miles de árboles en nuestro archipiélago.

Conseguir la aprobación de este plan de contención frente
al de erradicación creo que ha sido un logro de la planificación
de este gobierno. Usted mismo lo ha tenido en cuenta que ha
sido un buen trabajo y en la lucha contra la Xylella, del que
podemos sentirnos satisfechos, ya que de no haber conseguido
este objetivo hubiera supuesto medidas mucho más de impacto
para nuestros campos, para los agricultores y para el paisaje de
nuestras islas.

En la planificación de presente y de futuro es fundamental
la investigación, a día de hoy no se conoce ningún tratamiento
efectivo para evitar la enfermedad que causa la Xylella en los
árboles, pero son muchos los estudios y las investigaciones que
se están realizando. Según varios científicos que se dedican a
investigar sobre la Xylella lo más importante es saber qué
insectos son los que transmiten, cómo se mueven y cómo se
dispersan porque son los que mueven la bacteria.

Conocer las modificaciones que se están realizando al plan
existente a medida que la situación va evolucionando; qué
medidas se van aplicando y qué objetivos va alcanzando el plan
del Govern creo que es importante, y que tengamos
informaciones periódicas sobre las medidas que usted decía que
se pueden llevar a corto plazo, a medio o a largo plazo. Y la
enmienda que hemos presentado es conjuntamente con la de
MÉS per Mallorca y Podem, es lo que decía la Sra. Campomar,
que tenga en cuenta que el plan ya existe pero que se vayan
dando informaciones sobre lo que vaya resultando del plan.
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En el punto 2 he de decir que la enmienda que presentamos
era en total coherencia con el acuerdo que se alcanzó en el
debate de propuestas de resolución, es la misma, de hecho;
entonces simplemente queremos agradecer que la hayan tenido
en cuenta porque fue una propuesta que se presentó desde el
Grupo Socialista en el debate de propuestas de resolución.

Y para el punto 3 he de decir que desde la conselleria se ha
realizado, entendemos, un buen trabajo informativo a
ayuntamientos y al sector agrario sobre este tema, se han hecho
charlas informativas y se siguen haciendo; le puedo poner un
ejemplo muy cercano que es que dentro de tres días tendrán
lugar unas charlas en mi municipio, concretamente, a cargo de
dos ingenieros agrónomos, y me consta que se han realizado
varias charlas en la isla de Ibiza y en todas las islas de Baleares.
Y de la misma forma también hay alguna campaña informativa
que por ejemplo me resulta bastante interesante, que todos los
días que viajamos aquí a Mallorca, al Parlament, la vemos en
el filtro interislas del aeropuerto, existen campañas
informativas, paneles informativos sobre la Xylella, que
entiendo que hacen que llegue esta información a muchos
ciudadanos. Y la enmienda que le hemos presentado es eso,
también reconocer que se ha hecho este trabajo y que todos los
esfuerzos que se hagan para conocer este tema y para trabajar
por buscar una solución para él deben ser bienvenidos; seguir
trabajando en ello es lo que se pretende desde la conselleria,
por eso entendemos que se debe seguir trabajando para dar
continuidad al trabajo que ya se ha realizado a través de la
FELIB y constituir una mesa específica. En este sentido sí que
aceptaremos la constitución de una mesa específica para
municipios dando continuidad al trabajo que ya se ha realizado,
y en este sentido ha sido la enmienda que hemos presentado
conjuntamente para el punto 3, en la que esperamos alcanzar un
acuerdo.

Nada más. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyors, senyores, diputats,
diputades, treballadors i treballadores de la cambra i públic
present i que està escoltant i seguint per streaming, parlam del
Xylella, i per a nosaltres ja el Xylella és com Catalunya, que
està de moda i que té el perill d’amagar problemes més greus
o més grans que hi ha al camp balear, i volem ser crítics en
aquest sentit, ja que hi ha un problema gros al camp balear i al
sector agrari.

Vam conèixer que el 2017 van tancar vaqueries a Mallorca;
l’any que ve en tancaran tres més i en quedaran 16 de les 326
que hi havia fa vint anys.  És un problema greu que hem
d’afrontar, més enllà del Xylella, que també l’hem d’afrontar i
lluitar-hi en contra. Per això és bona notícia, és molt bona
notícia, que hi hagi 10 milions d’euros com a mínim per lluitar
contra el Xylella, però ens demanem què passa amb la resta del

sector primari, quin suport té o va tenir de les administracions
públiques, i per evitar que es puguin tancar finques com veim
darrerament. Està clar que hi ha una crisi amb el Xylella, hi ha
un interès al camp, i els pagesos són guardians del paisatge i
del medi ambient; per això tenim l’oportunitat de donar
solucions tant a la Llei agrària com a les accions del Govern.

Però que els arbres ens deixin veure el bosc. Hi ha un món
agrari que té problemes de supervivència, i és necessari donar
resposta i solucions de manera integral i transversal. El Xylella
no és l’únic problema pel qual passa el món agrari i el camp
balear. Per això estem d’acord, i hi donarem suport, amb totes
les accions encaminades a lluitar i a posar recursos per conèixer
millor la plaga del Xylella com sempre s’ha fet quan hi ha
hagut una plaga nova, i el més segur, com ja s’ha dit
anteriorment i ja estem veient i en anteriors intervencions, que
sigui d’una manera... que conviurem d’una manera controlada
amb aquesta plaga.

I se’ns ha oblidat, o no s’ha dit en aquest debat, un agent
que trobem que és molt important i que gairebé se’ns oblida, i
es tracta del Govern d’Espanya, i des de Podem ens preocupa
aquesta situació i hem traslladat al Congrés dels Diputats per
part de Mae de la Concha, diputada del Congrés dels Diputats
per Units Podem i les confluències, i secretària general de
Podem a les Illes Balears, hem demanat preguntes al Govern
estatal sobre diferents qüestions, com per exemple com es
pensa vigilar i controlar l’entrada i la sortida de material
vegetal, o quina serà la dotació pressupostària per al laboratori
aquí a les Balears, o si hi ha dotació pressupostària a altres
laboratoris de la resta d’Espanya per investigar sobre el
Xylella; quina ha estat la coordinació del Pla de contingència
del MAPAMA; o quins pressuposts hi ha previstos per lluitar
contra el Xylella aquí a Balears. Em sap greu dir, però ho hem
de dir clarament, que el Partit Popular ha estat immòbil, com ho
ha estat en l’anterior legislatura, i també ho ha estat el Govern
d’Espanya. Malgrat que la Sra. Mercadal ha dit que sí que s’ha
mogut a nivell europeu, què fa el Partit Popular en l’àmbit
estatal per aturar el Xylella o per controlar-lo? Volem que ens
digui o a veure si ens respon el Govern estatal, que fa més de
dos mesos que es va fer la pregunta i encara no hem tingut
resposta; esperem que hi hagi resposta per part del Govern
d’Espanya, encara que no esperem res...

Sí, què diu, Sra. Mercadal, que no la sent?

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en debat, per favor.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Bé, sense entrar en més conflicte amb el Govern estatal, sí
que és certa la seva implicació, no només del Govern balear
sinó també del Govern estatal, ja que és el responsable de
coordinar i seguir aquest problema i quan hi ha un problema de
plagues, com és aquest el cas. Per això és molt, molt important
que augmenti l’esforç en inspecció sanitària, controls en
frontera, per evitar no ja aquesta plaga, que ja ha entrat a les
Balears i ja no té remei, però sí per evitar potencials plagues
que puguem tenir en el futur.
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Ja entrarem al tema de la moció en concret. Hem presentat
les esmenes juntament amb MÉS per Mallorca i el PSIB, i no
entraré en més detalls del que ja han dit les meves companyes.
Sr. Font, ja hi ha un pla de lluita i ja s’ha fet, ja s’ha actuat.
Agraïm l’esforç i aplaudim l’esforç que ha fet el Sr. Conseller
per fer tot el que ha pogut en aquest tema, i donar coneixement
i pressupost per poder lluitar contra ella, encara que queda
molt, molt per fer.

Quant al tercer punt, des de Podem trobem que és molt,
molt important la participació i la transmissió d’informació des
de les administracions públiques cap a la ciutadania, i no sé si
potser s’ha oblidat un actor que poden ser els consells insulars
de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, que podem també estar
interessats a poder participar en aquesta transmissió
d’informació i sobretot de contacte amb la pagesia, com vostè
demana. De totes maneres s’ha de continuar fent feina i potser
que aquest espai d’encontre amb la FELIB sigui un bon espai
i si, com bé ha dit la Sra. Campomar, vol que es posi a
l’esmena que siguin els municipis, idò també estem d’acord que
sigui així. Per això esperem que accepti les esmenes, o si ens
vol proposar alguna transacció.

És molt important i s’ha avançat molt en el coneixement del
Xylella i és una manera de donar als agricultors eines i
informació per evitar perjudicis econòmics, s’ha d’actuar des
de la prevenció i per conèixer i trobar espècies agrícoles
resistents per evitar perjudicis econòmics. Açò donarà seguretat
i confiança al camp balear. I tornem repetir, el Govern
d’Espanya té un paper molt important, ja que té la capacitat i
les competències per poder lluitar contra el Xylella, tant des del
punt de vista de la contenció com de la compensació.

Per això Sr. Conseller li demanem que insisteixi al Govern
del Sr. Rajoy i estarem al seu costat per demanar que sigui així,
que posi els recursos per lluitar contra el Xylella aquí a Balears.
S’ha de tenir amplitud de mires, que els arbres no ens deixin
veure el bosc, hi ha molts problemes al sector agrari molt greus,
a part del Xylella n’hi ha molts més. Tenim un problema de
model econòmicofinancer i una manca de competitivitat. Per
això és important la implicació política i donar solucions
estratègiques perquè el camp balear tengui la dignitat que es
mereix.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Passam al torn de fixar
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. No és la primera
vegada que parlam del xylella fastidiosa en aquesta cambra i
segurament no serà la darrera, per açò no m’hi estendré gaire.
Aquesta plaga ens posa damunt la taula qüestions prou
importants, com ha arribat fins a les nostres illes? Com influeix
el canvi climàtic en l’expansió de les plagues? Hauríem de

parlar també de l’estat dels nostres camps, de l’abandonament
de les finques, plantejar-nos quines bones pràctiques s’apliquen
a les finques sense casos detectats i un llarg etcètera. Preguntes
que cal fer-nos i que cal respondre.

Fa un any gairebé ningú de nosaltres no sabíem què era
aquest bacteri, ni el mal que pot arribar a fer. Per desgràcia ara
tota la ciutadania en té coneixement i n’és conscient de la seva
gravetat. Per açò entenem que El Pi hagi proposat aquesta
moció i compartim la seva preocupació. Ara bé, el que no
compartim del tot és la redacció de les seves propostes i és per
açò que donem suport a les esmenes presentades i ja que el Sr.
Font ha dit que l’esmena al segon punt l’acceptava, no hi
entraré.

El primer punt sembla donar a entendre, almenys així jo ho
he entès, que la conselleria no ha fet cap pla de lluita contra el
Xylella i pel que nosaltres sabem açò no és així. Per açò i tenint
en compte que la conselleria fa temps que treballa en un pla,
que es redacta amb els canvis que es van produint, consideram
que serà més eficient que la conselleria ens vagi informant
periòdicament de les seves accions i dels seus resultats.

El darrer punt, en el qual demana una mesa de participació
de les institucions municipals, hi venim d’acord, ja que és una
manera de donar continuïtat a la feina feta fins ara, implicant
encara més els ajuntaments. De tota manera hem d’assumir que
haurem d’aprendre a conviure amb aquesta plaga i d’altres,
donada la dificultat de la seva eradicació. 

Però de tota crisi hem de poder treure qualque lliçó i en
aquest cas ens ha de fer replantejar el nostre camp, la nostra
pagesia. Per açò pensam que un bon exemple a tenir en compte
és el projecte d’aposta agrària que fa el GOB Menorca, en
col·laboració amb diferents productors agraris i que és un acord
voluntari entre una finca privada i una entitat de conservació
del medi ambient, per tal de cercar una ajuda mútua que pugui
beneficiar els objectius de les dues parts. Aquesta iniciativa
pretén fomentar sistemes de gestió agrària, que puguin apropar
els objectius de viabilitat econòmica, fonamentals per a la
supervivència del sector agrari, amb la preservació dels valors
ambientals més destacats, fonamentals tant per a la societat
com perquè el propi sector agrari pugui seguir operant en el
futur. D’una banda un plantejament sostenible amb
l’enfocament econòmic d’una explotació, ajuda a la viabilitat
i a la supervivència d’aquesta activitat, a la vegada la
preservació dels valors ambientals de flora, fauna i paisatge,
constitueixen una aportació de qualitat als interessos generals
de tota la població.

Mantenir el nostre camp és mantenir el nostre paisatge,
protegir la nostra flora autòctona adaptada al nostre entorn i
que ha adquirit resistència al llarg dels anys, pot ajudar en la
tan necessitada contenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Ciudadanos va a apoyar esta iniciativa y también apoyará las
enmiendas que sean aceptadas por el grupo proponente. 

Únicamente comentar en cuanto a la propuesta 1, donde se
insta al Govern a presentar en 6 meses un Plan de lucha con
acciones concretas, nos parece una propuesta con un plazo
quizás excesivamente largo para determinadas medidas
urgentes que se deben aplicar a nuestro entender desde ya y
aplicar de una manera ambiciosa por parte del Govern. Es
decir, unas medidas enfocadas a la mayoría de las fincas. Son
medidas que ya se conocen, que son las básicas, como es la
limpieza de las fincas, la poda y la eliminación de positivos, y
decimos de una manera ambiciosa, porque la gravedad y las
características de la plaga así lo exigen. 

De la intervención del conseller se desprendía que hoy por
hoy se están priorizando las fincas del sector profesional. Y
desde Ciudadanos esperamos que sea por una decisión técnica
y no por falta de medios o inversión. Aunque no nos quedó
claro hace dos semanas. En principio parece que por las
características de la plaga, se debería trabajar en todas las
fincas en paralelo, a la vez, y que las ayudas para la limpieza de
las fincas, la poda, la eliminación de positivos, la formación y
la información llegaran a todos los propietarios. Miren, hoy por
hoy como dice la información de los centros de investigación
que informó el Sr. Conseller hace un par de semanas, no es
posible todavía el control directo contra la bacteria, puesto que
no hay productos fitosanitarios, ni métodos de control que
actúen directamente sobre esta bacteria en las plantas
infectadas. 

Por lo tanto, ¿por qué decimos que 6 meses es excesivo
para elaborar este plan? Porque es una plaga que sólo podemos
erradicar por ahora aplicando acciones para que el vector o el
insecto que lo propaga, no llegue a las plantas, o si llega que la
probabilidad de encontrar alguna infectada sea la mínima.
Según la información de la propia conselleria, se sabe que este
insecto pone los huevos a final de noviembre sobre plantas
herbáceas de los campos, es decir, en las fechas donde ahora
mismo nos encontramos y que las ninfas viven sobre estas
herbáceas desde noviembre hasta abril, alimentandose de ellas
durante todo el invierno. Y es a final de abril, justamente
dentro de 6 meses, cuando las ninfas ya convertidas en adultos,
vuelan por los árboles para alimentarse de la savia de la Xylella
y es cuando se produce la transmisión de la plaga.

Por lo tanto, nos preguntamos si 6 meses es excesivo. Nos
preguntamos si no sería inconveniente por lo tanto, que ahora
ya de noviembre a final de abril, que es cuando están los
huevos en todas las plantas y están las ninfas, no deberíamos
ayudar a todos los propietarios a tener las fincas limpias para
evitar las herbáceas donde el insecto pueda depositar los
huevos y convertirse en adulto, además de trabajar a fondo para
conseguir eliminar los árboles infectados. Nos preguntamos si
no urge ya trabajar en paralelo a la vez en el máximo número
de fincas. Además sabemos que los vectores son insectos que
poseen una capacidad de vuelo de 100 metros, pero según
información también de la propia conselleria, pueden
desplazarse a distancias mucho más grandes impulsados por el

viento. Por lo tanto, creemos que si bien como dice el conseller,
este año se han priorizado las fincas que son explotaciones
agrarias productivas, no debemos olvidarnos de que el vector
adulto, ayudado por el viento, puede desplazarse a fincas no
tratadas, cosa que no es deseable.

Por eso creemos que es necesario un plan ambicioso para
este 2018, pero empezando desde ya en todas las fincas, para
que les lleguen las ayudas para la limpieza de los campos, la
poda y la eliminación de los árboles infectados, puesto que el
abandono es uno de los grandes motivos por el que la Xylella
se ha extendido por todo el territorio. Un plan que se tendría
que dotar presupuestariamente en estos presupuestos, por lo
que también apoyaríamos el punto 2 de la moción de El Pi.

Por último también comentarle al conseller, que como usted
sabe en la investigación es muy necesario unir conocimientos
y coordinarse entre los diferentes centros de investigación y a
finales de setiembre tuvo lugar la primera reunión de un nuevo
proyecto europeo enfocado a promover entre los distintos
centros de investigación tanto la formación como el
intercambio de conocimientos sobre Xylella, y en él se
encuentran adscritos universidades y diversos centros de
investigación de los estados miembros que poseen este
problema, así como centros de investigación de las regiones
afectadas dentro de cada estado.

En España a nivel regional se han adscrito a este proyecto
el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, pero no
encontré la adscripción de ninguno de nuestros centros de
investigación, no sabemos si es porque no se ha hecho la
petición... entonces yo le proponía que se indagara la
posibilidad de formar parte de este proyecto porque sin duda la
investigación urge y urge con partido y resultados para avanzar
lo más efectivamente posible. Esperemos que si se ha adscrito
la UIB sea admitida porque es importantísimo, además usted
sabe también que es un proyecto donde hay importantes ayudas
europeas para el desarrollo de la investigación.

Y nada más, esperamos ser capaces de controlar esta plaga
que tanto daño está haciendo al sector agrario, a los payeses y
a los no profesionales y recordar al conseller que tendrá nuestro
apoyo, todo nuestro apoyo, pero que necesitamos de mucho
trabajo, de mucha coordinación y de mucha información y
formación y una fuerte inversión en ayudas directas para que
llegue a todos los propietarios para que puedan asumir las
medidas necesarias que se van a tener que ir imponiendo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula el grup proposant, té
la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, m’ha fet
arribar la Sra. Joana Aina Campomar de MÉS per Mallorca el
que parlàvem del punt 1 i el punt 2, que nosaltres insistíem en
el tema de comparèixer el conseller, em fa una proposta d’on
diu, l’esmena primera que va presentar MÉS per Mallorca,
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PSIB i Podem, on diu: “El Govern de les Illes Balears
informarà”, seria: “El Govern de les Illes Balear informarà el
Parlament de les Illes Balears en cada període de sessions i en
el cas de noves evidències significatives”, despareixeria
“periòdicament al Parlament de les Illes Balears”, i continuaria
“del grau d’execució del Pla de lluita contra el Xylella”, i ara
parlaré del pla, que sembla que uns deim que no hi ha pla i els
altres diuen que hi ha pla, després parlaré d’això, per la qual
cosa acceptaríem aquesta qüestió.

I també en el que fa referència... bé, al punt 2 ja havia dit
que l’acceptava perquè era la proposta de resolució. I en el que
fa referència a la tercera que a nosaltres ens preocupa que els
ajuntaments, que poden ser uns bons comunicadors per allò que
són els propietaris, els arribi que no són pagesos però que
puguin tenir -com molt bé deia la Sra. Portaveu de Ciutadans-
infecció i hagin de fer net, que es creï la mesa, substituir on
deim “instar..”, substituiríem “de les institucions municipals”
dins aquest punt, posaríem “l’espai de participació establerta en
la FELIB amb la constitució d’una mesa de participació per als
municipis”, llevam “institucions municipals”, perquè
institucions municipals poden ser la FELIB, no, no, per als
municipis. Jo entenc, conseller i diputats i diputades, que
parlam de municipis que es poden veure afectats i que és
necessari que l’ajuntament almanco així... jo demanava que hi
hagués propietaris, però l’ajuntament es pot erigir amb els
responsables de cridar als propietaris quan dins aquell municipi
hi ha un problema greu i s’ha d’actuar, idò acceptaríem
aquestes dues qüestions al punt 1 i al punt 3, i al punt 2 ja he
acceptat l’esmena tal com venia.

Dit això, aquí tenim una discussió: si hi ha pla o no hi ha
pla. Bé, jo no hi entraré i més avui aquí també el representant
de Podemos ha obert una discussió sobre l’agricultura, no, no,
no, això són les set plagues, no, és la plaga que fa vuit això
sobre la pagesia.

Jo crec que hem tengut un pla per demostrar, i ben fet, per
demostrar que havíem de fer contenció i no eradicació, i la
feinada que han hagut de fer les dones i homes que s’han cuidat
d’això més els equips polítics que hi ha hagut és demostrar a
Europa conjuntament amb el ministeri que podíem anar per
aquí. 

Mentre nuen no fan corda, si vol que els accepti que ja és el
pla definitiu, els ho accepto, tanmateix això es veurà modificat
d’una forma important perquè els paràmetres ara són uns altres.
Abans era demostrar una cosa, ara és actuar sobre aquest espai.
Abans era dir que no és eradicació, ara en canvi és saber que
afecta el 80% a Mallorca, el 90 a Eivissa i el 50 a Menorca, per
la qual cosa aquí hi ha un fester de quarterades, un fester hi
haurà de quarterades... i en canvi no hi ha un fester de pagesos
ni pageses, però en canvi hi ha un fester de propietaris, per la
qual cosa si s’ha d’actuar s’ha d’implicar tothom.

Dit això, vull agrair les paraules de tots, és a dir, jo crec que
es tracta d’implicar-nos tots. Nosaltres el que volem és
coordinació, eh?, perquè a vegades si hi ha una
semiplanificació el que hi ha és una descoordinació total, és a
dir, necessitam acabar de planificar bé tot això. Entenc que
vostè al llarg d’enguany podrà presentar aquesta planificació
definitiva una vegada que ha aconseguit totes les mesures que

Europa li deixa fer i que ja el deixa actuar dins aquest camp de
la contenció, però és clar, això es veurà supòs planificat encara
d’una altra manera. Estic convençut que hi fan feina.

És clar, aquí tenim un mort i l’hem d’enterrar, l’hem
d’enterrar i, com enterram 700.000 ametllers?, o com els
distribuïm?, o com els tallam i després els posam en un racó
que ja estan infectats i en l’hivern no sabem la llenya... i resulta
que allò passa i bum, (...), s’ha d’informar, s’ha de fer saber a
la gent que fa això com ho ha de fer. No els parlo de res
estrany.

Una qüestió al company de Podemos, vostè és agent de
medi ambient, vostè és agent de medi ambient, no fotem faves,
a l’agricultura aquest problema és molt greu -és molt greu-, el
Xylella, és molt greu perquè pensi que d’alguna manera
l’agricultura ja té problemes... problemes molt greus que té la
pagesia, que no és viable econòmicament en molts de casos
pels costos -pels costos-, per la insularitat i per l’altra part
perquè el tema d’intermediació que hi ha per enmig moltes
vegades es veuen totalment ofegats.

Miri, li faig una proposta: digui a la seva presidenta o a la
seva secretària general que faci a Madrid una proposta que
tornin enrere aquell decret que va pujar els fixos de la corrent
a tots els pagesos i les pageses de les Illes Balears. Aquesta
acció faria viable explotacions de vaqueries, faria viable
explotacions de regadiu intensiu. Ho dic perquè jo crec que
hem mesclat dues coses i avui no era per mesclar-ho.

De totes maneres els vull agrair que entre tots haguem pogut
trobar un punt d’encontre i a veure si amb aquestes
compareixences i els plans que es fan de feina podem donar
serenitat i tranquil·litat als pagesos i a les pageses i als
propietaris que serem capaços de contenir això de bon de veres,
que contenció no sigui un titular que hem aconseguit, sinó que
conteció sigui una realitat que vivim tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font.  Entenc que tothom està d’acord
amb les transaccions, podríem donar per aprovada la moció per
assentiment?

(Remor de veus)

No? Voleu votar?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Puc dir una cosa jo?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Entenc que el Sr. Font accepta les nostres tres esmenes i
nosaltres li acceptam les transaccions que ha fet a les nostres
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esmenes. Ho dic perquè quedi clar a l’hora de la votació,
entenc, no és així, Sr. Font?

EL SR. PRESIDENT:

Exacte.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Ho dic perquè tots sapiguem... és a dir, que s’accepten les
nostres tres esmenes i nosaltres acceptam les dues transaccions
que ens ha fet ell a la número 1 i a la número 2.

Això és el que (...). Era només per deixar-ho clar.

EL SR. PRESIDENT:

Voleu votar punt per punt o...?, punt per punt?

Doncs, passam a la votació. Passam a la votació del punt 1
amb la transacció i amb l’esmena RGE núm. 14621. Votam.

57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 2 amb l’esmena transaccionada
RGE núm. 14622. Votam.

54 vots a favor; 2 en contra i una abstenció.

Passam a la votació del punt 3 amb l’esmena RGE núm.
14623 transaccionada. Votam.

57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció. 

V.2) Moció RGE núm. 13923/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'anomenat Pla Juncker, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6400/17.

Doncs, a continuació debatrem la Moció RGE núm.
13923/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb l’anomenat Pla
Juncker, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 6400/17. 

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avui començ la meva intervenció amb una certa esperança,
amb un cert optimisme respecte del que pugui passar amb els
punts d’aquesta moció. I és que el passat dia 31 d’octubre, en
el Ple de propostes de resolució del debat de política general,
es va aprovar per aquesta cambra una proposta del Partit
Popular que, entre altres qüestions, instava el Govern a
presentar nous projectes al Pla Juncker i a defensar i a lluitar
aquells projectes que ja estan presentats en aquest pla
d’inversions europeu. 

Per tant, en certa manera, el que avui demanam, el que avui
amb tres punts demanam a la moció en certa manera ja es va

aprovar dia 31 d’octubre, per tant, avui seria ratificar aquella
votació. També és cert que si tenim en compte on solen acabar
la majoria de les propostes de resolució del debat de política
general, normalment queden arxivades a la paperera,
l’esperança que tenc i l’optimisme és més bé relatiu. I més
relatiu encara quan veim que MÉS per Mallorca presenta una
esmena que es desdiu, que va en sentit contrari de tot allò que
en el seu moment ha reivindicat, tot allò que en el seu moment
ha votat i tot allò que en el seu moment va defensar MÉS per
Mallorca i tota l’esquerra. 

I em sap greu que en una qüestió com és el Pla Juncker, que
alguns en el seu dia varen qualificar de fet històric, hi hagi un
discurs quan s’és a l’oposició i un altre ben diferent quan es
governa. Són molt gallets quan són a l’oposició i molt gallines
quan es governa. I em sap greu, em sap greu perquè amb
aquesta esmena de MÉS per Mallorca deixa a un mal lloc al
conseller Marc Pons. L’esmena de MÉS per Mallorca és una
esmena a la totalitat al que sempre va defensar quan era diputat
el Sr. Marc Pons i també el que va defensar i va votar MÉS per
Mallorca. Ell, el Sr. Marc Pons, que era tan exigent amb els
altres, tan reivindicatiu quan no governava i mirau-lo ara!, tan
conformista com és ara en aquest moment el Sr. Conseller.
Algú ha sentit el Sr. Marc Pons dir res sobre el Pla Juncker?
Algú l’ha sentit? És que avui ni tan sols és aquí al debat
d’aquesta moció. És que tampoc no hi era el dia que vàrem
parlar a la interpel·lació del Pla Juncker. El Sr. Marc Pons està
desaparegut, i era un dels grans defensors d’aquell Pla Juncker
en el seu moment, a l’any 2015.

A l’anterior legislatura tant el PSIB com MÉS deien que
presentar només 519 milions d’euros al Pla Juncker era ridícul
i sempre varen reivindicar que ens tocava a Balears un mínim
de 1.060 milions i acusaven el conseller d’Hisenda de no haver
fet la feina perquè només havia presentat, ja dic, projectes per
un valor de 519 milions d’euros. Aquells mateixos que
acusaven de no fer la feina al govern anterior perquè només
havia presentat 519 milions d’euros en projectes han presentat
en aquests dos anys que duim de legislatura zero projectes, han
presentat zero euros al Pla Juncker. Aquells 519 milions
d’euros de l’anterior legislatura eren ridículs, i ara són els únics
projectes que s’han presentat. Qui no ha fet la feina?, qui ha
presentat una xifra ridícula de projectes? Perquè, clar, si 519
milions d’euros eren ridículs, com hauríem de qualificar zero
projectes i zero euros?

Però aquells tan valents i tan reivindicatius, aquells que
acusaven l’anterior govern de no tenir iniciativa, fan una
esmena que ja no demanen al Govern que presenti més
projectes al Pla Juncker, no, això ara ja no toca, ara açò ja no
és important, ara ja els va bé només defensar aquells 519
milions d’euros en projectes que es varen presentar l’anterior
legislatura, presentar-ne més ja no va amb ells. I demanen açò
malgrat que, ja he dit, es va aprovar una proposta de resolució
fa dues setmanes que sí que diu que s’han de presentar nous
projectes al Pla Juncker. 

On són aquells de MÉS per Mallorca que dia 24 de febrer
de 2015, el Sr. Abril hi era i avui no hi és i el Sr. Barceló hi era
i avui tampoc no hi és, varen votar a favor de presentar nous
projectes al Pla Juncker, com ara, per exemple, la remodelació
de la Platja de Palma o l’àrea de servei i zona universitària de
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Sa Coma a Eivissa o el Pla de dinamització integral del Port de
Maó? És que ja no es recorden que vostès volien presentar
aquests projectes al Pla Juncker o és que ara que governen ja
no ho veuen igual? 

Però és que els de MÉS per Mallorca encara anaven més
enfora, el Sr. Mas en concret demanava que els projectes
sociosanitaris de Can Misses, de Verge de Toro i de Son
Dureta també fossin inclosos en el Pla Juncker, i avui ens diuen
que no en presentem cap més, que ja va bé amb els 519 milions
d’euros que només va presentar el Partit Popular, que eren
ridículs en aquell moment. I han passat de demanar projectes i
més projectes a no presentar-ne ni un. Què ha passat en aquests
dos anys?, què han fet ara que governen? Jo els ho diré, no han
fet res, no han fet res, han fet dues reunions, dues jornades i res
més. 

És molt divertit si fan aquest exercici de mirar
l’hemeroteca, de mirar els Diaris de Sessions, és molt divertit
repassar els Diaris de Sessions, sobretot dels debats que hi ha
sobre el Pla Juncker. El Sr. Mas de MÉS deia: “se suposa, Sr.
Conseller, que un quan va a negociar ha de ser astut, no, molt
viu no ho ha de ser, però clar, si jo en vull deu i en deman cinc
deu no em donaran, no és veritat?, però si deman quinze per
ventura em donaran deu, però si en deman cinc segur que no
em donaran deu, no és veritat?, no importa ser un crac en la
negociació”, açò deia el Sr. Mas. I que diria avui el Sr. Mas
quan veu que el seu líder carismàtic, el Sr. Barceló, no ha
presentat ni un sol projecte, ni deu!, ni cinc!, res de res! Ja no
és que no sàpiga negociar, és que ha decidit no negociar res,
que és molt pitjor.

També el Sr. Marc Pons en té de molt bones en el Diari de
Sessions, parlava de la gran oportunitat que suposava el Pla
Juncker per dur inversions cap a Balears, i deia: “però l’han
sabuda aprofitar aquesta bona idea? -el que era el Pla Juncker-
l’han sabuda aprofitar? -li deia al Govern- la feina feta i els
resultats obtinguts ens diuen que no, que no l’han sabuda
aprofitar i per això mateix el Grup Socialista torna a presentar
una nova proposta a aquest parlament, molt preocupat per
l’evident deixadesa del Govern Bauzá, la nul·la capacitat
d’iniciativa pròpia i la incapacitat manifestada de reclamar i de
defensar allò que ens pugui pertocar als ciutadans de les
Balears”. 

Què hauríem de dir nosaltres avui d’aquest govern?, quins
resultats ha obtingut d’aquest pla Juncker? És que ni tan sols -i
ho repetesc- han presentat un sol projecte. Parlava el Sr. Pons
de deixadesa, de nul·la capacitat d’iniciativa pròpia, i ho deia
a un govern que havia presentat 519 milions d’euros en
projectes, quan aquest govern no ha presentat cap. Parlava
d’incapacitat de reclamar i de defensar el que pertoca als
ciutadans de Balears, però què ha fet aquest govern per
reclamar i defensar els projectes ja presentats? Ja no dic de
nous, perquè ja hem vist que no hi ha ni un, però què han fet
per defensar i reclamar els projectes que s’havien presentat,
aquests 519 milions d’euros?, què han fet? Idò molt poca cosa. 

Sembla ser, va dir el Sr. Barceló, que podrien arribar, el
2018 o 2019, 60 milions d’euros d’inversió total. Tot un èxit
per a aquest govern que aspirava que arribassin 1.060 milions
d’euros. Idò, mirin, dels 1.060 milions d’euros si tenim sort

arribaran 60. I que li hauríem de dir, idò, a aquest govern d’ara
que no ha presentat ni un sol projecte, que no ha defensat ni
reclamat cap dels projectes que es van presentar i que pel que
sembla, pel que va dir el Sr. Barceló i per l’esmena de MÉS per
Mallorca, han renunciat completament al Pla Juncker? Què li
hem de dir, a aquest govern? Li hem de dir gandul?,
incompetent?, incapaç?, que acota el cap?, que no sap
negociar? Que li hem de dir tot açò que ens deien vostès fa
només dos anys i mig?

I un altre de Marc Pons que també és per emmarcar; deia el
mes de febrer de 2015: “No podem seguir perdent més inversió
pública”, i ho deia el Sr. Pons, aquell que no ha duit ni un euro
a Balears en aquests dos anys i mig d’inversió pública del Pla
Juncker, ni un euro. I continuava dient: “I és que Ports fa que
ens tornin a tocar a nosaltres les sobres d’un nou pla
d’inversions que ens ajudaria, i molt, a estimular una inversió
que tant necessitam a les nostres illes”. I efectivament, gràcies
a l’excel·lent gestió d’aquest govern ens arribaran les sobres.
No ens arribarà res dels 60 milions, si arriben; dels 1.060
milions d’euros que ens havien de tocar, segons ens deien,
només n’arribaran 60. És evident que el Govern ha fracassat
amb el Pla Juncker; és evident que el Govern ha renunciat a dur
més inversió pública, ha desistit d’allò que deia i havia defensat
i ha fet cas omís dels seus deures. El Pla Juncker és l’exemple
més palmari de com l’esquerra fa bandera d’una qüestió quan
és a l’oposició i l’abandona just quan comença a governar. 

Avui, però, volem recuperar les propostes del Sr. Marc
Pons, volem recuperar aquelles propostes que amb tanta
vehemència defensava estant a l’oposició. L’objectiu d’aquesta
moció és precisament açò, tornar a posar damunt la taula
aquesta oportunitat d’inversió pública i privada que és el Pla
Juncker, perquè entenem que no podem renunciar a res. Si
tenim opcions perquè del Pla Juncker ens arribi un euro, idò ho
hem d’aprofitar, no ens podem permetre que el Govern deixi
passar aquesta oportunitat, que deixi passar aquest nou tren.
Tant de bo que la nostra moció serveixi com a palanca per
esperonar aquest govern a fer alguna cosa en aquesta qüestió. 

Ja avanç que no acceptarem l’esmena de MÉS per
Mallorca, i entenc que si fossin coherents amb el que van votar
dia 24 de febrer de 2015, avui, juntament amb el PSIB, haurien
de donar suport als tres punts de la nostra proposta. Per tant
esperem que la coherència brilli avui en aquest parlament, i per
tant entenc que la nostra proposta, els nostres tres punts avui
siguin aprovats. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar l’esmena RGE
núm. 14625/17. Té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Sr. Camps, veig que ha tengut un bon
vol, vostè, ve animat. Bé, ens du aquí avui una moció -la
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veritat, que vostè converteix aquest parlament en un pati
d’escola, de vegades-, vostè presenta una moció aquí per
retreure al Sr. Marc Pons que a un debat de fa tres anys va
proposar una sèrie de coses que vostè considera que ara no
s’han fet i..., en lloc de debatre realment sobre com s’ha
desenvolupat el Pla Juncker i quins avantatges i inconvenients
té el Pla Juncker, perquè vostè embulla molt, en aquest tema,
i a mi m’agradaria deixar clara una cosa per a la gent que ens
escolta, que es pot endur la impressió aquí que s’ha deixat
perdre una doblerada: que el Pla Juncker són préstecs; això
m’agradaria, perquè de la seva intervenció un podria pensar
que això són doblers que havien de venir d’Europa i no han
arribat. El Pla Juncker són préstecs...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...són préstecs, préstecs en condicions avantatjoses però
préstecs. Vostè dóna a entendre aquí que s’han perdut centenars
i centenars de milions d’euros, i el Pla Juncker realment no va
d’això; el Pla Juncker va de mobilitzar inversió pública i
privada mitjançant préstecs en condicions avantatjoses. No es
pot comparar amb altres coses, com va fer vostè a la
interpel·lació de comparar amb les inversions estatutàries o de
comparar amb els fons FEDER o els fons FC, que són doblers
que rebem de fons europeus o d’inversions estatutàries, que són
doblers evidentment que arriben i no són préstecs, i dels quals
crec que al Govern actual no se li pot retreure res, més bé al
contrari: els nombres que va donar el vicepresident fan evident
la bona gestió que s’ha fet en el tema de fons europeus i en les
inversions estatutàries que s’han pogut salvar.

Però aquí s’embulla tot, i mescla una crítica política que li
varen fer al seu govern fa tres anys, uns fets que han passat fa
tres anys, que a vostè li degué saber molt de greu, per la manera
en què ho defensa, li degué saber molt de greu que criticassin
una gestió determinada i ara treu aquell debat de context, i el
context és important, perquè ens trobàvem el 2014, quan
s’anuncia el Pla Juncker, i encara amb moltes incògnites, com
va reconèixer aquí mateix el conseller en el seu moment a la
interpel·lació, el conseller, dic, a la interpel·lació que es va
produir l’any 2015, sobre quins serien els criteris d’elegibilitat
dels projectes, sobre com es computaria comptablement a
efectes de dèficit, i en això el sr. Miquel Àngel Mas, diputat del
meu grup la passada legislatura, ho va posar damunt la taula,
també, un dels dubtes que hi havia en aquells moments, com
computaria comptablement a efectes de dèficit la inversió
finançada pel Pla Juncker, i encara hi havia molts de dubtes,
dic, i detalls de com s’articularia.

I amb aquest panorama el Govern de l’Estat, el novembre
de 2014, amb molt poc marge de temps, planteja a les
comunitats autònomes que presentin un conjunt d’iniciatives
que pugui ser viable ser finançades mitjançant aquest pla, i això
els ho demana amb un marge estret de temps, d’una setmana o
dues setmanes. En aquell moment s’ha de reconèixer que, amb
un estret marge de temps, les comunitats autònomes, i sense
saber encara molt bé com anirà la cosa, intenten presentar el
màxim de projectes sense aquests detalls de com es plantejarà
després, de com s’articularà. I és en aquest context on hi ha
moltes comunitats autònomes, per exemple destaquen
Catalunya o Andalusia, que fan un plantejament d’activar el
màxim de projectes per damunt, fins i tot, de la relació que els

podria correspondre amb una estimació en base a la població.
I Balears va actuar diferent d’aquestes altres comunitats
autònomes; Balears va presentar projectes de cooperació
publicoprivada, privats, públics i publicoprivats per valor d’uns
500 milions d’euros, quan atenent aquell criteri de població
s’entenia que es podia aspirar a mobilitzar 1.000 milions
d’euros. Comunitats de similar població com Extremadura
anaren als 1.800, i comunitats grans, com he dit, com Catalunya
o Andalusia anaren als 16.000 i als 13.000, i en aquell context
que no se sabia exactament com s’articularia això, com
vehicularia després l’Estat aquest projecte de la Unió Europa,
és en aquest context que es va criticar la manca d’ambició de
la comunitat autònoma. I això és el que va passar fa tres anys. 

I després hem vist com ha evolucionat aquest tema, i la
realitat és que a dia d’avui el Pla Juncker no ha estat tan efectiu
com s’havia pensat per mobilitzar la inversió, i basta veure, per
exemple, que de 7 comunitats autònomes només n’hi ha 10 que
tenen projectes propis -nosaltres en som una-, i que criteris com
la mesura dels projectes, de mínim de 25 milions, que es tengui
molt en compte l’escala de la intervenció, són criteris que s’han
introduït que no afavoreixen els territoris insulars, com també
la nostra estructura econòmica no ofereix les prioritats que
s’han anat marcant sinó que afavoreix territoris més
industrialitzats. 

Però a part d’aquests problemes que ja li va plantejar el
vicepresident a la interpel·lació, pel que fa a la part, diguem,
d’inversió que pugui ser pública ens trobam amb uns problemes
més de caire administratiu que fan molt difícil que es puguin
aprofitar aquests fons; per una banda, i això ja era un temor que
expressava el Sr. Miquel Àngel Mas en aquell debat de fa tres
anys, la part de finançament públic que s’aculli als fons a dia
d’avui suposa dèficit. Ho he dit al principi, el Pla Juncker són
préstecs; per tant computa com a dèficit si es finança la part
pública. Sí que es va dir en el seu moment que els fons que
dedicaven els estats a dedicar al fons que després finança els
projectes a l’Estat no li computa, però a les administracions, en
aquest cas empreses públiques, perquè les administracions
autonòmiques no es poden presentar directament, sinó que ha
de ser a través d’empreses, en aquest cas públiques, les
computa com a dèficit. Per tant, jo no crec que sigui la seva
intenció, no ho crec, proposar que facem més projectes a costa
de més dèficit públic, em sorprendria, em sorprendria que
aquesta fos la seva intenció, si és aquesta expressi-la perquè
d’allò que ha dit, no pareix que entengui això.

I d’altra banda, també evidentment les despeses que
realitzin les administracions públiques dins el marc d’aquests
projectes, també computen per la regla de despesa. Per tant, en
el marc d’uns pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, que
com sap vostè, per mor de la regla de despesa, no podem
dedicar a inversió ni a despesa corrent una part important de
l’augment d’ingressos, entorn de 200 milions d’euros, és
evident que projectes en aquests moments finançats amb el Pla
Juncker, no ens poden ajudar a mobilitzar més inversió pública
perquè tenim aquesta imposició de l’Estat respecte la regla de
despesa. Seria més interessant que vostès lluitessin per canviar
aquesta regla de despesa a nivell de l’Estat, per tal que això sí
que pogués ser efectiu. En aquest estat que ara ens repeteixin
que és tan descentralitzat -diuen- perquè a l’hora de la veritat
els ingressos que ens arriben són una fracció del que es recapta
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i a més del que ens arriba, a més, no ens deixen gastar. Això és
aquest estat tan descentralitzat que dels ingressos que tenim,
dels pocs ingressos que tenim, a damunt no les podem gastar.

Per tant, i després encara ve vostè i demana que es presentin
projectes per finançar amb préstecs, que ens augmentin el
dèficit i ens pugin la regla de despesa, ara que és clar com
funciona el Pla Juncker. Per tant, allò possible a dia d’avui,
amb les restriccions que li he explicat i que són les que
coneixem avui i que no eren conegudes en el moment que es va
plantejar aquest tema, evidentment no és convenient per a
l’administració pública intentar mobilitzar inversió pública,
sinó intentar mobilitzar la inversió privada pel Pla Juncker. I
això és el que fa el Govern, donar a conèixer les possibilitats de
finançament que suposa per a les empreses, s’ha de fer una
feina important en aquest aspecte, el vicepresident crec que ja
va detallar les actuacions que s’estaven fent i s’ha de continuar
fent aquesta feina, donant a conèixer a Europa les dificultats
que ens suposa acollir-nos, per la nostra escala i per la nostra
estructura econòmica, de cara que les revisions del pla
s’adaptin més a aquestes condicions, i donar suport per suposat,
a tots aquells projectes que s’han presentat i que es presentin,
complint els criteris marcats en el pla.

Nosaltres no volem embullar, ni volem treure les coses de
context, volem tenir un debat seriós sobre el que es pot fer i el
que no es pot fer amb el Pla Juncker i en aquest sentit va la
nostra esmena de substitució, de demanar que es continuïn fent
aquestes feines que són les que es poden fer per treure qualque
profit del Pla Juncker.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Passam al torn de fixar posicions.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr.
Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Camps, per un
moment pensava que estava en una seqüència de West Side
Story, en una lluita d’aquestes entre els Sharks i els Jets, quan
un li recordava a un altre, fa tres anys que tu li vas dir no sé què
a la meva germana i per tant, jo ara he de venir aquí a recordar-
te que... 

Aquest esperit de revenja no ens agrada i no li falta raó en
la seva proposta, perquè evidentment aquestes crítiques que
potser es varen fer en el seu moment no s’ajustaven a la
capacitat que podia tenir el govern d’aquell moment, d’obtenir
segons quines inversions i probablement li falti ara exactament
el mateix en el govern actual, que el Sr. Reus ja ha explicat el
que s’està fent. Li ha tocat exercir de protagonista d’aquesta
seqüència, potser hauria d’haver estat el Sr. Marc Pons o el Sr.
Barceló, perquè la seqüència fos un poc més animada encara.

Per tant, intentarem fer aportacions constructives per saber
exactament què és el que està passant i des de la nostra
comunitat no es poden aconseguir més quantitats d’aquest fons
que, com bé ha explicat el Sr. Reus, en realitat estam parlant de

préstecs. I des d’aquest punt de partida també hem d’entendre
aquest fons. Entenem que aquest fons forma part del que és un
poc l’enginyeria financera de la comunitat europea i això, clar,
complica a comunitats que tenen particularitats molt precises
com és la nostra. A aquest fons s’ha criticat en diferents
ocasions la seva insuficiència, que era un fons incomplet,
inconsistent, etc. I per a una comunitat com la nostra, jo crec
que aquest fons està molt allunyat del que nosaltres
necessitaríem i aquestes vendes de vegades de fons que es fan
des de la burocràcia europea, evidentment tampoc no ens
acaben de convèncer. 

Dèiem que és una espècie de..., un laboratori financer i que
evidentment, també ho explicava el Sr. Reus, necessitam
després l’aportació dels estats, de la iniciativa privada, de
manera que el que més afecta si aconseguim més comptes
d’aquest fons és elevar el nostre endeutament i això és un
problema perquè probablement també provocaria un augment
del nostre dèficit, i així ha estat criticat també aquest fons per
comunitats autònomes com la d’Astúries, que també han dit que
hauríem de modificar un poc com funciona aquest fons perquè
realment el que està provocant és que modifiqui, per dir-ho de
qualque manera, els objectius que la Unió Europea ens va
marcar des d’un primer principi en aquella època de
l’austericidi. Jo personalment també crec que aquest pla va ser
un intent de corregir o de reconèixer el fracàs d’aquestes
polítiques austericides per part de la Sra. Merkel i van intentar
obrir fons que poguessin permetre una certa iniciativa
econòmica a la Unió Europea, mitjançant aquests préstecs. 

Bé, més enllà d’aquestes acusacions mútues, ja li dic que
potser no li falta raó en aquestes acusacions, hem tingut ja
ocasió de sentir les explicacions per part del Sr. Reus, jo sí que
he de dir pel que hem pogut mirar, en aquell moment quan es
varen fer aquelles crítiques no hi havia una excessiva definició
de com seria aquest pla. Per tant, podríem entendre i justificar
políticament la crítica en aquell moment. Un pic que han passat
els anys que ja hem vist com funcionava i insistesc, com
afectaven les nostres illes, potser la seva crítica Sr. Camps
hauria de ser un poc més suau i ja li dic, començar a activar
vies per intentar modificar com hauria de funcionar aquest pla.

I com hauria de funcionar? Bé, ho hem vist, principalment
en aquesta comunitat hauria de beneficiar el sector turístic. I
així crec que en diferents ocasions i reunions que hi ha hagut
també amb diferents tècnics de la Unió Europea, han insistit
que donat que és el nostre motor econòmic, per aquí hauríem
d’anar. I de fet, dins les modificacions que hi haurà en el Pla
Juncker, les inversions per al sector turístic formen part de les
deu principals prioritats d’aquest pla. I en aquest sentit crec que
una de les estratègies en l’acció és la creació d’una plataforma
d’inversions que permeti agrupar projectes que poguessin
conduir a la renovació que tant li agrada a vostè, d’establiments
hotelers, combinada amb diferents fons europeus públics. No
li dic que no s’hagi de fer, però consider que més enllà d’aquest
benefici per als nostres hotelers, que ja està bé, hauríem
d’intentar també que pogués beneficiar altres sectors, tant que
ens omplim la boca de parlar d’inversions i de diversificació de
model productiu.

Per tant, voldria dir al Sr. Reus que el principal problema
que crec que aquí tots els grups haurien de treballar i més els
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que tenim representació a Europa, és el problema d’escala. No
és possible que hi hagi un mínim de 25 milions d’euros per
poder accedir a aquest fons. Entenem que una població com la
nostra, que es troba prop del milió d’habitants, un poc més, idò,
les quantitats haurien de ser 6, 7 milions. Així també ho han dit
des de Canàries, que el seu president també, dins la
consideració de comunitat ultraperifèrica, també insistia, que
com és possible que en una comunitat de 2 milions d’habitants
els requeriments fossin els mateixos que a una altra regió amb
molta més població, i també sense tenir en compte quin és el
tipus de desenvolupament industrial que podria tenir.

Per tant, també coincidim amb el Sr. Reus, amb la seva idea
que aquest fons no ha funcionat bé, és més, ha funcionat,
entenem, que malament, i principalment per a la nostra
comunitat perquè anava precisament dirigit a grans inversions,
i no és el nostre cas, per tant, no estava pensat en absolut per a
les nostres illes.

Sabem que ja des del mes de maig del 2017 aquest govern
sí que havia instat les institucions europees per fer
modificacions en aquest pla, per tant, nosaltres valoram aquesta
iniciativa. Insistim, aquí crec que tots els partits hauríem
d’aportar i més que quedar-nos en el retret que fa el Partit
Popular, que fa Podem, que fan tots els grups per intentar
aconseguir aquesta modificació, i crec que no és una qüestió
únicament del Govern, que evidentment tendrà la principal
capacitat per fer pressió política, però crec que tots els grups
també hi podríem fer aportacions.

Per tant, fonamental tenir un bon diagnòstic del que ha fallat
des de la nostra perspectiva com a comunitat i adaptar-lo a la
nova realitat. Sembla ser que la Comissària Europea està
disposada, pel que sabem, a col·laborar, a treballar i a adaptar
aquest fons i obrir la porta, com deia, a projectes de menor
quantia. Entenem que és per aquí per on hauríem de treballar.

Per tant, els diferents punts, Sr. Camps, que vostè
presentava a la seva moció, idò, evidentment crec que no tenen
lloc, i puc entendre la seva iniciativa. No hi ha hagut la
suficient iniciativa per part del Govern... és clar, perquè hi ha
uns obstacles que són els que són i són els que hauríem
d’intentar remoure. Haurien d’invertir en tots els projectes que
fa tres anys el Sr. Pons em va criticar que hauríem de fer... bé,
idò probablement sí, però els obstacles són els mateixos. La
quantitat mínima hauria de ser de mil milions d’euros... tant de
bo!, però és cert que és impossible. 

Per tant, sí que ens agradaria que es pogués repensar
l’esmena que li han presentat des de MÉS, que ens sembla molt
més adaptada a la realitat, i no continuar amb aquesta baralla,
com li deia en un principi, entre Sharks i Jets que no ens
beneficia en absolut. Siguem constructius. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. 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, senyores i senyors diputats.
Bé, nosaltres el primer que li demanam al Sr. Camps és la
votació separada d’aquesta moció, la votació separada perquè
entenem que, en part, aquesta moció, és una defensa, una
recerca de major inversió per a les Illes Balears, a través
d’aquest mecanisme del Pla Juncker, i en aquest aspecte
estaríem d’acord amb la seva proposta; però també té un
contingut clar que jo li diria de... per dir-ho suaument, li diria
de denúncia de la demagògia aliena, no?, ho podríem dir
d’aquesta manera. Vostè aquí, en definitiva, en el punt segon i
en el punt tercer el que denuncia és que la legislatura passada,
quan vostès governaven, des de l’oposició, actual govern, els
feren una demagògia clara i contundent en relació amb aquesta
qüestió. I és clar, en aquest partit del pim-pam-pum de la
demagògia d’uns o de la demagògia dels altres la veritat és que
a nosaltres ens interessa poc, per no dir gens.

Per tant, no entrarem en aquest debat que, ja dic, no té cap
interès ni un des del nostre punt de vista. 

És evident per a nosaltres que el Govern ha de defensar les
inversions que s’han presentat, per tant, en el punt primer li
donarem suport clarament perquè, en definitiva, diu això,
escolta’m, el que hem presentat, que en teoria ja computa com
a despesa o tal, idò, anem a lluitar-ho que es concreti, que
vengui i que s’executi i que s’acabi. 

Al punt número 2 també li donarem suport, tot i que ja té
aquest tuf demagògic, li donarem suport perquè inclou el que
li deia el Sr. Reus, inclou projectes d’inversió publicoprivada.
Per tant, si el Govern ja cerca que bàsicament els projectes que
es presentin siguin privats i si el gran emperò que té és que
computa com a dèficit i la regla de despesa, etc., bé, aquí hi ha
una via, es refereix vostè a inversió publicoprivada, per tant, la
part pública pot ser menor, pot ser petita i la part privada pot
ser molt més gran, i els problemes que, jo crec que amb una
certa raó, li ha explicat el Sr. Reus, diguem minven, no
desapareixen del tot, però minven, poden minvar, es poden
reduir dràsticament. Per tant, des d’aquest punt de vista, també
podem donar suport a aquest punt.

Al tercer ja no li podem donar suport, ens abstendríem,
perquè aquí realment ja és el pim-pam-pum definitiu i aquí ja
és agafar les paraules del conseller i dir, bé, que siguin aquests,
bé, aquests sí que tenen totes les dificultats que ha explicat el
Sr. Reus, etc. Per tant, nosaltres no hi entrarem.

Hem de dir que el Pla Juncker es pot millora, es pot criticar,
pot haver-hi problemes d’escala, mil coses, no és objecte
pròpiament de la moció, perquè ara per ara ens hem d’ajustar
al que hi ha i dins del que hi ha s’han presentat els projectes
que s’han presentat i hi ha el marge de maniobra que hi ha,
lògicament, si s’ampliassin i s’adaptassin a la realitat de les
Illes Balears, benvinguts serien aquests canvis per part del
nostre grup parlamentari. 

Per tant, acab amb la sol·licitud de la votació separada. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Camps, jo crec que
som davant la moció, i li dic amb tota cordialitat, més absurda
que hem discutit en aquest ple, o si més no la més absurda en
la qual m’ha tocat intervenir, i la prova d’això és que vostè s’ha
limitat en l’estona que ha tengut per parlar a repetir una sola
idea vint-i-cinc vegades, no ha aportat cap mena d’argument
per suportar la seva pretensió, més que, com ja se li ha dit,
doncs, aquesta espineta que sembla que té clavada al cor que el
Sr. Pons un determinat dia va dir no sé que. 

Li han explicat, en canvi, els altres portaveus li han replicat
amb una gran cortesia, una gran urbanitat, perquè li han aportat
arguments de pes, és a dir, malgrat la pobresa de la seva
argumentació inicial, doncs, li han parlat que són préstecs, li
han explicat el context en què es varen dir aquelles paraules i
les diferències que hi ha respecte d’ara, li han recordat coses
que li va dir el vicepresident el dia de la interpel·lació sobre la
capacitat que ha tengut aquest govern de recuperar inversions
estatutàries que vostès havien deixat perdre, també sobre els
percentatges de justificació d’ajuts europeus, el diferencial
entre la legislatura passada i aquesta; és a dir, temes de fons
que tenen a veure amb el tema que suposadament vostè
planteja, que és l’aprofitament per part d’aquesta comunitat
autònoma dels doblers que vénen d’Europa. Fins i tot el Sr.
Jarabo també li ha parlat de... li ha llançat la idea de l’import
mínim d’aquests ajuts.

En definitiva, li han proposat un debat seriós en el qual no
sé jo si vostè hi pensa entrar en la seva segona intervenció.
Tenc els meus dubtes. 

Miri, vostè evidentment té tot el dret a perdre el temps
portant a aquest ple aquests temes, fins i tot té el dret de fer-
nos-ho perdre a nosaltres perquè vostès, doncs, tenen una quota
de mocions per portar a aquest ple i, per tant, no tenim més
remei que debatre-les, ara, el que sí li puc assegurar és que, pel
que fa a mi, a aquesta pèrdua de temps hi pens contribuir el
mínim estrictament necessari.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia a tothom.
Jo parlaré un poquet més del que han parlat els meus darrers
predecessors. Em permetran que comenci aclarint una sèrie de
qüestions que crec que no varen quedar prou clares o a mi no
m’hi varen quedar, com a mínim, arran de la interpel·lació fa

quinze dies, abans s’hi referia el Sr. Reus, també s’hi ha referit
en part el Sr. Jarabo, no som davant les típiques subvencions o
cofinançament del fons de cohesió, d’entrada, jo crec que això
és important dir-ho perquè es tracta aquí d’un fons diferent. El
Fons Europeu d’Inversions Estratègiques, el conegut com a Pla
Juncker, és un instrument financer de què se serveix el Banc
Europeu d’Inversions per finançar, per ajudar a finançar
projectes des del punt de vista, justament, de garantir el risc
d’aquesta inversió. El pla d’inversió no només implica, idò,
finançament, sinó que inclou també eines desenvolupades per
la Unió Europea a fi de permetre que aquests projectes
d’inversions arribin a l’economia real.

Per tant, aquí no negociam el repartiment per part de l’Estat
d’un determinat muntant per a les regions, primer, perquè no hi
ha contingents realment per a l’Estat en aquest fons, i, en segon
lloc, perquè no es tracta, com deia fa un moment, d’una
subvenció o d’un cofinançament com en el cas del fons de
cohesió. A part d’això els promotors, una altra diferència dels
projectes, poden ser tant entitats públiques com privades, per
tant, som realment davant d’un pla o d’un fons absolutament
diferent.

Seguim aclarint un poc les coses. El Pla Juncker no
suposava 315.000 milions d’euros de fons, com s’ha donat a
entendre, l’objectiu del pla era mobilitzar, des de finals del
2015 fins a finals del 2017, almanco aquests 315.000 milions
d’euros en inversió pública i privada addicional i fer-ho a
l’economia real.

Per tant, en aquest cas el Banc Europeu d’Inversions el que
feia realment a través d’aquest fons europeu d’inversions
estrategiques era posar-hi 21 milions, això és el que en aquest
cas teníem.

Aquí tothom parla d’Europa i el cert és que ni aquest
govern ni l’anterior no han sabut gestionar eficaçment els
recursos que ens arriben de la Unió Europea o les oportunitats
d’inversió que ens ofereix el fet de pertànyer-hi, com a mínim,
en relació amb el que parlam avui dia, n’hi ha prou a comparar-
ho, per exemple, amb el que han fet i aconseguit altres
comunitats autònomes per convèncer-se d’això. 

I la moció que avui debatem és també un bon exemple de la
dificultat de l’actual govern per recórrer al Banc Europeu
d’Inversions a fi de finançar els projectes estratègics que els
ciutadans de les Balears necessiten.

Dit això, el plantejament que ha fet avui el Partit Popular,
o podem fins i tot singularitzar en el diputat Antoni Camps, en
els punts de la moció m’ha recordat més aviat una espècie de
vendetta que una altra cosa, ho dic sobretot evidentment pels
punts 2 i 3. 

En lloc de mirar si és o no raonable a aquestes alçades
demanar el que demanava el Sr. Marc Pons a l’anterior
legislatura, aquests 1.060 milions d’euros, com a mínim, i els
projectes concrets esmentats mes aviat en la intenció de la
moció, es tracta... diguem, tracta de fer-lo passar, ara que ell
comanda, per les mateixes exigències que pretenia fer passar el
govern anterior quan ell formava part de l’oposició. Per tant,
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això sembla realment allò que en diuen un ajuste de cuentas,
més que altra cosa.

Bé, en aquest sentit em deman si realment han entès uns i
altres que els projectes que s’han de presentar són projectes
amb valor afegit europeu als àmbits de les infraestructures, el
transport, la tecnologia digital i la banda ampla, que és el que
realment preveu la legislació i, a més, sempre que tenguin un
component social i d’eficiència energètica i que contribueixin
també a lluitar contra el canvi climàtic. Jo diria que escoltant-
los avui i l’altre dia, realment permetin-me com a mínim que ho
dubti, Sr. Camps.

Quant a la quantitat sol·licitada també s’ha dit -i ho
repetiré- tot fa pensar que som davant d’una quantitat
desorbitada, com ja hi érem, és clar, a l’anterior legislatura, és
a dir... el que passa és que bé, quan una quantitat realment és
desorbitada no fa falta tornar-la a demanar simplement perquè
un altre ha demanat una quantitat desorbitada, sinó que
simplement resultat prou més adequat mirar de demanar-ne una
que sigui, com a mínim..., que tingui... diguem un mínim de
seny al darrere, no?

Només una dada: tenguin present que durant els anys 2016
i 2017 a Espanya s’han aconseguit finançar projectes per un
valor de 4.700 milions d’euros i Espanya és el segon país de la
Unió Europea que més inversió ha estat capaç de mobilitzar. En
una paraula, si llavors aquesta quantitat ja era una beneitura,
ara ho segueix essent per una qüestió purament proporcional.

I quant als projectes en si..., un poc el mateix, és a dir,
aquests projectes simplement pel fet que eren allà, sembla que
han de ser els que ara també siguin damunt la taula, jo crec que
n’hi ha d’altres que s’ajustarien molt més, i els faig una simple
relació de projectes possibles que encaixen o que encaixarien
molt més amb aquest fons: un programa per a la construcció i
rehabilitació d’edificis públics, per exemple, destinat a la
millora de l’eficiència energètica d’aquests edificis; un
programa per millorar les instal·lacions escolars, amb el
complement també d’eficiència energètica, una cosa que
nosaltres a més hem presentat en PNL no vinculat a aquest
fons, però sí en proposicions no de llei que hem presentat a
aquest parlament; inversió en infraestructura d’aigua, una altra
possibilitat, incloent-hi evidentment les plantes de tractament
d’aigües residuals i instal·lacions de subministrament, projectes
que, com saben bé, en aquests moments es financen a través de
l’impost del turisme sostenible en molts de casos, però que
podrien perfectament no... és una cosa incompatible passar per
aquest tipus de fons, i se m’ocorre també una altra possibilitat
d’un projecte, per exemple, de construcció de més de 1.000
habitatges al nucli urbà de Palma per a lloguer social, segons
evidentment els estàndards europeus d’eficiència energètica, ja
que aquest requisit a més s’ha de complir en zones on l’accés
a l’habitatge és dificultós. Aquest projecte, per cert, no és un
projecte anòmal a Espanya, sinó que ja se’n beneficien ciutats
com Pamplona, algunes ciutats d’Andalusia i també fora
d’Espanya, a Amsterdam, Dublín o Lisboa. Per tant, tot això ve
de la mobilització d’aquestes partides vinculades a aquests
fons, però òbviament per això fa falta una iniciativa pública i
addicionalment privada que s’ha de prendre des d’aquí.

En definitiva, no m’estendré més, nosaltres hauríem votat
i amb molt de gust a favor de la moció si fos propositiva, és a
dir, si d’alguna manera s’hagués presentat amb una voluntat
d’activar un determinat fons que en aquest cas tenim a l’abast,
aquest Pla Juncker, i que no s’ha activat o si s’ha activat,
segons deia a la interpel·lació el Sr. Barceló, s’ha fet tard i amb
poca intensitat, però aquí ens hem trobat amb una moció -ja ho
he dit abans- que no té realment els components que hauria de
tenir al nostre entendre, sinó més aviat amb allò que he
anomenat abans un ajuste de cuentas. Per tant, en això
nosaltres sí que no hi podem col·laborar.

En aquest sentit el que farem és votar a favor del primer
punt, que sí que ens sembla assumible, i ens abstindrem als
punts 2 i 3, simplement perquè, al nostre entendre, no vénen a
to.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, bon
dia a tots, avui venim aquí a veure com el Sr. Camps, una
vegada més, ve aquí a fer allò que li agrada fer i que és el que
millor sap fer, que és el performance, aquesta comèdia que fa
de manera sistemàtica en aquest parlament i que el PP aprofita
per poder reclamar en aquesta cambra tot allò que sap que és
impossible i, per tant, l’únic que fa és fer demagògia i intentar
enganar els ciutadans sense cap tipus de responsabilitat ni de
vergonya.

Aquesta moció... i aquesta interpel·lació... hem interpretat
que sols té una finalitat i és poder fer enrenou sobre una cosa
que va passar, ja li han dit, fa tres anys i que sembla que ara el
Partit Popular vol fer veure que no s’ha fet allò que no es pot
fer i... és una mica complicat d’entendre per què no es fa allò
que no es pot fer, jo no sé si és tan complicat o no.

El que està clar és que les inversions del Pla Juncker, que
sembla que són l’objecte d’aquesta moció, o seria l’adequat,
com ja sap el Partit Popular i el Sr. Camps, o almenys així ho
haurien de saber, tenen tots uns objectius prioritaris, que són
l’ocupació, recerca més desenvolupament, canvi climàtic,
educació, lluita contra la pobresa i l’exclusió, etc., ho dic
perquè, segons aquests objectius s’han de presentar projectes
per al finançament a través del BEI i dels Fons Europeu
d’Inversions Estratègiques per millorar infraestructures de
comunicacions, de transport, d’energies renovables, deficiència
energètica, etc.

A més, ja li han dit abans, aquestes inversions han de ser de
caràcter, com a mínim, publicoprivat, no pot ser que el Govern
vengui aquí i presenti de manera directa unes necessitats de
subvencions per fer projectes que li interessin. Així, doncs, les
propostes de resolució que planteja avui són d’entrada una
fal·làcia, perquè són impossibles d’acomplir, a més d’un intent
d’enganar directament els ciutadans per part del Partit Popular,
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perquè les propostes que es fan a la moció ni es refereixen als
objectius ni es poden realitzar, per tant, sols em queda pensar
que o bé el Partit Popular vol fer teatre en aquesta cambra, o bé
encara no s’han assabentat del que no es pot presentar, perquè
si no, no...

(Remor de veus)

..., una tragicomèdia, jo crec que és més aviat una
tragicomèdia, perquè vol fer allò que no podem.

Pot ser també que el Sr. Camps i el Partit Popular hagin
errat en presentar aquesta interpel·lació i aquesta moció, perquè
el que haurien de fer, per fer aquests projectes que demanen a
la moció, és dirigir-la al Govern de l’Estat, que millori el
finançament de la comunitat autònoma, que financiï els
projectes que el Partit Popular de Balears considera estratègics
i que els dugui endavant. Per tant, encara jo l’insto, Sr. Camps,
encara hi és a temps per poder fer les esmenes corresponents a
través dels seus diputats a Madrid als pressuposts generals de
l’Estat del 2018.

Aquí, com ja li hem dit, el Pla Juncker sols preveu una
inversió de 21.000 milions d’euros, dels quals 15.000, 16.000,
perdó, els aporta la Unió Europea i 5.000 són a través del Banc
Europeu d’Inversions, per tant, tot allò que parla des d’un
primer moment és directament una mentida, perquè diu aquí
que és el gran projecte que la Unió Europea invertirà quasi
500.000, mig bilió d’euros, doncs no.

De totes maneres, el que s’ha de fer no és instar el govern
a presentar projectes, que no pot, vostè sap clarament amb les
condicions d’avui que el Govern, com a tal, no pot presentar
projectes, ha de presentar projectes a través d’empreses
privades o mobilitzar les empreses privades. Per tant, el govern
en si no pot presentar projectes, per tant no instem aquí el
Govern a presentar projectes que no pot, perquè el que ha de
fer és promocionar i facilitar que les empreses privades ho
puguin fer.

De totes maneres jo el que he fet ha estat repassar la seva
interpel·lació, de la qual deriva aquesta moció, que podríem
qualificar de superelaborada, perquè no sé si hi ha perdut gaire
temps, no sé si ha arribat als deu minuts en elaborar aquesta
moció, i d’aquella interpel·lació i del seu discurs sols es treu
una conclusió clara i contundent: el Sr. Camps es va dedicar a
escampar mentides revestides de veritat, per poder dir que la
gestió d’aquest govern és dolenta. Però li puc assegurar que no
ho ha aconseguit, diu en aquella intervenció, diu clar que el Pla
Juncker té prevista una inversió de quasi mig bilió d’euros,
mentida, això és una mentida, aquest disbarat sols se li pot
ocórrer a vostè, a les seves ànsies de fer comèdia. Ja li he dit,
s’invertiran 21.000 milions d’euros dels quals 16.000 són de la
Unió Europea, 5.000 a través del Banc Europeu d’Inversions
i té prevista una... una atracció prevista d’1 a 15; és a dir, com
a molt té previst que s’assoliran 315.000 milions d’euros, no els
500.000. 

Vostè demana que es presentin projectes per valor de 1.060
milions d’euros, aquest és el Pla Juncker, Sr. Camps, no és el
Pla Marshall, això no és el Pla Marshall, això no és un pla per
poder reconstruir les despeses després de la (...)

El Fons Europeu d’Inversions Estratègiques és per finançar
projectes que millorin la interconnexió dels mercats, que
redueixin els problemes dels mercats, que mobilitzin inversió
privada, per tant el que s’ha de fer és, per una banda, animar les
empreses a poder invertir, perquè realment el fons del Pla
Juncker és un: evitar riscs sobreexposats, és a dir que les
empreses es puguin tirar a la piscina amb un suport del Pla
Juncker, a través del (...)

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista no podem
acceptar de cap manera aquesta moció. Per què?

Primera, perquè no està pensada per millorar res, l’única
finalitat que té és fer propaganda nefasta, per tant no és una
moció constructiva, sinó destructiva, per tant no la podem
acceptar. El Pla Juncker és per a empreses, per tant no està
destinat a subvencionar cap projecte de l’administració,
l’administració l’ha de subvencionar, en tot cas l’ha de suportar
el Govern de l’Estat a través dels pressuposts.

Sr. Camps, no és un Pla Marshall, li repeteixo, no és un Pla
Marshall, no és un pla de recuperació, sinó que és un pla de
readequació del mercat, readaptació del mercat a les noves
situacions i, per tant, és un pla per facilitar que les noves
empreses puguin adaptar-se a les noves condicions del mercat,
perquè si no què fa una empresa com el Corte Inglés digital en
un projecte del Pla Juncker? El que fa és readaptar-se a les
noves circumstàncies.

Per tant, jo l’únic que li pregaria és: accepti l’esmena que
li presenta MÉS per Mallorca, que crec que és la que
correspon, perquè, per una banda, el que fa és instar a suportar
els projectes que es presentin, faltaria més que no suportàssim
els projectes que es presentin aquí, i, per una altra banda,
reclamar que les dificultats que presenta el Pla Juncker a les
Illes Balears per mor de la deficiència de connexió territorial es
puguin dur. I finalment, sigui una moció que sigui constructiva
de qualque cosa i no destructiva.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Passam al grup parlamentari
proposant, té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
No m’estranya gens que avui el Sr. Marc Pons no hagi vingut
aquí al Parlament, perquè realment sentint les intervencions
dels portaveus, sobretot dels grups d’esquerres, el que m’ha
semblat és que el que feien era una esmena a la totalitat a allò
que havia defensat i deia el Sr. Marc Pons, aquesta és la
realitat...

(Remor de veus)

El que deia el Sr. Marc Pons és una fal·làcia, és un engany
als ciutadans, és una mentida, el Sr. Marc Pons, que no era un
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Pla Marshall, no era un Pla Marshall; les propostes del Sr.
Marc Pons no eren constructives, eren destructives.

(Remor de veus)

Avui ho han dit aquí els portaveus dels grups d’esquerres,
és cert, és cert, ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

..., i segurament no els falta raó, el que deia el Sr. Marc Pons
segurament eren fal·làcies i eren enganys als ciutadans.

En qualsevol cas, el que sí és real és que a l’any 2016 a
Espanya van venir 2.700 milions d’euros o es van invertir a
Espanya 2.700 milions d’euros pel Pla Marshall, i a Balears,
pel Pla Juncker, -perdó-...

(Algunes rialles i remor de veus)

... pel Pla Juncker...

(Rialles de l’intervinent, alguns aplaudiments i remor de
veus)

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi un momentet, Sr. Camps, Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I d’aquests 2.700 milions d’euros...

EL SR. PRESIDENT:

... guardin un poquet de silenci, per favor. Guardin un poquet
de silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I d’aquests 2.700 milions d’euros a Balears van arribar zero
euros; en el 2017 arribaran zero euros i tal vegada veurem si en
el 2018 arriba alguna cosa, que ha d’arribar a aquests 60
milions d’euros.

I deia el Sr. Reus que fa dos anys i mig hi havia moltes
incògnites, hi havia molts dubtes, si tantes incògnites i tants
dubtes hi havia per què van fer les intervencions que van fer?
Es basaven en dubtes i en incògnites? Vostès deien coses que
no sabien, aquesta és la realitat, és açò que vostè ens ve a dir?
Perquè, per tant, les propostes que feia el Sr. Marc Pons i que
vostès votaven fa dos anys i mig estaven injustificades, eren
totalment aventurades.

Però és que fa dos anys i mig el Sr. Francesc Mercadal ja
els va dir que açò eren préstecs, ja els va dir que açò eren

préstecs i vostès s’han torbat dos anys i mig per adonar-se que
són préstecs. Efectivament, dos anys i mig que vostès es
pensaven que açò eren doblers que arribaven d’Europa i eren
préstecs, perquè fa dos anys i mig el Sr. Francesc Mercadal, els
ho repetesc, ja els va dir que açò era així.

Però a vostès què els importa si són préstecs? Què ens els
condonin, què no és aquesta la seva política?

(Remor de veus)

Per què ens hem de preocupar pels deutes, si al final ho
demanarem a Madrid i que ens els condonin, què no és açò el
que vosaltres demanau?

I mirin, i mirin...

(Remor de veus)

..., deia...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin un momentet de silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... deia el Sr. Castells que eren propostes absurdes, bé, eren les
mateixes propostes tan absurdes com les que vostès van votar
fa dos anys i mig, tan absurdes com les que vostès van votar a
favor fa dos anys i mig.

I mirin, nosaltres tenim una proposició no de llei presentada
dia 7 de setembre del 2016, que, precisament, demana que es
puguin finançar, a través del Pla Juncker, les millores de la
xarxa de clavegueram de tota Balears, és un projecte certament
molt interessant i molt necessari, avui hi ha urbanitzacions que
no se’ls pot donar llicències precisament perquè no tenen xarxa
de clavegueram. Aquesta proposta encara es troba pendent
d’inclusió a l’ordre del dia, però seria una bona proposta
perquè entre tots la poguéssim incloure en aquest Pla Juncker,
em sembla, en qualsevol cas, ja veig que vostès diuen una cosa
i la contrària amb molt poca diferència.

És que, a més, vostès, dia 31 d’octubre, parlam de fa tres
setmanes, van votar a favor d’una proposició, la número 41 del
Partit Popular, on, entre d’altres coses, deia: “També s’insta el
Govern de les Illes Balears a presentar nous projectes al Pla
Juncker, així com a defensar i lluitar els projectes ja
presentats”. Escoltin, no pot ser ver açò i el contrari, no pot ser
que vostès votin a favor d’açò fa quinze dies i avui ens votin el
contrari; és a dir, escoltin, açò no és coherència, açò és
incoherència, però escoltin, és que no parlam de fa dos anys i
mig, parlam de només fa tres setmanes.

En qualsevol cas, ja dic, nosaltres presentam i mantenim les
tres propostes. És cert que en el punt número 3 hi podríem
incloure altres “daixones”, fins i tot estaríem disposats a retirar-
lo si hi hagués un acord en posar altres projectes, jo simplement
m’he remès a posar els projectes que amb tanta insistència i
amb tanta vehemència defensava el Sr. Marc Pons, he volgut
fer aquest homenatge al Sr. Marc Pons, però, escoltin...
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(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

..., es que vostès, és que vostès al Sr. Marc Pons el tenen pels
racons, el tenen pels racons, i avui s’ha demostrat, perquè avui
el que li han dit vostès al Sr. Marc Pons, escoltin, no
m’estranya, no m’estranya que no hagi vingut ni avui ni el dia
de la interpel·lació.

En qualsevol cas, ja dic, mantenim les tres propostes,
mantenim els tres punts i esperam que, malgrat el que avui s’ha
dit, mantenguin la coherència de fa dos anys i mig i mantenguin
la coherència de fa només quinze dies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la votació separada de la interpel·lació.
Passam a la votació del punt 1. Votam.

25 vots a favor: 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

19 vots a favor; 31 en contra i 6 abstencions.

VI. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i en lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 9463/17, de modificació del
Decret Llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa
Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de
vinculació de centres privats d’atenció especialitzada.

Doncs, passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon
a l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única del Projecte de llei RGE
núm. 9463/17, de modificació del Decret Llei 3/2013, de 14 de
juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes
Balears i el procediment de vinculació de centres privats
d’atenció especialitzada.

Guardin un poquet de silenci, per favor, almenys quan jo
parl.

(Remor de veus)

Guardin silenci, per favor.

Abans de debatre aquest projecte de llei -guardin silenci,
per favor, si no no puc llegir bé-, abans de debatre aquest
projecte de llei, procedeix el pronunciament del Ple de la
Cambra sobre la proposta de la Mesa de tramitació directa i en
lectura única.

Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació
per assentiment? Sí.

VII. Debat i votació, si n’és el cas, del Projecte de llei
RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret Llei 3/2013,
de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública
de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres
privats d’atenció especialitzada, amb l’esmena RGE núm.
13676/17, presentada per tres cinquenes parts dels
membres de la cambra.

Doncs, a continuació passam a debatre el projecte de llei, el
setè punt de l’ordre del dia que correspon al debat i votació del
Projecte de llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret
Llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària
Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de
centres privats d’atenció especialitzada, amb l’esmena RGE
núm. 13676/17, presentada per tres cinquenes parts dels
membres de la cambra.

Puc considerar aprovada per assentiment l’esmena RGE
núm. 13676/17? Sí.

Doncs, passam al debat del Projecte de llei RGE núm.
9463/17. Intervenció del membre del Govern, té la paraula la
Sra. Consellera Patrícia Gómez.

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

Gràcies, president. És per a mi un honor i una satisfacció
poder ser aquí, avui, per presentar aquest projecte de llei de
modificació de l’article 8.1 del Decret Llei 3/2013, de 14 de
juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes
Balears i el procediment de vinculació dels centres privats
d’atenció especialitzada, té per objecte ampliar la durada
màxima dels convenis singulars de deu a vint anys.

I per què ho fem? Al llarg d’aquests gairebé quatre anys de
vigència del conveni singular, hem pogut comprovar el
desenvolupament de l’activitat que presten tant l’Hospital Sant
Joan de Déu com l’Hospital Creu Roja, tots dos amb una
qualitat i uns resultats excel·lents per ajudar-nos en el nostre
primer objectiu que és resoldre els problemes de salut de la
població i millorar-ne la qualitat de vida. Alguns dels seus
representants i directius ens acompanyen avui, aprofit per
saludar-los i agrair-los la seva presència, moltíssimes gràcies,
però sobretot per tota la feina feta en el dia a dia i pel seu
compromís amb aquesta societat, la societat de les Illes Balears.

Sant Joan de Déu i Creu Roja, institucions sense ànim de
lucre, estan compromeses amb l’objectiu de guanyar salut i
totalment alineats amb els objectius estratègics de la
Conselleria de Salut. Vull destacar, primer, la llarga trajectòria
del servei públic sanitari dins la nostra comunitat d’ambdós
hospitals, ambdós amb uns grans resultats assistencials i una
gran acceptació social.

En segon lloc, l’ampli consens polític que sempre hi ha
hagut i hi ha per comptar amb aquestes dues institucions sense
afany de lucre; per donar cobertura a necessitats assistencials
tant en l’àmbit sanitari com en el social.

Ens preocupen les persones, m’han sentit a dir més d’una
vegada, aquest cap de setmana, preparant la intervenció, vaig
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llegir la memòria del 2016 de la Creu Roja i em va alegrar molt
veure que el seu lema escollit és “Cada vegada més a prop de
les persones”. Creu Roja acompleix el seu objectiu de donar
assistència a col·lectius vulnerables i l’any passat, a més, dins
l’àmbit sanitari va fer un total de 14.795 estades en medicina
interna; va atendre 109 pacients d’una edat mitjana de 78 anys;
va donar suport al Servei de Salut amb 13.200 proves
diagnòstiques, ecografies i endoscòpies; 17.366 sessions de
fisioteràpia i rehabilitació; 2.700 intervencions quirúrgiques, i
més de 24.000 consultes externes. En aquests moments té un
ambiciós projecte de reforma que millorarà les seves
instal·lacions, per oferir encara més una major qualitat. 

L’Hospital Sant Joan de Déu ha fet durant la darrera dècada
un esforç important, com tots saben, d’ampliació i millora de
les seves instal·lacions i també del seu model assistencial,
integrat dins el Pla d’atenció a la cronicitat del Servei de Salut
i la Conselleria de Salut i dins l’estratègia autonòmica de les
cures pal·liatives, dóna una molt bona resposta, com l’Hospital
General, l’Hospital Joan March, o l’Hospital de la Creu Roja,
a totes aquelles necessitats derivades de l’atenció a la
cronicitat, a través de diferents unitats i serveis, com el d’estada
mitjana o geriatria.

A més s’ha desenvolupat un model d’assistència integrat,
que és un referent a Mallorca per a l’atenció de tots els
processos que millorin la funcionalitat i promoguin l’autonomia
de les persones. És un centre reconegut no només per tot el que
fa, sinó també per com ho fa, una atenció humanitzada i
centrada en les necessitats de les persones i de les seves
famílies. Cal destacar també que disposa d’una de les poques
unitats de danys cerebrals irreversibles a l’Estat espanyol per a
pacients en coma o en estat vegetatiu, amb 11 llits.

La modificació d’aquest decret, amb les garanties que dóna
una vinculació més llarga, permetrà ampliar aquest model a
l’àrea d’influència d’Inca i permetrà en un futur la possibilitat
de fer noves inversions i cobrir també altres necessitats en
altres àrees de salut on faci falta, perquè sempre hi són quan fa
falta.

No em cansaré de repetir que per a nosaltres és determinant
el projecte que executa el Servei de Salut per a l’atenció dels
pacients crònics, complexos i avançats. S’ha de considerar que
la prevalença de la cronicitat i la pluripatologia que deriva en
complexitat i dependència augmenta de manera exponencial.
S’estima que els pacients crònics complexos i avançats
constitueixen entre el 4 i el 5% de la població actual, tot i que
aquest percentatge s’incrementarà en els anys vinents, a causa
de l’envelliment de la població. Per tant, l’atenció d’aquest
perfil de pacients amb malalties cròniques, complexes,
pluripatologies i edat avançada, només és assumible canviant
el model d’atenció sanitària. 

Actualment treballam perquè aquests pacients rebin en els
hospitals d’aguts de la Xarxa hospitalària pública de les Illes
Balears una assistència eficaç, per mitjà d’un tractament
d’enfocament funcional i rehabilitador, enlloc d’una atenció
episòdica i fragmentada. Volem una atenció transversal,
coordinada i integral. 

També millorarem les nostres instal·lacions per disposar de
més recursos de convalescència, rehabilitació, cures
pal·liatives, cures especials, unitats de demència, etc. Així
doncs, tots sabem que hem d’impulsar aquest nou model
d’atenció, per assegurar una atenció de qualitat i sostenible en
el domicili, en els hospitals d’aguts i en els hospitals de mitja
estada.

Abans d’acabar, vull agrair l’esmena presentada pel Partit
Popular i signada per quasi tots els grups, PP, MÉS per
Mallorca, Podem, Grup Mixt i PSIB, esmena que enriqueix
l’exposició de motius i ens demana continuar amb l’anàlisi
permanent de lectura de necessitats, mitjançant un estudi que ja
elabora el Servei de Salut per poder-lo presentar en un termini
màxim de sis mesos. L’ampli consens polític és positiu, per a
l’aprovació d’aquest text legal i diria que de tots els altres. I és
en certa manera també un reconeixement a la llarga trajectòria
del servei públic sanitari dins la nostra comunitat de l’Hospital
Sant Joan de Déu i de l’Hospital Creu Roja.

I acab. És una notícia per als ciutadans d’aquestes illes que
avui s’aprovi aquesta llei, que permetrà a la Xarxa pública
sanitària seguir caminant en la implantació efectiva d’aquest
nou model estratègic d’atenció a la cronicitat i a la
pluripatologia. Una necessitat del sistema sanitari que, com els
he dit, treballam des del primer dia de legislatura. Qualsevol
passa que ens dugui a una atenció més bona de les persones,
centrada en les particularitats i les necessitats dels pacients
crònics i les seves famílies, suposa una millora de la gestió de
la malaltia des d’un punt de vista assistencial, suposa millorar
l’atenció als pacients crònics, però sobretot és una passa més
cap a la modernització i la sostenibilitat del nostre sistema
sanitari, objectius i prioritats d’aquest Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passam a la intervenció
dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. L’objecte d’aquesta ampliació és
això, ampliar la duració màxima dels convenis singulars que
preveu l’article 8 del Decret Llei 3/2013, de 14 de juny, que
passarà de 10 anys a 20 anys per a l’Hospital Sant Joan de Déu
i l’Hospital Creu Roja. Arribats aquí, vull agrair la presència
dels seus representants i la bona feina que justifica aquest
increment de temps. Per això, com dic, s’ha de modificar un sol
article d’aquest decret llei, fet la legislatura passada. Per tant,
consideram que reforçar aquesta assistència és necessari i
nosaltres des d’un principi li hem donat suport.

També a l’exposició de motius s’anuncia crear una unitat de
mitjana estada a Inca, dependent de Sant Joan de Déu. Recurs
necessari que nosaltres també li hem donat suport des d’un
principi.
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Ara bé, l’al·lusió a crear noves unitats d’estada mitjana a la
resta del territori de les Illes Balears només ho posa a la
proposta del Consell de Govern, però, curiosament,
desapareixia en el text de modificació del decret llei. Per
aquestes raons vàrem voler introduir dos canvis en el text
presentat pel Govern, sense que repercutís a la tramitació per
lectura única i que era la referència a una forma de gestió
necessària i l’obligació de mirar totes les àrees sanitàries per
igual, almanco com a plantejament inicial, perquè estan
desequilibrats en inversions per àrees de salut, i en aquesta
legislatura es comprova i es perpetua. Per tant, necessitat i
equitat, com a esmenes del Partit Popular incorporades, que
agraesc el suport que varen tenir quan el Partit Popular les va
presentar.

Per altra part, tornar debatre aquest decret llei, ara amb la
modificació d’un article únic, que, com dic, no és per rectificar,
sinó per ampliar el temps de conveni, ens dóna l’oportunitat de
reforçar que el que perseguim tots els que avui hi votem a
favor, és la qualitat a l’assistència sanitària pública, sigui
prestada directament o indirectament a través de convenis amb
la sanitat privada, que és realment el que votarem aquí avui
tots. Perquè aquí s’injuria contínuament la sanitat privada i la
relació amb la pública, i només s’han de veure les intervencions
de la Presidenta en la mateixa línia de Podem, en el moment
que es parla de la sanitat privada. Perquè el fonament legal, real
d’aquesta modificació, és l’article 64 de la Llei 5/2003, de 4
d’abril, de salut de les Illes Balears, que va crear el Servei de
Salut per a la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter
assistencial, i que l’article 64 faculta el Servei de Salut per
gestionar indirectament, mitjançant acords, convenis o altres
formes de gestió amb entitats públiques o privades,
encaminades a una òptima utilització dels recursos sanitaris
disponibles.

Per tant, tot el que hem parlat aquí en altres ocasions de
desprivatitzar, està legislat amb normativa que permet fer
convenis, fer convenis amb la privada. I qui fa discursos aquí
de desprivatitzar per complir amb no sé quin tipus d’acord i
vendre un missatge irreal, és a dir, eliminar els convenis amb
la privada, també manté una normativa que permet fer convenis
amb la privada. 

Però, per què es va fer el Decret Llei 3/2013 de l’anterior
legislatura? Perquè aquesta Llei 5/2003 no realitzava cap
al·lusió a la xarxa sanitària d’hospitals públics, ni a
l’instrument jurídic que permetia la vinculació a determinats
hospitals privats en aquesta xarxa; és a dir, els convenis
singulars que sí apareixen a la Llei general de sanitat.

Així, el Decret Llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la
Xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment
de vinculació als centres privats d’atenció especialitzada, va ser
un instrument generat a la legislatura anterior, que va ampliar
les formes de col·laboració amb el sector privat amb el conveni
singular de vinculació, perquè el diferent objecte de clíniques
privades i d’entitats sense ànim de lucre, en la sistemàtica i
directa concertació de serveis amb aquestes, va ser posat en
dubte per la Sindicatura de Comptes quan varen considerar que
no es realitzava un ús idoni segons la Llei de contractes del
sector públic.

En conseqüència, i a través d’un decret llei, es va regular la
legislatura anterior, amb l’únic suport del Partit Popular, un
instrument que ampliava les formes de col·laboració amb el
sector privat per optimitzar l’assistència sanitària, el que
permetia establir una vinculació amb certs centres privats
mitjançant la figura del conveni singular de tal forma que els
centres queden integrats com un recurs més dins la xarxa
hospitalària pública, això sí, amb un control públic més fort que
el que es deriva d’un simple concert, encara que el dret laboral
sigui privat, per satisfer l’objectiu de la prestació gratuïta del
conjunt de prestacions que s’integren dins la cartera bàsica
comuna de serveis. Això ho va assumir el Partit Popular en
solitari, i ara ens duen el mateix però augmentat.

Per això en un primer moment vàrem presentar dues
esmenes, una, perquè de deu anys passaven a vint anys, i,
l’altra, per la tendència que té aquest govern a perpetuar la
centralització d’inversions sanitàries a altres serveis posant en
evidència el doble llenguatge d’un PSOE quan és a l’oposició
i quan governa, com he dit aquí moltes vegades, i que va
arribar a dir en el debat de 2013, quan era a l’oposició, que no
estava d’acord amb les formes, per raons que no tornaré a
repetir perquè no és al que vaig, i ja és al Diari de Sessions,
però tampoc no estava d’acord amb el fons perquè, i això és
textual: “no era necessària la creació d’una xarxa funcional
d’hospitals públics”, veritat, Sr. Thomàs? I també, respecte de
la introducció justificativa, escoltin bé, que era deplorable i
denigrant, i això sí que és remarcable perquè ara corregeixen el
decret llei però per ampliar-lo, i només això ja era per votar en
contra, Sra. Consellera.

Però mantenir les esmenes, mantenir les esmenes, hagués fet
retardar tot el procés, i per això i per corresponsabilitat que no
es va tenir la legislatura passada les vàrem retirar una vegada
conegut per diverses fonts el perquè d’aquesta ampliació a vint
anys, que és per facilitar la inversió que ha de redundar en
benefici de la cronicitat en els pacients i en aquesta comunitat,
incorporant les esmenes que avui surtin integrades al text de
lectura única, és a dir, és a dir, fer patent la necessitat de fer
convenis amb entitats privades en certs casos, per tant anar i
donar suport a la feina del conseller Sansaloni i del director
general d’ib-salut Miquel Tomàs de l’anterior legislatura, fer
patent la línia de gestió de convenis amb les entitats privades en
certs casos i d’afirmar la línia correcta de gestió de la
legislatura anterior, intentar compensar la tendència
centralitzadora d’aquest govern, i també fer patents les seves
contradiccions.

Volen que aclarim més aquesta col·laboració amb la
privada que avui votarem aquí i així entendrem per què
disminueixen els recursos de la pública segons els seus acords
i la seva forma de pensar, que afortunadament no és la nostra?
Més que res, com dic, per fer patents les seves contradiccions
i demagògies respecte del fet que la seva política és de
disminuir convenis i concerts amb les privades i avui votarem
el contrari. Em remetré al tema de la pregunta que he fet avui.
Mirin, com una prova, una colonoscòpia, es deriva des d’un
hospital públic a un centre privat, vinculat amb un conveni
singular o no, per exemple la Creu Roja, que vull repetir que
així i tot es regeix pel dret laboral privat, idò aquest centre
privat ha de contractar més especialistes, fins i tot quadruplicar
els que tenen, i el públic es queda sense poder augmentar el
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personal perquè els sous públics se’n van a aquest conveni, i
així, encara que en deu anys es tripliquin les proves al públic,
aquest queda amb el mateix personal. Però n’hi ha més; si com
a conseqüència d’aquesta prova realitzada en el centre privat,
vinculat amb un conveni singular o no, es tracta de fer un
procediment quirúrgic, es torna a remetre al centre públic, i a
més les biòpsies que es puguin fer al centre privat conveniat
són remeses a un laboratori privat per fer l’anatomia
patològica, amb la qual cosa els recursos que es podrien
dedicar a la pública se’n van a la privada.

Per això diem que aquí tenen un doble llenguatge: infamen
la privada davant Podem, que són enganyats o es deixen
enganyar, i fan convenis amb els centres sanitaris privats en
detriment dels públics, que estan preparats per fer tota la
seqüència, diagnosticar i tractar. Nosaltres, el Partit Popular,
diem que ho fem ben clar, perquè creiem en la política de
concerts per a la sostenibilitat del sistema, com és aquesta
xarxa pública hospitalària, però vostès ho neguen però ho fan,
i embullen per mantenir el seu suport parlamentari. O bé els
dos, Podem i PSOE, fan el paperot, i d’amagat ho toleren.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Passam... 

(Continuen els aplaudiments)

...al torn d’intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda. No m’estendré molt.
Vull comentar que votarem a favor d’aquest projecte de llei
perquè inclou els hospitals sense ànim de lucre Sant Joan de
Déu i la Creu Roja, els quals donen una assistència eficaç d’un
tractament cap a l’atenció de pacients crònics, complexos i
avançats. Considerem aquest conveni com un símptoma de la
falta d’inversió en la xarxa pública, i per la ruïnosa gestió del
Partit Popular de la sanitat pública que ens ha dut a ser la
segona comunitat autònoma amb més pressupost públic dedicat
a la sanitat privada.

Una gran tristor que el Partit Popular ens hagi llevat també
la salut a tots els illencs i les illenques, encara que avui paguem
les seves destrosses indirectament amb la nostra dependència
de la xarxa privada, i directament perquè continuem pagant les
seves comissions il·legals any rere any quan paguem l’Hospital
de Son Espases i altres concessions. 

L’atenció als pacients crònics s’ha convertit en el repte més
gran dels sistemes sanitaris a tot el món. A la bona notícia que
suposa ser el tercer país del món per esperança de vida després
de Japó i d’Islàndia, s’acompanya tenir una població cada
vegada més envellida, amb un increment de les malalties
cròniques, comorbilitat i situacions de dependència que
requereixen una reorientació i coordinació del sistema sanitari

i social per poder oferir una solució integral a les necessitats
dels ciutadans. Aquestes necessitats emergents en una societat
que envelleix com la de les Illes Balears requereixen una
resposta dels serveis sanitaris orientats cap a la prevenció de la
malaltia, la promoció de la salut o l’alleujament del sofriment
i el dolor, i els altres fins de la medicina. 

La responsabilitat de la Conselleria de Sanitat en aquest
context és, d’una banda, proposar i dur endavant polítiques que
redueixin l’impacte negatiu sobre la salut dels determinants
socials, que facilitin la promoció de la salut, que afavoreixin
l’assumpció per part de la ciutadania de la seva responsabilitat
en el desenvolupament de la salut individual i col·lectiva, i que
incrementin la prevenció de la malaltia; i, per una altra, adaptar
el sistema sanitari a les noves realitats demogràfiques,
epidemiològiques i d’atenció que aquesta situació d’increment
de la cronicitat requereix.

Aquesta llei que presenta el Govern disposa que la xarxa
hospitalària pública de les Illes Balears es troba integrada per
tots els centres públics d’atenció especialitzada adscrits
orgànicament al Servei de Salut de les Illes Balears, i tots els
centres privats de la mateixa modalitat assistencial que s’hi
vinculin per mitjà d’un conveni singular, on només es poden
subscriure entitats sense ànim de lucre, les quals han de tenir el
compte els principis de complementarietat, optimització i
coordinació adequada dels recursos públics i privats i les
necessitats d’atenció sanitària en cada moment. 

L’activitat que pretén l’Hospital Sant Joan de Déu i
l’Hospital Creu Roja en qualitat de centres privats sense ànim
de lucre integrats en la xarxa hospitalària pública de les Illes
Balears ha constatat la necessitat de reforçar l’estabilitat en la
col·laboració amb aquests centres privats per complir l’objectiu
del Servei de Salut de millora constant de la prestació de
l’assistència sanitària pública.

Respecte de l’esmena que introdueix el Partit Popular,
consideram que la cronicitat i la pluripatologia que deriva en
complexitat i dependència augmenta de manera exponencial, es
fa necessari crear més unitats d’estades mitjanes on no arriba
aquest servei. I sí, Sr. Serra, sap per què no ens agraden les
concertacions amb la sanitat privada?, perquè tendeixen a
prioritzar els guanys enfront dels pacients, i creiem en una
sanitat pública com a inversió i no com una despesa. La
confiança que tenim en aquest conveni és la condició que les
entitats que aquí signen són entitats sense ànim de lucre, i és
una raó més de confiança cap a aquest projecte.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. El Decret Llei 3/2013, de 14
de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes
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Balears i el procediment de vinculació dels centres privats
d’atenció especialitzada, disposa que aquesta xarxa hospitalària
pública a les Illes Balears està integrada per tots els centres
públics d’atenció especialitzada adscrits al Servei de Salut de
les Illes Balears, i tots els centres privats de la mateixa
modalitat assistencial que s’hi vinculin per mitjà d’un conveni
singular, això mateix diu la llei que presentam.

L’objectiu de la Xarxa Hospitalària Pública és l’ordenació
d’aquests centres per aconseguir coordinació i
complementarietat adequada dels serveis i que la ciutadania
pugui accedir als serveis més adequats per diagnosticar i tractar
el seu procés. De la mateixa manera, els convenis singulars de
vinculació amb centres privats, que només es poden subscriure
amb entitats sense ànim de lucre, han de tenir en compte els
principis de complementarietat, optimització i coordinació
adequada dels recursos públics i privats i la necessitat d’atenció
sanitària a cada moment. I he dit entitats sense ànim de lucre.

Arran d’aquest decret, se signaren uns convenis singulars de
vinculació entre el Servei de Salut de les Illes Balears i
l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Creu Roja i també es
va establir una durada de cinc anys, prorrogables fins a un
màxim de deu, ja que, de conformitat amb l’article 8 de
l’esmentat decret, podien tenir una durada màxima de deu anys.

L’objectiu de la norma que debatem avui és el d’ampliar la
durada màxima d’aquests convenis singulars, que passaran a ser
de vint anys, amb motiu del desenvolupament de l’activitat que
presten l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Creu Roja, en
qualitat de centres privats integrats a la xarxa i la necessitat de
reforçar l’estabilitat en la col·laboració d’aquests centres.

Tot respon a una estratègia de millora de l’atenció sanitària
de la població en un context de canvi de paradigma de
l’assistència de la cronicitat. S’estima que els pacients crònics
complexos i avançats són entre un 4 i un 5% de la població i,
a més, es preveu que aquest percentatge augmentarà en els
propers anys a causa de l’envelliment de la població.

L’aposta del Servei de Salut és millorar l’atenció d’aquest
perfil de pacients amb malalties cròniques complexes,
pluripatologia i edat avançada, impulsant una assistència eficaç
a través d’un tractament d’enfocament funcional i rehabilitador.

Amb l’Hospital de Creu Roja, el Servei de Salut ha ampliat
el conveni singular que tenien subscrit, mitjançant el qual el
Servei de Salut li pot derivar més pacients per ser intervinguts
o rehabilitats, així com per a la realització de més proves
diagnòstiques. Aquesta ampliació del conveni respon a la
necessitat de més ajuda externa per reduir les llistes d’espera,
tant en cirurgia general com en consultes externes, a més de la
cessió d’uns 50 llits en què l’hospital, sense ànim de lucre,
acull pacients crònics ja diagnosticats que necessiten moltes
cures i que requereixen de períodes d’hospitalització que
ronden entre els vint i trenta dies.

Aquest conveni pretén desenvolupar una estratègia més
integral i ambiciosa en el tractament d’aquests pacients de
perfil sociosanitari.

Per altra banda, també s’ha previst l’ampliació de la
rehabilitació que l’Hospital Creu Roja realitza en aquests
moments i que se circumscriu als pacients ingressats en el seu
centre o operats en alguns dels tres quiròfans de què disposa,
s’ha ampliat aquesta activitat de rehabilitació amb pacients
derivats pels hospitals d’aguts o fins i tot d’atenció primària.

També és reconeguda la seva tasca en la realització de
proves diagnòstiques de digestiu, com avui s’ha explicat en el
torn de preguntes, colonoscòpies, gastroscòpies, ecografies
abdominals, una part petita d’intervencions de trauma, de
cirurgia major, com menor ambulatòria, així com extirpacions
per laparoscòpia.

Sant Joan de Déu és un hospital cabdal per a l’estratègia de
cronicitat que impulsa el Servei de Salut. A més, és un exemple
de bona gestió, important per les seves instal·lacions i pels
professionals que hi treballen. Entre els serveis que ofereixen,
cal destacar la Unitat d’Atenció Integral als Lesionats que, a
més de dur a terme una feina excel·lent, ha millorat la qualitat
de vida de molts pacients que havien de rebre aquest tractament
fora de les illes.

Finalment, també és important el nou projecte d’Hospital
Sant Joan de Déu a Inca, un nou hospital amb 80 llits, dos
gimnasos de rehabilitació, dos quiròfans, hospital de dia,
consultes externes, que facilitaran l’accés a la cartera de serveis
de la població d’aquest poble i de la Serra de Tramuntana.

Perquè tots aquests projectes han de tenir una continuïtat en
el servei prestat, donarem suport a aquesta proposició de llei
que modifica el decret llei, però sense deixar de tenir en compte
que aquestes necessitats venen derivades d’una mancança que
tenim en aquesta comunitat pel que fa a la sanitat pública i és
una mancança en el finançament, si tenguéssim un finançament
adequat segur que no hauríem de recórrer sobretot a
concertacions amb la part privada, no amb aquesta de sense
ànim de lucre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. 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. Començaré
amb una dada recent, el passat mes de juliol, un informe de la
fundació ADECO va revelar que Balears ha assolit el seu
màxim històric quant a l’envelliment de població, amb 96
persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 16 anys.
Aquest envelliment suposa un gran repte per a la nostra societat
i per als que gestionen els recursos de tots, tant econòmicament
com en el món laboral, com també en el sistema de salut.

Per això, és necessari prendre les mesures adequades i que
no es poden posposar esperant un millor finançament.
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Avui aprovarem el projecte de llei de modificació del
Decret Llei 3/2013, de 14 de juny, precisament en aquest sentit,
aquest decret llei, aprovat ara fa quatre anys, establia que els
convenis de vinculació de centres privats d’atenció
especialitzada en la xarxa pública tenien una durada de deu
anys, però aquest termini ha resultat ser del tot insuficient per
tal de garantir el servei de qualitat i complementari que aquests
centres donen al Servei de Salut de Balears. Els hospitals de
mitjana estada que tenen malalts crònics, com ara Sant Joan de
Déu i l’Hospital Creu Roja, vinculats a aquests convenis amb
la Xarxa Hospitalària Pública, són un complement
indispensable per al funcionament d’una xarxa sanitària eficaç
i eficient, i especialment per al servei d’atenció a la cronicitat,
un servei que malauradament a dia d’avui encara té moltes
mancances.

Per això veiem necessària l’ampliació de deu a vint anys la
durada d’aquests convenis, així com també l’ampliació del
marc geogràfic on es troben aquests centres, que ara és exclusiu
a la zona de Palma. Amb aquesta modificació dels convenis, és
clar, es farà viable que aquests hospitals privats puguin
estendre’s i arribar a la part forana de Mallorca, així com a les
altres illes, les quals, ara per ara, no disposen d’aquest servei
d’estada mitjana per a persones amb malalties cròniques.

L’envelliment de la població i el conseqüent augment de
malalts crònics, com deia a l’inici de la meva intervenció, és un
repte que demana prendre decisions de forma urgent. Aquesta
passa que fem avui és necessària i positiva, però també som
molt conscients que no pot ser de cap manera l’única que s’ha
de prendre. En aquest sentit, des d’El Pi vàrem presentar, ara
fa un any, una proposició no de llei que instava l’aprovació
d’un pla d’atenció a la cronicitat, perquè enteníem i entenem
que la cronicitat ha d’ocupar un lloc important a l’agenda del
sistema de salut de Balears.

També, la subdirectora de Cronicitat del sistema de salut,
Angélica Miguélez, apuntava a una entrevista, el novembre del
2016, la necessitat d’augmentar amb recursos humans
professionals i en nombre de llits, fent un càlcul de necessitat
de 30 a 40 llits de mitjana estada per cada 80.000 habitants.
Igualment, l’autora del Pla de cronicitat també insistia en la
manca de coordinació i afirmava textualment: “Clarament està
saturat, però perquè potser estam fent coses ineficients per la
falta d’organització del sistema de salut”. 

Així, idò, reclamam a la Conselleria de Salut que faci les
passes necessàries per millorar l’atenció de les persones que
pateixen una malaltia crònica i també a la resta de conselleries
per tal que se sumin a l’elaboració d’iniciatives per fer front a
les conseqüències en tots els sentits de l’envelliment de la
nostra població.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia de nou a tothom. Jo seré
molt breu amb la meva intervenció. MÉS per Menorca votarà
a favor del projecte de llei de modificació del Decret Llei
3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària
Pública de les Illes Balears, i ho fem perquè creiem en la sanitat
pública i perquè donam suport a l’aposta clara que fa la
Conselleria de Salut per l’atenció a la cronicitat. No és la
primera vegada que parlam de cronicitat en aquesta cambra i
entre tots som conscients de la seva importància, perquè vivim
a un país amb una població que, afortunadament, viu molts
anys i amb una taxa de mortalitat baixa. Justament, perquè un
dels més grans fenòmens dels darrers anys és l’envelliment de
la població, cal planificar adientment una estratègia de
cronicitat.

Es pot observar com existeix el predomini de les patologies
cròniques sobre les agudes, establint-se les malalties cròniques
com la primera causa de mortalitat i discapacitat. La tendència
actual en l’atenció a la cronicitat és diversificar, fer una atenció
transversal i coordinada entre diferents professionals, cercant
l’eficàcia i l’eficiència, amb la màxima participació dels
pacients. Per tant, ampliar la Xarxa hospitalària pública de les
Illes Balears amb els hospitals Sant Joan de Déu i Creu Roja,
entitats ambdues sense ànim de lucre, amb els quals ja fa temps
que s’hi col·labora, ens sembla oportú i adient per tal de
millorar l’atenció a la ciutadania i ampliar la zona geogràfica
d’atenció i més tenint en compte que els serveis que faciliten
aquests centres són molt importants per mantenir la qualitat del
sistema sanitari públic.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos, daremos apoyo al proyecto de ley de modificación
del Decreto Ley 3/2013, de creación de la Red hospitalaria
pública de las Islas Baleares, una modificación que propone
modificar el artículo 8.1 del Decreto 2013, que modifica la
duración de los convenios singulares, unos convenios que
vinculan centros privados, sin ánimo de lucro y atención
hospitalizada, con la Red hospitalaria pública de Baleares, que
pasarán de ser convenios con una duración máxima de diez
años a una duración máxima de veinte años.

Desde Ciudadanos apoyamos esta modificación, puesto que
es necesario dar estabilidad a los centros privados para que
puedan acometer las inversiones necesarias para dar la máxima
calidad asistencial a los ciudadanos, y la calidad que exige estar
vinculados a la Red hospitalaria pública de Baleares.

Queremos destacar también el importante papel que
realizan estos centros privados, como son el Hospital de Sant
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Joan de Déu y el Hospital Cruz Roja, ambos con una larga
trayectoria en prestación sociosanitaria de corta y larga
estancia, para la atención de pacientes crónicos complejos y
avanzados. Una prestación que sería incapaz de absorber el ib-
salut y de la cual cada vez hay más demanda ante una sociedad
cada vez más envejecida.

Y aprovecho este tiempo de intervención para destacar
también, como aquí ya se ha dicho, la necesidad de circuitos
sanitarios tanto en Manacor como en Inca, cuyos hospitales de
referencia sufren a menudo colapsos en las urgencias por la
necesidad de atender a pacientes crónicos, así como en el resto
de las áreas de Baleares, de ahí nuestro apoyo a la enmienda al
proyecto de ley que concreta la creación de esta futura unidad
de media estancia en el área de influencia de Inca, y, además,
también concreta el estudio de las necesidades en el resto de las
áreas de salud de las Baleares en un plazo de seis meses para
trabajar en un marco de equidad.

Está claro que la atención a la cronicidad es ya un ámbito
de la sanidad pública, con un gran peso de usuarios, una
atención que tenemos que afrontar con absoluta priorización y
que requiere dotar a nuestro sistema de salud de una red
asistencial a la cronicidad de calidad, apropiada para este tipo
de pacientes, y que pueda dar la cobertura necesaria. Y para
ello la colaboración público-privada en Baleares siempre ha
tenido un papel fundamental en la búsqueda de la eficiencia y
de poder dar la cobertura necesaria.

Por ello, reiteramos nuestro apoyo al proyecto de ley, que
mejora la condición de estos convenios singulares.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom, moltes gràcies, president. El primer de
tot, la benvinguda a les persones que ens acompanyen avui,
membres de la Creu Roja i de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Un 15% de la població de Balears és major de 65 anys i
això és una tendència clarament creixent. Hi ha hagut millora
dels nostres determinants de salut, hi ha hagut avanços
tecnològics, hi ha hagut avanços científics i també hi ha hagut
millores dins l’àmbit de l’atenció sanitària, i aquest conjunt de
qüestions han fet que s’hagi produït un augment espectacular de
la nostra esperança de vida. I evidentment, aquest envelliment
du de la mà un augment de prevalença de malalties que es
troben moltes vegades associades a dos fets: primer, que són
cròniques, i segon, que en la mateixa persona hi concorren més
d’una malaltia i, per tant, tenen una pluripatologia.

I no em vull oblidar, no em puc oblidar de recordar
persones que no són velles, però que sí tenen una malaltia rara,
o nins o adolescents que, per la seva patologia, també s’han de
considerar malalties cròniques.

I d’altra banda, sabem que aquestes malalties cròniques
complexes són causa de dependència, requereixen control i
tractaments per intentar evitar la progressió d’aquesta
dependència, tenen pluripatologia, plurimedicació, necessiten
ingressos freqüents dins hospitals, moltes vegades hospitals
d’aguts, i que aquests ingressos a hospitals d’aguts suposen una
despesa elevada en recursos econòmics i sanitaris, i tenim
l’obligació de fer sostenible i eficient el nostre sistema sanitari.

Aquest conjunt de raonaments i realitat obliguen a dissenyar
i implementar una estratègia d’atenció a la cronicitat, que aquí
hem de recordar que ja fou iniciada a l’any 2010, en què,
desgraciadament, el PP va aturar durant quatre anys a l’anterior
legislatura, i s’ha tornat reprendre aquesta legislatura.

Parlam d’una estratègia d’atenció a la cronicitat que
significa posar la persona en el centre d’aquesta atenció, perquè
aquesta gestió tengui una visió més integradora, hem de
coordinar i elements i recursos humans i materials per
humanitzar-la i fer-la més eficient.

Evidentment, una estratègia d’atenció a la cronicitat
significa moltes coses, significa més coordinació entre atenció
primària, hospitalària, urgències, implica més atenció
domiciliària, més continuïtat assistencial, més integració,
parlam d’educació, parlam de salut, parlam de serveis socials,
més autonomia de decisió dels malalts, necessitam un pacient
més actiu en la seva malaltia, i necessitam avançar en detecció
precoç i necessitam, com no pot ser, més i nous recursos
humans i materials. Abans no hi havia infermera gestora de
casos, ara n’hi ha, cada vegada hi haurà més unitats de crònics
complexos en els hospitals d’aguts, més llits de convalescència
de mitjana i llarga estada, més recursos en cures pal·liatives.

I també una de les primeres coses que ha de fer aquesta
estratègia és identificar, precisament, aquells pacients crònics
avançats, aquells que no necessiten intervencions complexes,
però sí que tenen una necessitat de cura continuada. I també
necessitam identificar aquells anomenats pacients crònics
complexos que tenen diverses patologies cròniques que
sofreixen descompensacions, que tenen una pèrdua funcional
important i, per tant, necessiten utilitzar múltiples recursos
sanitaris i socials.

I avui per què parlam d’això? Doncs parlam sobre
l’aprovació o no d’un projecte de llei que modifica una llei, el
Decret Llei 3/2013, sobre una xarxa hospitalària pública i la
seva vinculació amb entitats sense ànim de lucre, en aquell
decret llei es creava un marc legal per subscriure un conveni
singular amb entitats sense ànim de lucre, en concret amb
l’Hospital Creu Roja i l’Hospital Sant Joan de Déu. I hem de
recordar l’Hospital Creu Roja, un hospital que va estar a punt
de morir, perquè les accions del PP ho volien així a l’any 2012,
i només per una acció política i el suport de professionals i de
ciutadans, es va frenar aquesta idea del Partit Popular a l’any
2012.

Aquest conveni singular es va signar per una duració
màxima de 10 anys i ambdós foren subscrits a finals de 2013.
L’objecte del conveni fou per a estades hospitalàries, processos
quirúrgics, consultes externes, proves complementàries i
rehabilitació. Hem de destacar per exemple a l’Hospital Sant
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Joan de Déu la seva unitat d’atenció integral a lesionats
medul·lars, o aquells malalts amb un dany cerebral important.
Han passat quatre anys i el que podem dir ben clar i ben fort és
que el grau de satisfacció de persones ateses, dels professionals
sanitaris que hi treballen i de l’administració sanitària és prou
alta. Per què? Perquè la qualitat de l’atenció sanitària que es
presta en aquests indrets és alta. 

I ara per què proposam ampliar aquest conveni fins a 20
anys? Perquè aquests hospitals dins un desplegament d’aquesta
estratègia d’atenció a la cronicitat són aquests hospitals sense
ànim de lucre, que no són el que ens volen fer creure, hospitals
privats com són altres, estan disposats a ajudar i col·laborar
amb l’administració amb aquesta estratègia d’atenció a la
cronicitat. Ja s’ha comentat aquí la possibilitat que l’Hospital
Sant Joan de Déu creï un hospital a la comarca d’Inca que
ajudaria a desenvolupar aquesta estratègia.

Per tant, això és una bona notícia, perquè seria un altre
recurs que serviria per al desplegament d’aquesta estratègia
d’atenció a la cronicitat, perquè és la realitat la que ens obliga
a desplegar aquesta estratègia. La creació de nous recursos
assistencials d’aquestes característiques s’adeqüen
perfectament a la necessitat i justifica, entre altres coses, la
duració d’aquest conveni. Els pacients crònics avançats, els
pacients crònics complexos, aquells que tenen malalties rares
amb dependència ho necessiten.

El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a aquesta
iniciativa legislativa perquè està plenament justificada. I avui
prendrem una decisió que ajudarà a millorar precisament
aquesta atenció a les persones que necessiten una atenció a la
cronicitat. I avui prendrem una decisió que afavoreix la
sostenibilitat i l’eficiència del nostre sistema sanitari. 

Però no puc acabar sense tenir unes paraules amb tot
l’afecte cap el Sr. Serra. Fa cinc anys varen dir que no era
necessari un decret llei per crear aquesta xarxa hospitalària, ni
per fer el procediment del conveni singular, i avui ho tornam
dir exactament igual. La Xarxa hospitalària pública és un
instrument funcional del Servei de Salut i els instruments
funcionals no es creen per mitjà d’una llei perquè no tenen
personalitat jurídica, i això és la realitat que va reconèixer al
seu temps el servei jurídic del Servei de Salut, els serveis
jurídics de la Conselleria de Salut, el Consell Consultiu,
l’Advocacia de la comunitat autònoma, i entre altres coses
perquè els convenis singulars ja estaven reconeguts a la nostra
normativa, tant a l’espanyola com a la Llei de salut, en els
estatuts dels Servei de Salut.

És més, a l’any 2011 es va fer un decret en aquesta
comunitat que al seu article 3.3 deia: “Amb els termes prevists
per la Llei general de sanitat el Servei de Salut de les Illes
Balears pot formalitzar convenis singulars que permetin als
centres privats d’atenció especialitzada pertanyents a entitat
sense ànim de lucre vincular-se a la Xarxa pública d’hospitals
del Sistema Sanitari de les Illes Balears”.

Per tant, no estava justificat fer un decret llei i fixi’s ara per
això tenim l’obligació de dur una proposició de llei, per
modificar una durada d’un conveni hem de fer una altra llei.
Per això no estàvem aquí, i li vull recordar un altre fet: en

aquell decret llei que vostès varen dur aquí per via d’urgència,
per què per via d’urgència? Perquè el conveni amb Sant Joan
de Déu ja havia exhaurit, i varen haver de dur un decret llei. I
per un segon concepte, que és que duien esmenes que feien
referència a una llei d’ordenació farmacèutica, que el Parlament
no hauria ni d’haver acceptat, perquè no anava en el sentit del
projecte de llei.

Però bé, és igual, miri, les persones que són aquí a mi
personalment em coneixen de quan era conseller, de quan he
estat a l’oposició i ara, saben perfectament la valoració que fem
dels seus serveis, ho saben perfectament, no ens han de venir a
donar lliçons. Nosaltres no hem canviat, simplement... i li ho
torn a dir, Sr. Serra, amb tot l’afecte, avui es torna a equivocar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomás. Doncs passam a la votació del
projecte de llei debatut, amb l’esmena RGE núm. 13676/17
incorporada. Votam.

54 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

Per tant, es faculten els serveis jurídics de la Cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tingui una redacció coherent.  

Doncs, queda aprovada la Llei de modificació del Decret
Llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària
Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació als
centres privats d’atenció especialitzada.

(Aplaudiments)

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Moltes gràcies.
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