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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió
d’avui. 

Passam al primer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2356/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a estat del Decret
de sanitat mortuòria.

Primera pregunta, RGE núm. 2356/18, relativa a estat del
Decret de sanitat mortuòria, que formula la diputada Sra.
Patricia 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, Sra. Consellera, tal i com
ha comentat el Sr. President, és simplement saber en quin estat
es troba el Decret de sanitat mortuòria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i totes. Primer de tot
en relació amb el decret m’agradaria recordar que fa quasi vint
anys que es va aprovar l’anterior decret, el que està en vigor en
aquests moments és de l’any 1997 i és el que regula la policia
sanitària mortuòria de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Per tant, des de la conselleria el que sí vàrem pensar
és que era imprescindible fer una actualització d’aquesta
norma, fer-la amb respecte als consums, les religions, les idees
i les creences dels familiars dels difunts.

Tot això ha de ser compatible amb la principal tasca de la
Conselleria de Salut quant a prevenció, que és prevenir,
protegir la salut dels ciutadans i ciutadanes que viuen o visiten
les Illes Balears.

L’actualització que hem fet de la norma és, per una banda,
incorporar la normativa europea i la nacional, que en aquests
vint anys ha canviat de manera substancial; per una altra banda,
simplificar els tràmits -sobretot això és molt important- que han
de fer els ciutadans quan hi ha la mort d’un familiar, i protegir
la població d’una sèrie de riscs epidemiològics que són nous
amb noves malalties infeccioses o transmeses per vectors, i les
condicions, per tant, en què s’han de mantenir els cadàvers.

L’esborrany del decret..., la situació, l’any passat el vàrem
treure a exposició pública per dues vegades, per poder
contrastar amb la part social, per poder recollir els sentiments

i les inquietuds de totes les persones, és cabdal poder aprovar
les normes amb consens i amb diàleg i amb la màxima
participació. I li he de dir que vàrem enviar el decret al Consell
Consultiu el 27 de desembre del 2017. Per tant, confiam rebre
ràpidament, el més aviat possible, el dictamen, i només quedarà
la seva aprovació per part del Consell de Govern i la publicació
al butlletí oficial.

Per tant, esperam que si tot va bé, aquest mes de març pugui
estar aprovat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Consellera. Esperam doncs que sigui el més
aviat possible. Sabem que vostè entén com nosaltres que és un
tema molt sensible, perquè quan parlam de tradicions, de
religió, evidentment s’ha de tenir molta cura, perfecte que
s’arribi a un acord perquè sigui un decret del gust de tothom.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Sra. Consellera..., no vol
fer ús de la paraula. 

I.2) Pregunta RGE núm. 2375/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Rafael Nadal i Homar, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris establerts per a la
celebració de proves esportives a entorn naturals.

Doncs passam a la segona pregunta, RGE núm. 2375/18,
relativa a criteris establerts per a la celebració de proves
esportives a entorns naturals, que formula el diputat Sr. Rafel
Nadal i Homar del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores diputades i senyors
diputats. Els darrers anys les proves esportives a entorns
naturals han experimentat una gran evolució i el nombre
d’esportistes que hi prenen part de cada vegada és major, però
durant aquesta legislatura els organitzadors d’aquests
esdeveniments esportius han tengut molts de problemes per
organitzar aquestes proves a causa de les exigències imposades
per la Conselleria de Medi Ambient.

Concretament l’abril del 2016 es va haver de suspendre
l’Ultra Trail Serra de Tramuntana; en el 2017 la volta a Eivissa
en bicicleta tot terreny i la Trail dels Fars a Menorca també
varen haver de ser ajornades. I ara, fa poc, aquest mes de març
del 2018, també hi hagut problemes per organitzar el campionat
de Balears de curses de muntanya, la Lloseta Xtrem.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802356
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802375
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Considera el Govern, i concretament el conseller de Medi
Ambient, que aquests nous criteris establerts per a la celebració
de proves esportives a entorns naturals afavoreixen
l’organització d’aquest tipus de proves?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Té la paraula la Sra. Consellera Fanny
Tur.

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

Gràcies, president. Bé, bon dia, si no li importa li contestaré
jo, però és el mateix que li contestaria el conseller de Medi
Ambient. 

Aquesta circular que regula les proves esportives a espais
naturals i protegits es fa amb la necessitat de l’augment
d’aquestes proves, que cada vegada són més nombroses i més
considerables, es feia necessària una regulació, que l’únic que
fa és agilitar la tramitació, perquè es podria fer per la via
habitual de tramitar a través de Medi Ambient, però aquesta
circular el que pretenia i el que aconsegueix és agilitzar-ho.

És una circular que es va fer des de Medi Ambient, que és
qui té les competències per regular-ho, però volem agrair que
també es va comptar amb la col·laboració i les aportacions des
d’Esports per tal de flexibilitzar-les.

També hem de dir que s’ha comptat amb el sector, amb
totes les federacions implicades. Quan hi hagut algun problema,
el primer que fan, tant Medi Ambient com Esports, es reunir-se
amb el sector per veure-ho, per tal de millorar.

Li puc posar simplement com una dada d’un dels
esdeveniments que vostè ha dit, la cursa... a Menorca enguany,
simplement no es va poder realitzar perquè no varen demanar
permís. Però hem de dir que estam satisfets d’aquesta norma
perquè ha estat finalista en uns premis de Xarxa Natura 2000,
creiem que és un reconeixement molt important.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. NADAL I HOMAR:

Bé, em sap greu, però el que ha dit, idò no ho compartim,
perquè les notícies que tenim respecte d’això no coincideixen
amb el que vostè ens ha dit.

El que és cert és que des que es va aprovar aquesta circular
de Xarxa Natura 2000 els problemes dels organitzadors no han
fet més que agreujar-se. Aquesta normativa crec que és molt
restrictiva i hem de tenir en compte que aquestes
recomanacions de mesures de protecció, vostès el que fan és
que la major part de les vegades les converteixen en
prohibicions, jo no sé si és que tenen molt... o passen molt de
gust de prohibir, però és que hi ha situacions que no entenem

per què es produeixen, com, per exemple, que prohibeixin
ubicar sortides o arribades a pàrquings de forma controlada, ja
que qualsevol altre dia que hi accedeixen vehicles de forma...
incontrolada hi van i no hi ha cap problema.

Llavors, jo crec que aquest diàleg que ha dit i aquestes
reunions que ha dit amb la federació no és exactament així com
vostè ho ha dit, perquè, sense anar més enfora, la Federació de
Muntanyisme i Escalada es queixa de la poca atenció que els
han prestat.

I, per exemple, ha parlat d’agilitzar els tràmits i per al
campionat de Balears, ara del març, li varen contestar tres dies
abans que no era possible fer-lo i varen haver de canviar
l’itinerari.

O sigui que aquest diàleg i consens que expressen...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, president. Miri, per a nosaltres és prioritària la
conservació del medi ambient i també és prioritari agilitzar i
facilitar la pràctica esportiva, i totes les polítiques esportives
que hem impulsat en aquesta legislatura ho demostren, igual
que totes les línies d’ajuda a diferents sectors esportius.

Quan hi ha hagut un problema, li torn a repetir que ens hem
reunit amb el sector, de fet, demà mateix hi ha una reunió entre
el director general de Medi Ambient, el director general
d’Esports i els representants de la Federació de Muntanyisme.

En aquest cas, aquest criteri de pàrquing que vostè comenta,
per posar-li un exemple, aquest criteri es va canviar, i el que
passa és que en ocasions es demana fora de termini o en un
temps molt ajustat que obliga a resoldre d’una manera ràpida,
però de vegades és simplement perquè es demana en un temps
molt ajustat.

Però també he de dir que així i tot el que fem és treballar
per possibilitar i donar totes les facilitats possibles. Hem de
pensar que parlam de pràctiques esportives cada vegada més
nombroses a espais molt fràgils que tenim l’obligació de
protegir, i el que demanam són simplement unes garanties i
oferim alternatives quan hi ha algun problema en alguna ruta.
I quan alguna cosa surt malament, que hi ha hagut algun
problema en alguns trams, com en el cas que vostè mencionava
de Lloseta, el que fem és...

EL SR. PRESIDENT:

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

... reunir-nos per intentar solucionar-ho per a la pròxima ocasió.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 2377/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació dels albergs
juvenils.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 2377/18, relativa a
regulació dels albergs juvenils que formula la diputada Sra.
Sara Ramón i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Bé, a la nostra
comunitat, on el principal motor econòmic és el turisme, a dia
d’avui no disposam d’un reglament d’instal·lacions juvenils
definitiu, tal com es recomana en nombroses remissions a la
Llei integral de joventut 10/2006. Es tracta d’una demanda
creixent i és necessari que comptem ja amb aquest decret
58/2011 actualitzat. Són unes instal·lacions necessàries en un
destí turístic que hem d’oferir, doncs, oferta per a tots els
públics com són els boixos, els joves, els no tan joves, que
tenguin el carnet d’alberguista i que venguin a la nostra
comunitat a la recerca d’aquest turisme cultural i educatiu.

Aquestes instal·lacions han de tenir un projecte educatiu,
però ara aquesta falta de reglament els perjudica seriosament i
ens agradaria saber en quina situació es troba la regulació dels
albergs juvenils? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, el decret de joventut que
desenvolupa la Llei de joventut es troba en aquests moments al
Consell Consultiu, per tant, esperam que pugui ser aprovat al
llarg d’aquesta primavera. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, consellera. Tal com li hem dit moltes vegades en aquest
parlament, aquesta conselleria ha estat una conselleria
paralitzada per raons alienes a vostè, però ara ja és vostè la

responsable. La darrera informació pública que tenim sobre
aquest avantprojecte de decret és del 20 de juny del 2017, i no
en sabem res més, ni nosaltres ni els afectats. I la primera
notícia que ha anat al Consultiu, perquè la darrera que teníem
és que no hi havia arribat. 

La falta d’aquest reglament, junt amb la pràctica estrella
d’aquest govern, de prohibicions i de moratòries, el que fa és
que s’utilitzi aquesta figura com a frau de llei per saltar-se la
normativa turística. Hem conegut queixes sobre aquests
instrusismes, molt sonats a Eivissa, alguns hostals s’han
reconvertit en albergs juvenils triplicant les places i
comercialitzant-se com a places turístiques normals, i
perjudicant, com no, aquells que compleixen la llei, els
hotelers, els alberguistes que compleixen la llei, que són els
més perjudicats per aquesta desregulació que no els ve ni de
Joventut ni els ve de Turisme.

Els perjudica seriosament, ja que no poden sortir a la xarxa
d’albergs a nivell nacional i, a més, són sancionats per Turisme
per difondre’s en xarxes telemàtiques, quan no són els
competents, ho hauria de fer Joventut, inspeccionar si tenen el
projecte educatiu, si tenen les característiques les habitacions,
quin tipus d’usuari és i no posar el focus com calen en la
difusió d’aquests espais, que és el que fan, perquè en el quart
esborrany podem veure què els preocupa.

La seva paràlisi, les seves moratòries, les seves
prohibicions, l’únic que fan és beneficiar l’infractor...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, vostès tenen el mateix discurs
facin la pregunta que facin del tema que facin, però els ho
explicaré.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, el primer equip de Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802377
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LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORT (Francesca Tur i Riera):

El primer equip de govern, -sí, parlam de joventut, estiguin
tranquil·lets- el primer equip de govern que va regular, que va
regular, aquest tema va ser a la segona legislatura progressista,
a l’any 2011, el Decret 58, de 20 de maig, que regulava els
albergs juvenils.

Vostè ha parlat d’inspecció, a la passada legislatura, sap
quantes inspeccions es varen fer? Zero, zero, ni una, l’única
actuació que varen fer va ser tancar l’alberg de Palma,
acomiadar el personal i intentar vendre’l. Afortunadament no
ho varen aconseguir i ara és un alberg que dóna acollida a
persones refugiades que arriben a les Illes Balears. Aquesta és
la diferència.

I efectivament, vostè ha dit que l’anterior notícia és que no
era al Consell Consultiu, ara li dic que ja hi és, prova més que
evident que de paralització res, el que passa és que els decrets,
les normes, tenen una tramitació, com deuen saber.

Bé, a part d’això, mentre s’aprovava i es redactava aquest
decret, hem inspeccionat i hem visitat, visitat, totes aquestes
instal·lacions de l’illa de Mallorca, perquè és l’única illa en la
qual encara tenim competències en aquest sentit, competències
que seran transferides pròximament al Consell de Mallorca,
com ja varen ser transferides a l’any 2007 a la resta dels
consells.

A part d’això, millores en els equipaments juvenils, en els
albergs juvenils que nosaltres tenim potestat o que nosaltres
gestionam. Però deixi’m dir-li que aquest decret no permetrà
ser un colador per a instal·lacions turístiques, perquè els
albergs hauran de tenir un projecte educatiu que haurà d’estar
aprovat, haurà d’acomplir unes condicions i seran els consells
els que hauran de vigilar que aquest decret s’acompleix. 

Deixi’m dir-li, per acabar, que qui ha mesclat el concepte
turístic, turisme, places turístiques i albergs juvenils en la seva
exposició ha estat vostè, no nosaltres; nosaltres tenim molt clar
què són places turístiques, places hoteleres i les condicions que
han de tenir els albergs juvenils. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 2378/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures previstes a la
revisió del Pla hidrològic.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 2378/18, relativa
a mesures previstes a la revisió del Pla hidrològic, que formula
la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats i diputades. El
Govern del Partit Popular va aprovar a l’any 2013 el Pla
hidrològic de les Illes Balears, ara el Govern del pacte el pretén
modificar amb una revisió anticipada, feta amb preses i sense
apostar per la protecció real d’aqüífers ni millores en
depuració, però sí que han apostat per travar el sector més feble
de l’economia balear.

Sr. Conseller, considera que les mesures previstes a la
revisió del Pla hidrològic afavoreixen la nostra agricultura?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç
Vidal. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Marí, aquesta revisió del pla és anticipada, voluntat
d’aquest govern i demanada per la Unió Europea perquè
l’anterior pla no adaptava les pressions. Com vostè bé ha dit,
l’agricultura no és el problema ni és la pressió màxima que té
aquesta revisió anticipada, es fa per afavorir a l’agricultura i
també tota la ciutadania. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sr. Conseller, prohibir i limitar l’ús de l’aigua al sector
agrari no solucionarà els problemes de sobreexplotació dels
aqüífers. L’agricultura i la ramaderia són sectors estratègics i la
seva supervivència és fonamental per a la conservació del
nostre entorn i paisatge. Amb aquesta revisió anticipada del Pla
hidrològic condiciona i dimonitza l’agricultura a les nostres
illes.

Per una altra banda, en lloc d’establir l’aigua dessalada com
a primera font d’abastiment urbà i l’ús d’aigua subterrània com
a complementària, vostè ho estableix a la inversa i permet que
els grans consumidors, que són els que més deterioren l’estat
quantitatiu de les masses d’aigua, no tenguin cap restricció.

Quin tipus de gestió sostenible és aquest? Als grans
consumidors els segueix permetent noves extraccions, fins i tot
a masses que es troben en pitjor estat. En canvi, sí que aplica
mesures dràstiques limitant l’extracció d’aigua al sector agrari,
quan només suposa un 15% del consum total enfront del 60%
d’urbà, i prohibint nous aprofitaments hídrics. 

Són conscients que amb aquesta modificació castiguen i
maltracten l’agricultura de les nostres illes? Ho fan perquè no
saben com desenvolupar una gestió racional i eficient dels
nostres recursos hídrics o ho fan perquè són el Govern de la
prohibició?

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bé, intentaré posar dos exemples per diferenciar la política
hidràulica respecte del sector agrari de vostès i de nosaltres.
Començarem amb un exemple senzill, les mesures cautelars que
hem pres en la revisió del Pla hidrològic prohibeixen a les
masses sobreexplotades, en aquelles que l’aigua no és suficient,
on els aqüífers es degraden, que no es facin més pous, aquesta
és la mesura cautelar per evitar l’efecte crida. Però fem una
excepció perquè som sensibles al sector agrari, pensam en el
sector agrari, no només de boca sinó amb fets i amb els escrits. 

Posam un altre exemple, vostès en el seu pla hidrològic
deien que la pressió urbana, la pressió d’urbanització del camp
era una de les pitjors xacres que teníem, els competidors que
eren els usos urbans en sòl rústic per als pagesos. I, què feren
vostès? Li diré, liberalitzaren fer pous en sòl rústic per a ús
domèstic, no per als pagesos. Una xifra senzilla, el 2011 hi
havia 22.000 autoritzacions de pous a sòl rústic, passa el Sr.
Company i són 37.000, en sis anys. Vostè defensava l’aigua per
als pagesos? No, l’aigua per a l’ús urbà en sòl rústic. 

Això és la diferència entre vostès i nosaltres, perquè de
concessions agràries aquests anys n’hi ha hagudes deu de
mitjana sols. Per tant, el problema que hem tengut a
l’agricultura és que vostès facilitaven altres usos que li feien
competència, i així, els aqüífers que ara estan destinats a
l’agricultura, als pagesos i als seus usos eren per a usos
residencials i no per a usos agraris.

Per tant, deixin d’emprar l’agricultura com a excusa per
urbanitzar els sòls rústics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2368/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a futura llei educativa.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 2368/18...

(Remor de veus)

Silenci per favor!

..., relativa a futura llei educativa, 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, des de la Comissió d’Educació, des de la Ponència
d’educació que fa feina pel pacte educatiu, ens vàrem proposar
intentar acabar les conclusions dins aquest període de sessions,
per tal que l’esperada llei educativa es pogués aprovar dins el
proper període.

Per això ens agradaria saber si vostè, la seva conselleria, el
Govern, està fent feina perquè es pugui aprovar aquesta llei
educativa dins el següent període de sessions, incorporant,
evidentment, les conclusions de la comissió del Pacte Educatiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Sureda,
moltes gràcies per aquesta pregunta.

Evidentment, una de les preocupacions des de l’inici de la
legislatura que va tenir el Govern i la Conselleria d’Educació
és possibilitar un acord polític i social entorn de l’educació. Jo
crec que hem de posar en valor el procés que hi ha en aquestes
Illes Balears, va sortir un document de la comunitat educativa,
Illes per un Pacte; es va trametre al Consell Escolar de les Illes
Balears, que ha aprovat un document, i l’ha tramès al Parlament
de les Illes Balears.

Jo crec que és una bona metodologia, que crec que seria
interessant que s’hagués fet a nivell de tot l’Estat, perquè
demostra que no es pot fer un pacte sense que hi hagi l’acord de
la comunitat educativa. I aquest per a nosaltres és un valor
essencial que hem de ser capaços de valorar en tots els
aspectes.

Nosaltres, evidentment, què fem en aquest moment? Per una
part, miram el que fa la Comissió d’Educació respecte del
pacte, d’aquest document; estam al dia de totes les
compareixences que hi ha; coneixem totes les conclusions, el
que diu cada un dels compareixents, i, per tant, això per a
nosaltres és un primer element.

El segon element que fem: a partir del document Illes per un
Pacte, aprovat pel Consell Escolar, nosaltres estam ja redactant
i mirant conclusions concretes que ens serveixin per a una
futura llei educativa. Però no només acaba aquí, nosaltres estam
mirant dins el marc en aquest moment, tenint en compte el que
diu la LOMCE, dues lleis educatives: la Llei d’educació de
Catalunya i la Llei d’Andalusia, perquè són dues lleis diferents
en molts d’aspectes, però que ens serveixen per fer una reflexió
sobre la qual poder treballar.

A partir d’aquí, per tant, ja hem tengut reunions en el si de
la Conselleria d’Educació, dins l’equip de la conselleria i ja
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treballam en un esborrany de possible llei educativa, que
anirem treballant en la mesura que la Comissió d’Educació del
Parlament de les Illes Balears vagi treballant i tengui
conclusions.

Per tant, tengui per segur que nosaltres el que volem és que
sorgeixi un pacte, un acord dins la Comissió d’Educació, un
pacte polític, perquè això, juntament amb aquest pacte social
que hi ha hagut, reforçaria la possibilitat d’una llei educativa i
donaria estabilitat al nostre sistema educatiu, que, en definitiva,
és el que nosaltres volem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, jo li he fet aquesta
pregunta perquè quedàs constància del que es feia des de la
conselleria, perquè sabem que hi ha persones de les que han fet
feina per aquest pacte, per al document inicial d’aquest pacte,
que tenen una certa preocupació per si la llei finalment
s’aprovaria dins aquesta legislatura. I per altra banda, també hi
ha veus que diuen que la llei ja està feta i que, per tant, la feina
que nosaltres fem dins la ponència no tendria sentit i no es
tendria en compte.

Però, sincerament, pensam que ni una cosa ni l’altra no
seria bona, i el que tenim clar, almanco dins el nostre partit, és
que ens hi jugam massa. Per això es fa feina, crec que es fa
molta feina per part de tots els que som a la ponència, però
també se n’hauria de fer dins la conselleria i estructurar, com
vostè ha dit, una mica aquesta estructura de llei que s’espera,
incloent-hi les nostres conclusions.

Crec que la nostra preocupació és lògica, perquè els
antecedents diuen que assolir una llei educativa no és fàcil.
Primer, no tots els grups que formen part en aquest Parlament,
no tots els partits en varen voler formar part. I després també,
malgrat sigui a Madrid, hem de pensar que el seu partit i
Podemos es varen aixecar de la mesa de negociacions dins
aquest pacte. Pens que això aquí seria un gran fracàs, si succeís
aquí, sobretot per tota aquesta gent que ha fet feina en
l’elaboració d’aquest document que tenim nosaltres.

Des d’El Pi pensam que s’ha d’assolir aquest acord, que és
un acord històric i ho voldríem fer dins aquesta legislatura, i
per això necessitam que tots estiguem units i que el Govern
també faci feina i vostè faci feina per escoltar i incorporar totes
les conclusions que s’elaborin des de la ponència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Sra Sureda, a mi ja m’agradaria que les lleis
es fessin totes soles, que hi hagués una poció màgica per la qual
es pogués fer la llei. Ni nosaltres estam aturats, ni hi ha la llei

feta, seria absurd fer-la, però sí que treballam de forma rigorosa
i seriosa, i tenim reunions dins la conselleria i tendrem totes les
reunions possibles. I el nostre objectiu és que es pugui
presentar el proper període de sessions i treballarem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps.

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

... tot el que faci falta perquè sigui una realitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2369/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport escolar des
de Cala en Porter a Alaior.

Passam a la sisena pregunta, la RGE núm. 2369/18, relativa
a transport escolar des de Cala en Porter a Alaior, que formula
la diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Bon dia a tothom. Le propongo un problema escolar Sr.
Conseller, de aquellos de matemáticas, que seguro que eso lo
sabe. De Cala en Porter a Alaior parten tres autobuses para
solucionar el transporte escolar. Los tres autobuses parten en un
arco horario entre las siete y media y las ocho de la mañana;
han de hacer una ruta de 11,5 quilómetros, aproximadamente;
el primer parte a las siete y media, con 8 pasajeros para el
instituto, que recoge una serie de alumnos también por el
camino, que llegan un total de 14 a Alaior. Y luego, un autobús
de línea, que facilita el consell, expresamente, con un bono de
18 euros por pasajero, transporta a 5 niñas de 8 años a un
colegio concertado, que anteriormente iban también en el
autobús normal..., bueno normal, en el autobús que iba al
colegio público de Alaior, que cambiaron este año. Y además,
posteriormente hay otro tercer autobús que parte a las ocho con
los niños que van a las dos escuelas públicas de Alaior de
primaria, que no van todavía a secundaria. 

Entonces aquí tenemos a las madres de estas cinco niñas
que este año no tienen transporte, porque han cambiado de
colegio a un concertado, en vez de estar en un colegio público,
y les gustaría saber qué explicación tenemos la administración
y los servidores públicos para que antes podían utilizar el
autobús y ahora no. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Seijas. 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 i diputades. Sra. Seijas,
la normativa que hi ha en aquests moments és una normativa
que diu que la competència de l’administració és transportar
alumnes que van a centres públics, no a centres concertats.
Això és una Ordre del 2005, hi ha sentències del 2012 del
Tribunal Suprem, allà on diu clarament que l’objectiu o
l’objecte que ha de fer l’administració és transportar els al·lots
de centres públics de primària i secundària, d’ensenyança
obligatòria.

I, per tant, aquesta és la nostra resposta, nosaltres no ens
podem realment preocupar o ocupar, perdó, realment del
transport que puguin fer al·lots de centres concertats. Els
centres concertats tenen les seves rutes escolars, tenen les seves
feines concretes, i nosaltres, dins l’Ordre que ha regit en
aquesta comunitat autònoma, no tenim cap possibilitat de dur
a terme el transport de nins de centres concertats. Aquesta és la
nostra política.

Més diré, el nostre objectiu, i això és un objectiu a mig
termini, és també poder transportar els al·lots de 3 a 6 anys,
perquè, en definitiva, és una etapa gairebé universalitzada i
aquest és el nostre objectiu. Però el transport escolar de centres
docents concertats no és el nostre objectiu.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sr. Conseller, no quiero que se interprete en esta
interpelación que yo estoy a favor de la educación concertada,
pero sí a favor de los ciudadanos, que los ciudadanos todos
pagan impuestos y ahora se está poniendo otro autobús del
consell, que se paga también con dinero de los ciudadanos, para
que vayan sólo estas 8 niñas al colegio, y lo está pagando
también el consell, con un autobús que no puede... como no
puede ser público de la administración de educación, pues tiene
que ser pagado por el consell.

Una vez más se pone de manifiesto la distancia que hay
entre los que gobiernan y los que están al servicio de la
ciudadanía y las necesidades de la propia ciudanía.

Nada más. Le dejo esto así. Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sra. Seijas, la preocupació d’aquesta administració
educativa ha estat cada vegada posar més recursos a favor de
l’educació pública, i això des del primer moment. Aquest

problema que vostè planteja és un problema que s’ha de
resoldre a un altre nivell, i nosaltres estam incrementant les
rutes, hi ha més rutes que mai, hi ha més places que mai dins
l’educació pública per al transport, i així treballarem. I, torn
repetir, el nostre objectiu de cara a mig termini és que es
puguin transportar també els al·lots de 3 a 6 anys.

Aquesta és la nostra resposta i el compromís amb la
ciutadania. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2372/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a connexió
elèctrica de Menorca.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 2372/18, relativa a
connexió elèctrica de Menorca, que formula el diputat Sr.
David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bon dia. Diputats, diputades,
treballadors, treballadores de la cambra, públic present i
telespectadors d’IB3, molt bon dia. 

Menorca està aïllada elèctricament, energèticament, des del
27 d’octubre de 2017, i hem tornat enrere més de quaranta
anys, al 1975, quan es va inaugurar el cable elèctric que
connectava Mallorca amb Menorca. Ara la central tèrmica de
Maó és l’única font de subministrament elèctric que té
Menorca, i no és possible una altra opció ja que Red Eléctrica
diu que no es pot arreglar el cable elèctric, que s’havia romput,
i que no tindrem un nou cable fins d’aquí a dos anys, com a
mínim.

A més, aquesta desconnexió ha provocat un augment del
15% en l’activitat de la central tèrmica, el que està provocant
un augment de contaminants i un major nivell de diòxid de
carboni, òxid de nitrogen, òxid de sofre, i partícules que afecten
els veïns i les veïnes de Maó. A més el Ministeri d’Energia està
pendent d’autoritzar la inversió per injectar aigua a les turbines
per reduir les emissions de diòxid de sofre, obligatori abans de
l’any 2020. Si no es fa aquesta inversió només podrien
funcionar les turbines amb fuel, que genera 41 megavats i que
no arriba ni a la tercera part del que seria necessari en el major
pic de demanda a l’estiu, que és de 122 megavats.

Davant d’aquesta situació preocupant, li demanem, Sr.
Conseller, què està fent el Govern per solucionar la manca de
connexió elèctrica a l’illa de Menorca?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Què estam fent i què vam fer,
perquè des de l’inici de la legislatura, l’any 2015, ja vam
demanar al Govern d’Espanya en aquell moment, quan érem
conscients que la vida de disseny tècnic d’aquest cable ja havia
finalitzat, la necessitat d’agilitar al màxim l’execució del segon
cable. 2015.

El 2016, l’estiu de 2016, hi ha un accident amb una àncora,
fa que aquell cable es rompi en un moment determinat o hi hagi
un petit accident, i en aquell moment ja no només demanam la
necessitat d’agilitar el segon cable, sinó substituir el primer.
Açò ho feim amb reunions, ho feim amb carta per escrit, i de
manera reiterada. 2016, estiu. 

Arribam a l’octubre de 2017, un any i mig després; sense
que el Govern no ens informi de res, sense tenir cap informació
de la decisió presa per part del Govern d’Espanya, Red
Eléctrica comença a retirar el cable; en tenim coneixement de
manera indirecta i és el Govern de les Illes Balears que demana
al ministeri una reunió urgent per saber què passa, què succeeix
i per què ha pres una decisió com aquesta sense consultar-ho ni
comunicar-ho absolutament a ningú, ni tan sols a la mateixa
comunitat autònoma. Fem una reunió amb ells i en aquella
reunió des del Govern demanam, exigim diverses qüestions: la
primera, màxima urgència en la reposició del cable actual i la
tramitació del segon, que ja havíem demanat quasi quasi des
del començament de la legislatura; segona, un paquet de
mesures específic per reforçar el manteniment i el servei de la
xarxa elèctrica a Menorca, durant dos anys estarem sense
connexió i per tant ha de funcionar a la perfecció; tercera,
creació d’un comitè tècnic de seguiment de la tramitació del
projecte i de la valoració de la situació de manera coordinada
per saber què succeeix a cada moment, i si hi ha qualsevol
retard quin és el motiu i a qui s’ha d’atribuir; quarta, una quota
de renovables específica per a Balears, per a Menorca, de la
qual el Govern du més de dos anys dient que sortirà i no surt,
i hi ha projectes ja autoritzats des de fa més de cinc anys, sis,
que no surten com a conseqüència que no hi ha cap quota;
cinquena, autoritzar la connexió del parc fotovoltaic de Son
Salomó, que està només pendent d’açò des de fa més de dos
anys i també és inexplicable; sisena, canvi de combustible del
fueloil a gas natural a la central de Maó, que també era una
petició que ve des de fa molt de temps.

A algunes d’elles ens van dir que sí, però no hem acabat de
veure encara els resultats; d’altres d’elles, com el canvi de
combustible, ja veuen vostès que juguen a l’oposició. Nosaltres
seguirem batallant, seguirem insistint. La responsabilitat és
seva, i és cert, però no ens aturarem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

...en aquesta batalla. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel que diu està clar que el Govern
d’Espanya està abandonant els menorquins davant Madrid per
aquesta situació, i li agraïm tot l’esforç que s’està fent des del
Govern balear davant aquesta pressió que s’està fent a Espanya
i que des del nostre grup parlamentari al Congrés també ho
seguirem fent.

I volem denunciar, ja que vostè també ho ha fet, que hi
hagut una manca de previsió en la qüestió del cable elèctric, ja
que des de l’any 2010 s’han gastat 8 milions d’euros i
demanem responsabilitats davant d’aquesta situació. I com molt
bé ha dit ara tenim una oportunitat, davant d’aquest aïllament
elèctric, de potenciar l’autoabastiment i la generació pròpia
d’energia, tal com vostè ha dit; és necessari que hi hagi més
ajudes i més subvencions per part del Govern estatal per
potenciar aquest tipus de projectes. A Menorca hi ha dos
projectes que s’han abandonat de manera temporal per aquesta
manca de suport per part del Govern estatal, i és una manera
de...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Ai, perdó. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez.

I.8) Pregunta RGE núm. 2526/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a decret de
posidònia.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 2526/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 2373/18, relativa a
decret de posidònia, que formula el diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la primera vez que
habló en esta cámara de la intención de elaborar el decreto de
posidonia fue el 6 de octubre de 2015; en septiembre de 2016
declaró que el decreto entraría en vigor el verano de 2017.
Desde entonces ha pasado casi año y medio. Este decreto está
siendo, mediáticamente, como una serpiente de verano, de esas
que acaban atrapadas eficientemente por su conselleria, antes
de cada temporada estival se anuncian medidas que contendrá
el decreto que hacen pensar incluso que puede ser aprobado en
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una de esas temporadas, pero nunca acaba de concretarse en
términos de publicación oficial.

La participación ciudadana es fundamental y necesaria, y
eso entendemos, pero a la vez no puede servir de excusa para
dilatar procesos. Este decreto ha gozado de dos exposiciones
públicas y de dos periodos de alegaciones. Ante la pregunta
que hoy le hacemos puede perfectamente contestar que
presiones recibe de todo tipo de colectivos; responder a las de
algunos supondría que el decreto estaría ya aprobado, y sin
embargo responder a las de otros supone que todavía no lo esté. 

Amure la proa hacia la aprobación definitiva del decreto.
Con viento a favor tiene la unanimidad del pleno de este
parlamento para proteger las praderas de posidonia. El lobby
náutico únicamente le hará trasluchar erráticamente. El rol de
tripulación de la nómina del sector náutico en Baleares
convendrá conmigo que no es cualquier cosa. El poder
económico de muchas asociaciones se une al fáctico, como son,
por ejemplo, descendientes directos de ilustres marineros, al
tiempo que cortesanos, podríamos decir, lepantinos de esos que
amuraron la transición, y que a la sombra de jardines de
Marivent aproaron con el emérito hacia la cúspide del sector
náutico de Baleares.

Tiene todo nuestro apoyo, Sr. Conseller. ¿Está recibiendo
el Govern de les Illes Balears pressions del sector nàutic per
no aprovar el decret de posidònia?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç
Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Morrás, com bé ha dit vostè, és un decret complex,
pioner. Ja que vostè ha estat poètic jo també ho intentaré ser,
intentaré navegar per aigües on ningú no ha navegat. Quan
Colom se’n va anar cap Amèrica i no sabia cap a on anava, va
necessitar un temps, i ara evidentment quan un sap el camí va
molt més ràpid. Per tant estam aprenent en aquest camí.

I jo no parlaria de pressions. Ha estat un decret participat a
l’extrem, i estic orgullós d’aquest fet. Unes 750 aportacions,
que és el rècord del Portal de Transparència, del decret que ha
rebut més aportacions a les consultes prèvies; 200 aportacions
a un esborrany que milloraven l’esborrany, i li puc assegurar
que l’han millorat i molt, i que he d’agrair a totes les persones
que varen dedicar part del seu temps a millorar aquest
document, 246 al·legacions al procés d’informació pública,
amb arguments jurídics, amb arguments ideològics, i a tots els
hem de respondre.

Navegam per aigües mai no navegades, com deia vostè,
aigües que poden ser més turbulentes o manco turbulentes, però
jo no parlaria de pressions, parlaria de cercar diàleg, parlaria de
dubtes, de respondre preguntes, de participar en fòrums petits,
en fòrums grans, de reunions com l’altre dia on teníem 200

persones, de clubs nàutics o fins i tot navegant damunt un llaüt.
Hem participat fins a l’extrem perquè aquest decret ha de ser
pioner i ha de quedar en el temps i, per això, el consens és
necessari.

Ara mateix ens trobam en el punt que ha de fer la darrera
passa de participació, perquè aquest govern hi creu, vàrem
recuperar el CES i ara el decret de posidònia passarà pel CES,
per rebre les darreres aportacions i anirà directament després al
Consell Consultiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 2374/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport de l’avantprojecte
de llei de canvi climàtic.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 2374/18, relativa
a suport de l’avantprojecte de llei de canvi climàtic, que
formula el Sr. Diputat 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. Sr. Conseller de Territorio, Energía y Movilidad, la
Sra. Armengol, en su debate de investidura, dijo que harían
tantas y tantas cosas imposibles de soñar, y usted, que
pertenece a ese mundo de sueños de la Sra. Armengol, nos
adelanta unas propuestas para combatir el cambio climático...

(Remor de veus)

... imposibles de soñar. De momento ha conseguido que su
proyecto...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

... de ley preocupe a mucha gente: AFEDECO, PIMECO,
cooperativas agroalimentarias, talleres, gasolineras, etc.

La pregunta, Sr. Conseller, es si considera que su
anteproyecto de ley de cambio climático cuenta con el apoyo
de los sectores afectados. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Sí, per primera vegada a les
Illes Balears, i no havia succeït mai, tenim un model energètic
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propi, decidit i fixat des d’aquí, no des de Madrid amb
interessos de vegades difícilment defensables. Açò té un valor
que de per si haurien de ser capaços de reconèixer, Sr. Gómez.
Aquest model energètic queda plasmat en un projecte de llei,
la llei de canvi climàtic i de transició energètica la qual fixa les
pautes per fer-ho possible, i que és fruit de dos anys de molta
feina, de reunions amb els sectors econòmics, socials,
institucionals, polítics; 15 meses de treball; 35 entitats i
associacions de tot tipus; més de 2.000 enquestes, i una infinitat
de reunions, que ens ha permès, sí, assolir acords amb el sector
comercial, amb rodes de premsa conjunta; amb la FELIB, amb
batles del seu partit; amb empreses de lloguer de cotxes; amb
empreses instal·ladores; amb els productors de renovables, que
ens ha permès que sigui ben valorada pel sector turístic, pels
grups ecologistes, per amplis espectres dels col·lectius
professionals, i tot açò abans d’iniciar la tramitació, Sr. Gómez.

Per tant, sí, és una llei que parteix amb suports, res a veure
amb la majoria de lleis que vostè, com a conseller de
Presidència, va impulsar i que de suports en va tenir molts
pocs. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, lo que nos
llega a nosotros de muchos y de algunos de estos sectores que
usted ha comentado, precisamente no es ese acuerdo y ese
consenso que usted nos manifiesta.

En cualquier caso, Sr. Conseller, las políticas que
favorezcan al medio ambiente y que combatan el cambio
climático estamos de acuerdo, nosotros creemos en ellas, pero
se han de plantear con responsabilidad. El camino de transición
hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones se tiene que
transitar con mucho diálogo, con instrumentos fiscales y con
ayudas económicas, y mucha cooperación a todos los niveles,
a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel europeo.

Por contra, ustedes hablan de imposiciones, de
prohibiciones. De momento, a partir del año 2025 no podrán
entrar los vehículos diesel a nuestra comunidad autónoma y sin
ningún plan conocido para los sectores afectados. Le recuerdo,
Sr. Conseller, que en Europa aún no salen de su asombro
cuando supieron que desconocían de la existencia de una línea
de ayudas de más de 800 millones para poder colocar puntos de
recarga eléctrica. 

Sr. Conseller, para que un proyecto de estas características
sea creíble ustedes tienen que dar ejemplo, tienen que ir
abriendo camino, con más de 1.350 millones de euros que
tienen podrían ir transformando el parque público de vehículos
de diesel y gasolina en eléctricos, y no lo están haciendo,
siguen adquiriendo vehículos de hidrocarburos. La última
propuesta para la adquisición de vehículos en el boletín oficial
del jueves pasado, su compañero, el conseller de Trabajo.

Por lo tanto, Sr. Conseller...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez...

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

... da la impresión que ni su compañero de gobierno cree en
esto. Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

..., se li ha acabat el temps. Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula
el Sr. Conseller. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Ja hem fet cosa, si vostès
estan d’acord amb la lluita contra el canvi climàtic i amb la
necessitat de fixar paquets de mesures per fer-ho possible, ja
hem fet cosa. Som molts els que anam en la mateixa direcció,
hem fet... d’aquestes meses que els deia en vam fer una
específica amb tots els grups parlamentaris, el seu també, hi
eren representats, vam demanar propostes a diverses reunions,
no en van fer arribar cap, ni una, no en vam escoltar cap.

Jo li demanaria, Sr. Gómez, que siguin capaços, si estam
d’acord, d’arraconar el debat partidista que en aquest cas
d’aquí no ens du aumon. Hem estat capaços que la premsa
nacional i internacional aplaudeixin aquesta iniciativa, aquesta
llei de canvi climàtic. Hem estat capaços que el Sr. Cañete, el
Sr. Cañete, reconegui que açò és una molt bona iniciativa i que
cap aquí hem de ser capaços de caminar. 

Per tant, no s’enfangui, Sr. Gómez, no s’enfangui, sigui
capaç de sumar, de mirar en positiu, de construir de manera
conjunta tots els grups, perquè si açò ho aconseguim serem
capaços de cap a l’exterior de donar un missatge que poques
altres regions d’Europa han estat capaços de fer. Som pioners
i açò ens reforça en una economia de serveis com la nostra.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 2379/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prohibició de la futura llei
de residus i sòls contaminants.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 2379/18, relativa
a prohibició de la futura llei de residus i sòls contaminants, que
formula la Sra. Diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Perelló.
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LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. En el
que duim ja de legislatura crec que estam en condicions de
poder fer balanç i, des del punt de vista legislatiu, les
característiques de tota la normativa que vostès han promogut
i aprovat són, al meu parer, tres: imposició, prohibició i sanció.
En tenim prou d’exemples. 

En matèria d’urbanisme, el primer que varen fer va ser
arribar i suspendre, suspendre tot allò que no els agradava.
Varen estar durant dos anys amb la normativa suspesa,
paralitzant projectes i no podent fer la gent tot el que podia fer
a l’empara de la normativa anterior, una normativa que volien
revisar, però que finalment tampoc no varen revisar, perquè,
arribat el moment, varen derogar o simplement prohibir. 

En matèria de lloguer turístic, varen fer el mateix,
suposadament havien de permetre coses que la normativa
anterior no permetia, però han arribat a fer tants requeriments
i tantes exigències que al final ningú no podrà fer absolutament
res. 

I això és el que també fan amb la llei de residus que ara es
troba en tramitació, s’assenta exactament en les mateixes
premisses, objectius que són imposicions i que a sobre no es
troben en consonància amb la normativa bàsica estatal, ni
tampoc, i això és el més important, amb la normativa
comunitària vigent i amb la que, a més, és a punt d’aprovar-se. 

Prohibicions, Sr. Conseller, prohibicions que també
vulneren la normativa bàsica i també desatenen els paquets de
mesures d’economia circular aprovats per la Comissió Europea.
I també un règim sancionador dur, a més, del que preveu la
normativa estatal, on ja filam més prim i consideram fins i tot
que la reincidència, a més d’un criteri per graduar la sanció,
com ha estat sempre, és també una infracció.

Creu que una llei tan important com la de residus ha de
basar-se en aquestes premisses?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Perelló. Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç
Vidal. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Diputada, vostè sempre ha tengut el meu respecte pel
seu rigor a nivell jurídic, i avui crec que l’ha perdut, em sap
greu. Perquè jo crec que vostè és una bona tècnica de la seva
feina i, per tant, que vostè digui aquest enfilall de mentides
genera confusió i, per tant, no és admissible.

Parlarem dels objectius. Vostè creu que és imposar
l’objectiu de millorar la qualitat ambiental? Creu que és
impositiu garantir la salut humana? Creu que és impositiu
fomentar l’economia circular? Creu que és impositiu parlar que
hem de fer un ús racional dels nostres recursos? Marcar els

objectius de reciclatge, de reutilització, de reducció que
marquen les directives europees i que marquen les lleis estatals,
això és ser impositiu?

Regulam, sí que regulam. Vostè parla sempre de
prohibicions, ha fet uns exemples de prohibicions, no, no,
regulam, i prohibim una tipologia de materials, però nosaltres
prohibim l’objecte, l’altre dia ho vaig explicar amb les càpsules
del cafè, amb les bosses, però en aquesta norma vostè s’ha
deixat una gran part, s’ha deixat tota la part de foment de la
recollida selectiva de matèria orgànica, de tèxtil, d’oli, el
foment de l’educació ambiental, els plans de gestió de residus,
el foment de les deixalleries als ajuntaments, tota la part
organitzativa dels plans de gestió i avui mateix aquesta llei
encara no ha arribat aquí i està funcionant, avui el BOIB
publica 1,5 milions d’ajudes als ajuntaments per fomentar totes
aquestes mesures que preveu la llei.

Per tant, vostès es queden en l’anècdota amb alguna mesura,
hi cerqui el fons. De vostè, una experta en lleis, no podia
esperar aquesta pregunta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Llàstima, Sr. Conseller, que només em quedin cinquanta
segons per contestar la seva intervenció.

Tenc perfecte coneixement de quina és la normativa que
regeix aquesta matèria, també la comunitària i també la
normativa estatal, i si li dic que vostès desatenen aquest marc
normatiu és perquè ho fan.

Evidentment, la llei de residus va molt més enllà del tema
dels envasos, és el tema en el qual m’he centrat més i on,
evidentment, els objectius que vostès imposen s’allunyen dels
objectius que pretén imposar la Unió Europea i també la
normativa estatal, precisament per donar marge que tant els
consumidors com els directament afectats per a aquests
objectius d’economia circular no es vegin perjudicats.

Vostès, Sr. Conseller, imposen, imposen les seves mesures
sense tenir en compte les conseqüències perjudicials que
tendran per als mateixos consumidors, per als mateixos usuaris
i per a les empreses que es dediquen a tots aquests temes.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Crec que confon la paraula imposar amb regular,
participació amb imposar i amb una normativa que va ben
alineada amb els objectius d’Europa.
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Europa ha marcat el camí amb l’estratègia de plàstics
aprovada, quan aquesta llei veia la llum. Tota la normativa
europea, totes les fonts dels documents que s’estan treballant a
Europa van en el mateix sentit d’aquesta llei. És una llei
reconeguda aquí, a l’Estat i a nivell europeu, exemple i copiada
per altres comunitats autònomes en aquests instants.

I esperam ser pioners, volem deixar de ser els darrers a
nivell europeu en gestió de residus i passarem a ser pioners
amb un instrument potent, com és aquesta llei, amb un
instrument que ja aplicam a les subvencions per als
ajuntaments, amb un instrument que marca uns objectius clars
i amb mesures per fer-ho possible.

Per tant, esper que vostès ens acompanyin en aquest camí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 2376/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a propostes concretes per al
sector nàutic.

Passam a l’onzena pregunta RGE núm. 2376/18, relativa a
propostes concretes per al sector nàutic, que formula el diputat
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, segons les
dades de l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques que va
celebrar el seu congrés la passada setmana a Palma, a Balears
tenim més de 600 empreses d’aquest sector que donen feina a
més de 3.000 treballadors i tenen una facturació superior a 400
milions d’euros.

Però, a més d’aquesta importància de creació de riquesa
empresarial, a Balears tenim 20.000 navegants, 20.000
persones d’aquestes illes que els agrada gaudir de la natura,
gaudir de la costa, que estimen la costa de Balears i que, per
raons històriques i culturals, tenen aquesta relació amb la mar.

Per això li demanam: què ha fet aquest govern de propostes
concretes i positives a favor del sector nàutic?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, presidente, buenos días a todos y a todas. Desde
luego, en primer lugar, agradecer el interés por el sector náutico

que tiene ahora el Partido Popular, está bien que descubra
nuevos horizontes de otros sectores económicos, está bien que
lo haga...

(Remor de veus)

... está bien que lo haga, está bien que escuchen lo que han
dicho ANEN en un acto, como saben, conjuntamente con el
Gobierno, colaboró en su organización y que para nosotros es
desde luego un sector estratégico, por los datos que usted ha
dicho y por el impulso que se está haciendo con el sector y para
el sector; con el congreso nacional, como usted ha señalado;
con los acuerdos con las principales patronales del sector; con
un sector que queremos que sea el que lidere el proceso de
diversificación económica, con mejoras en las infraestructuras
portuarias como la que estamos viendo que está haciendo el
Departamento de Territorio; con un plan de industria que tiene
más de 105 millones de la cual una parte muy importante va
precisamente a estes sector, para clusterizarlo, para ayudas
directas a la modernización que ya se están beneficiando, para
financiación y, fundamentalmente para formación, con nuevos
centros de formación profesional tanto para el empleo como FP
dos en la isla de Mallorca.

Con la homologación del centro de referencia nacional de
Maó siempre y cuando el ministerio publique el real decreto
que así lo permita, con más formación para desocupados y por
primera vez atendiendo a una reclamación histórica del sector,
como es la formación dual en el sector náutico que se hace con
tres cursos en Mallorca, uno en Ibiza y uno en Menorca.

Con ayudas en materia de internacionalización que permiten
a nuestras empresas ir a ferias a las que no habían ido, como
puede ser el caso de Fort Lauderlader en Miami o en Mónaco,
y con un apoyo rotundo a la feria internacional que se hace en
Palma, donde esta vez será una de las mayores ferias de todo el
Meditarráneo.

Por tanto, sí que se están haciendo cosas con el sector
náutico durante esta legislatura. Es un sector que respaldamos
y con el que trabajamos conjuntamente, desde luego muy
distinto a lo que pasaba en la anterior legislatura ya que ustedes
con el sector náutico simplemente multiplicaban por cero.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. A veure, el Partit Popular i el Grup
Popular sempre s’han preocupat pel sector nàutic i la prova més
evident és que la Llei de ports la va fer el Partit Popular al seu
moment, cosa que..., i la Llei de ports precisament és la que ha
permès treure recursos suficients per millorar les
infraestructures nàutiques, però la gent de la mar està
preocupada; està preocupada perquè, per exemple, fan una
jornada sobre un decret bàsic que és el decret de posidònia i el
conseller no compareix, i està preocupada amb raó, perquè
pensa que cada vegada és més difícil sortir a la mar, cada
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vegada se li posen més normes, cada vegada se li posen normes
amb més prohibicions, cada vegada se li posen normes amb
més sancions.

I l’esborrany del decret de posidònia preveu sancions de
fins a 450.000 euros, i és normal que la gent estigui preocupada
per açò. Concretament, a l’article 3, apartat 4, diu que les
administracions elaboraran un inventari d’impactes existents,
estaria bé que abans de fer les normes, l’inventari d’impactes
existents estigui fet i no es faci a posteriori.

I agrairíem al conseller de Treball que fes les gestions
oportunes perquè el que ha dit el conseller de Medi Ambient
sigui una realitat, que escoltin el sector nàutic quan facin les
normes que el que fan és preveure prohibicions, preveure
sancions i no..., i facin cas de les al·legacions que ha fet el
sector nàutic a aquest decret: que facin senyalització, que facin
informació, que facin cartografia gratuïta, que facin inversió en
informació i no només una previsió de sancions i infraccions
que, desgraciadament, és com a mínim la primera previsió
d’aquest decret.

Per tant, li demanam que legisli, que legislin bé, però que
no ho facin amb prejudicis, que no ho facin amb tòpics i sense
rigor com ha fet el representant de Podemos abans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

La verdad es que para navegar hay que tener un rumbo al
que saber que hay que llegar, Sr. Lafuente. 

En todo caso, ustedes en el..., su modelo de puertos, el
modelo del Ayuntamiento de Palma anterior era convertir la
zona portuaria actual de reparación, de potenciación de la
industria náutica en un bulevar para no sabemos qué, para
restauración, para bares, convertirlo en... simplemente
destrozar el sector náutico del puerto de Palma. Ese era su
proyecto del que... si se sientan con el sector le dirán que no
querían ni escuchar hablar de su proyecto para el puerto de
Palma, de lo que hacían ustedes para los industriales de la
reparación y mantenimiento.

(Remor de veus)

Ahora mismo hay un decreto que se está trabajando, la
cartografía se está llevando a término y se está trabajando
íntimamente con ese sector económico, y así lo reconoce el
propio sector.

Pero ustedes creo que están perdiendo el rumbo y le diré
simplemente dos cosas: para navegar es necesario un barco, un
capitán y una tripulación, ustedes tienen un barco cada vez más
corroído por la corrupción...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... un capitán que da tumbos y una...

EL SR. PRESIDENT:

... se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 2381/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a PSOE i pacte per l’educació.

Passam a la dotzena pregunta RGE núm. 2381/18,...

(Remor de veus)

... -silenci, per favor-..., relativa a PSOE i pacte per l’educació,
que formula el diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Sra. Presidenta del Govern, bon dia. El seu partit, el
PSOE, fins que es demostri el contrari, va abandonar dimarts
passat la sots-comissió del pacte educatiu del Congrés de
Diputats. La raó que varen al·legar és que el Govern es negava
a assumir una inversió mínima d’un 5% del PIB en educació.
En aquests moments la inversió en educació està més o manco
entorn del 4%. Per cert, aquí, a les Balears està al 3% i amb els
resultats educatius que tots coneixem, per altra banda, tant en
taxes d’abandonament escolar com de nivell educatiu general.

A mi m’agradaria saber què pensa, presidenta, d’aquesta
actitud del seu partit, tenint en compte sobretot que si el Partit
Socialista no reconsidera la seva decisió el desenllaç està
cantat, el desenllaç d’aquest pacte, no hi haurà nova llei
educativa aprovada per consens, que és el que realment es
perseguia, o sigui, una llei que duri, una llei que sigui si no de
tots com a mínim d’una àmplia majoria.

I no només això, seguirà vigent la LOMCE, aquesta llei que
no agrada a ningú, ni tan sols al Partit Popular. Tot això que hi
haurem guanyat.

EL SRA. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern Francina Armengol.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pericay, per la seva
pregunta que em permet parlar d’un pacte educatiu
absolutament necessari a nivell estatal i a nivell de les Illes
Balears. Sorprèn que vostè em digui a mi alguna cosa sobre
pacte educatiu, quan ha estat incapaç d’asseure's a la comissió
de treball pel Pacte Educatiu de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Ni d’anar a escoltar les compareixences, ni de participar. 

Miri, Sr. Pericay, què crec jo de com s’ha de fer un pacte
educatiu? Partint de la comunitat educativa i, per tant, d’acord
amb la participació de la comunitat educativa, cosa que sí hem
fet a les Illes Balears, el Govern ha assumit el document d’Illes
per un Pacte, l’hem dut al Parlament i es discuteix. I
evidentment, superant els retalls que va fer el Govern del Partit
Popular i per tant, incrementar totes les possibilitats en el
sistema educatiu a les Illes Balears i a Espanya i, a més, fer-ho
amb pressupost efectiu.

Què ha passat a nivell estatal? Tot el contrari, Sr. Pericay,
tot el contrari: participació, zero; la comunitat educativa, la
gran majoria de la comunitat educativa s’ha manifestat en
contra de les propostes del Partit Popular i de Ciutadans, a qui
vostès donen suport a nivell estatal.

Segona qüestió fonamental, fa un any que es treballa, el
PSOE ha abandonat la comissió després d’un any de treball
constant, de compareixences, 83 compareixences en el Congrés
dels Diputats, on hi han estat i han fet feina, cosa que vostès
aquí no han fet, ni s’hi han assegut.

Tercera qüestió, el finançament. Vostès Sr. Pericay,
Ciutadans i el Partit Popular, volen només donar 5.000 milions
d’euros per a educació fins a l’any 2025, en total, i condicionat
al sistema de finançament autonòmic. Aquesta és la proposta,
infrafinançament educatiu i quedar-nos el darrer país d’Europa
en finançament educatiu.

Això és el vostès volen i això és el que nosaltres no
consentirem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Presidenta, s’hauria d’informar una
mica millor sobre dades, sobre l’històric, sobre el que ha passat
i sobre tot, però, en fi, no tenc temps ara de rebatre-li tot això.

En tot cas, sap què passa? Que si es deroga la LOMCE, que
és el que vostès en el fons pretenen, tornam a la LOE, i si

tornam a la LOE, tornam a l’esperit de la LOGSE, i si tornam
a l’esperit de la LOGSE, tornam als resultats que han donat
aquestes dues lleis per desgràcia en aquest país des que han
estat promogudes, uns resultats fatals en abandonament escolar
i en nivell educatiu, com tothom sap.

Vostè deu recordar el Sr. Gabilondo, el Sr. Gabilondo va
ser ministre d’Educació amb el seu partit a l’any 2010 i va
promoure un Pacto social y político por la educación,
exactament igual que ara, que va naufragar perquè vostès i el
Partit Popular varen ser incapaços de posar-se d’acord llavors.

(Remor de veus)

Això sí, varen tenir el mèrit vostès de promoure-lo. Ho dic
perquè és un antecedent, i sap que allà no s’exigia enlloc un
percentatge del PIB, sap que només hi havia un compromís
d’arribar en una dècada als nivells de la Unió Europea. Aquest
és el precedent del seu partit, el precedent que ara, com que no
governen no volen seguir.

Ara, en canvi el Partit Popular i Ciutadans sí que intenten
que no fracassi a Madrid aquest pacte. Però vostès, el PSOE de
Pedro Sánchez hauria de dir al PSIB de Francina Armengol,
fan exactament el contrari; vostè, en el darrer debat de política
general, ja anunciava que aquest pacte estava mort i ara el que
ha fet realment és aconseguir aquest trofeu.

Miri, Sra. Armengol, vostè i els seus xotets de cordeta de
Podemos tenen un greu defecte, creuen que l’educació és
seva...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... que només vostès són dignes de (...) i de gestionar-la...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure Sr. Pericay, era important,
és important derogar la LOMCE i fer una altra llei educativa a
nivell espanyol, el PSOE ha presentat una proposició de llei.
Vostès sap què han fet senyors de Ciutadans? Han demanat
pròrroga 46 vegades en el període d’esmenes per aturar la
tramitació d’una nova llei educativa en el Congrés dels
Diputats.

(Alguns aplaudiments)
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Aquesta és la seva feina, impedir les tramitacions de les
lleis.

I segona qüestió, han donat suport a un infrafinançament
educatiu, ho pot dir com vulgui, però 5.000 milions d’euros a
afegir al sistema de finançament autonòmic fins al 2025 és
deixar enrera l’educació a tots els nostres infants de tota
Espanya. Nosaltres, el Partit Socialista, ha demanat 7.000
milions d’euros i 1.500 addicionals cada any i sobretot ha
demanat acord amb la comunitat educativa. 

Però, Sr. Pericay, vostè és diputat autonòmic i jo presidenta
del Govern, volen participar o no vostès amb el pacte educatiu
d’aquestes illes? Es comportin i facin feina per als ciutadans
d’aquestes illes que crec que és el que es mereixen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 2371/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pous il·legals dels
camps de golf.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 2371/18,
relativa a pous il·legals dels camps de golf, que formula la
diputada Sra. Laura Camargo i Fernández del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Bon dia, presidenta,
ens hem de remuntar a la legislatura negra del Partit Popular en
matèria de medi ambient, quan era conseller el Sr. Biel
Company, moment en el qual va fer cas omís dels informes dels
tècnics mediambientals sobre l’ús de l’aigua de pous il·legals
per regar camps de golf.

Com ha exposat recentment el GOB, el Sr. Company
sembla que no solament no va actuar, sinó que, segons van
informar els agents de Medi Ambient, sembla que se’ls va
obstaculitzar que realitzessin inspeccions per a la localització
de pous il·legals o en ús il·legal. Això és un presumpte delicte
mediambiental que hauria d’haver estat investigat, amb el
posterior resultat del tancament immediat dels camps de golf
que desenvolupaven dites pràctiques, Sr. Company.

El cas paradigmàtic va ser el camp de golf de Son Gual,
segons els informes dels tècnics de l’any 2011 i 2012, es
considerava necessari realitzar una visita d’inspecció a aquestes
instal·lacions amb comprovació dels pous. L’actual cap de files
del PP, segons ha estat acusat pels tècnics, no va reaccionar, va
actuar amb total inacció i fins i tot, segons ha posat en
coneixement dels mitjans, va obstaculitzar que es prenguessin
les accions adients davant un delicte mediambiental de tal
calibre. A més a més, va desregular la perforació de més pous,
derogant l’article 8 de la Llei 4/2008, on deia clarament que

l’aigua per regar els camps de golf havia de procedir d’aigua
depurada.

Davant d’aquesta situació i sabent que en l’actualitat aquest
problema ens agradaria que s’hagués solucionat, però sembla
que hi ha indicis que no s’ha acabat de solucionar, li fem la
següent pregunta: com està actuant el Govern davant les
denúncies per delicte mediambiental relatives a pous il·legals
en camps de golf?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo per fer
preguntes sobre un dels temes que són importants en aquestes
illes com és el recurs de l’aigua,...

(Remor de veus) 

..., no ho sé, l’aigua és un recurs escàs en aquestes illes, i sí que
té molta importància parlar d’aquestes qüestions, almanco als
qui volem una comunitat autònoma amb sostenibilitat i que
tengui futur.

I com en aquesta política, amb tantes altres, efectivament,
des que hi ha aquest govern, amb el suport del seu partit
popular, han canviat radicalment en el fons i en la forma de fer
la política. I, efectivament, ara s’actua amb contundència i
rigor, tenint clar que l’aigua és un recurs escàs, que s’ha de
planificar i que, per tant, hem de conservar entre tots i totes i
per això hem planificat instal·lacions hidràuliques, per això fem
una altra política d’aigua, per això també fem pedagogia en
totes aquestes qüestions. 

I les campanyes de control a grans consumidors d’aigua,
entre els quals els camps de golf, varen començar l’any 2016,
per Ordre de la Direcció General de Recursos Hídrics, els
agents de Medi Ambient i els tècnics d’aquesta direcció
general, amb el suport del Laboratori de l’Aigua, han
col·laborat amb la investigació des del primer moment i s’han
fet inspeccions conjuntes. Arran d’aquesta campanya que es va
repetir també l’estiu passat, els agents de Medi Ambient han
denunciat irregularitats en aquestes instal·lacions que es
tramiten per part d’instructors de la Direcció General de
Recursos Hídrics.

Per tant, no hi ha cap impunitat, tot el que es denuncia es va
tramitant i a més es posen mesures cautelars. S’han precintat
pous il·legals i s’ha obligat a instal·lar comptadors volumètrics,
entre d’altres. Ja s’ha sancionat un camp de golf amb 250.000
euros, en el qual en el seu moment ja es va extreure una bomba
i es va precintar un sondeig.

Per tant, en tot allò que anam coneixent s’actua de forma
absolutament immediata, a més el conseller va canviar les
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directrius i, per tant, ara els agents de Medi Ambient poden
anar també directament a Fiscalia amb la denúncia.

En definitiva, perseguim tots aquells que fan un mal ús d’un
recurs que és de tots i que és escàs, com és l’aigua.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. No sé de què riuen vostès, ni tampoc
vostè, en concret, Sr. Company, que el que hauria d’haver fet
davant d’aquesta situació és dimitir.

Miri, gràcies Sra. Presidenta, per la seva resposta, el que li
demanem concretament són dades concretes, és a dir, quins
pous s’han tancat? A quins camps de golf? I amb quins
protocols? S’han seguit els protocols fixats en el Pla
hidrològic? Perquè sabem que tancar un pou no és només tirar
la tapa, és a dir, cal omplir el pou de grava i de ciment, això vol
dir segellar un pou. És això el que s’ha fet? Han deixat de
bombejar aquests pous? Quin tipus de seguiment es farà a partir
d’ara per tal de veure que els nivells no baixen?

És tot això el que ens interessa saber, perquè, com molt bé
vostè ha dit, és una qüestió cabdal, que té conseqüències greus
pel que fa un dels nostres recursos més escassos, com és
l’aigua, que, per cert, sembla que només fa riure a les senyores
i senyors del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo. S’actua amb
rigor i amb contundència, s’adopten mesures cautelars, ja li he
dit que es van precintar ja pous, tot d’una que se sap que és un
pou il·legal es precinta, s’adopten les mesures cautelars, es fan
les sancions, i evidentment s’inutilitza aquesta possibilitat
d’extreure aquesta aigua.

Segona qüestió que crec que és important. També estam en
el treball de suport als agents de Medi Ambient; de fet al
Consell de Govern del passat divendres vàrem crear les sis
noves places d’agent de Medi Ambient i dues més d’instructors
d’expedients administratius, perquè també una de les qüestions
que havien passat era que s’havia llevat personal d’aquestes
àrees i per tant era impossible poder perseguir, poder fer la

feina i poder vigilar aquest curs d’un recurs escàs, com dèiem,
que és l’aigua a la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

Seguirem en aquesta línia. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.14) Pregunta RGE núm. 2367/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a pla de reconversió amb motiu de la
llei de canvi climàtic.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 2367/18,
relativa a pla de reconversió amb motiu de la Llei de canvi
climàtic, 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, aquests dies va ser presentat
l’avantprojecte de llei de canvi climàtic, que reconeixeran que
en segons quins sectors ha generat una preocupació, a segons
quins sectors que es poden veure afectats per algunes de les
accions previstes. Sap perfectament que nosaltres donam suport
a aquest avanç en el que fa referència per exemple a la
introducció de cotxes de lloguer, i El Pi, l’octubre de l’any
passat ja va fer un any, és a dir, fa un any i mig, ja demanava
que Formentera fos una illa totalment elèctrica en aquest sentit,
a una proposta de resolució. O com El Pi ha demanat que no
tan sols es faci un estudi de cabuda de cotxes de lloguer a
Formentera, o no de lloguer, sinó que també es faci a la resta de
les Illes.

No qüestionam l’objectiu de la futura llei pel que fa
referència a l’any 2025 o 2035 als cotxes diesel o benzina, no
qüestionam això, però sí que ens preocupen les conseqüències
que tendran aquestes decisions sobre una sèrie de treballadores
i treballadors i petites i mitjanes empreses. Els tallers de cotxes
li han expressat la seva preocupació i avisen d’un tancament
massiu; també els concessionaris han manifestat que estan
súper preocupats en aquest sentit; l’altre dia, que vaig poder
dinar amb 18 pagesos, em demanaven què passarà amb els
tractors i les recol·lectores que empren, que empren diesel.
Evidentment crec que haurem de ser capaços de facilitar
aquesta reconversió d’aquestes empreses, d’aquesta formació
d’aquestes treballadores i treballadors per adaptar-nos a
aqueixa nova llei.
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Per això El Pi els fa una pregunta, que és la següent: fa
feina el Govern per un pla de reconversió per a tallers,
benzineres, amb motiu de la futura llei de canvi climàtic?

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, per preocupar-se
d’una qüestió que és important, que és quin model energètic
volem tenir en aquestes illes, i a partir d’aquí com el treballam
conjuntament per fer-lo possible, i com bé deia el conseller de
Territori és fonamental això. A la Mesa d’energia, una mesa
participada on per cert hi ha tots els grups polítics, alguns
actius i parlen i fan propostes, altres no han parlat mai a la
Mesa d’energia, però hi ha totes les entitats, hi ha les
institucions..., es va acordar un pla de transició energètica a les
nostres illes; per tant tenim un model energètic i sabem com
l’hem de desenvolupar, i ara tenim un avantprojecte d’una llei
que és pionera a nivell estatal i a nivell europeu, i ja ens
agradaria que s’hi sumàs més gent, en aquesta línia de com
anam reconvertint les nostres energies fòssils en energies netes,
i aconseguim el 2050 que les nostres energies siguin al cent per
cent netes.

A partir d’aquí és una llei amb molta tranquil·litat perquè té
molta progressivitat, i això és molt important fer-ho saber;
afecta els vehicles, per tant no alarmem qüestions que no ho
són, els cotxes, per parlar clar, els turismes; per tant no afecta
l’altra maquinària, amb uns períodes de temps molt importants.
Fins al 2025 no deim que s’han de substituir el diesel i a partir
d’aquí amb progressivitat. Per tant tothom té temps d’adaptar-
se amb les línies de treball. La llei diu una cosa molt important,
que és una transició justa, i la llei diu clarament que s’haurà
d’ajudar els sectors econòmics per poder..., perquè no hi hagi
pèrdues de llocs de treball, per poder fer aquesta transició justa
cap a unes energies netes. 

I a més el Govern s’avança, Sr. Font, i això és important; a
l’impost de turisme sostenible ja hi ha un projecte per valor de
10 milions d’euros on hi haurà convocatòries públiques i també
en el sector privat per poder, entre ells les benzineres, els
centres comercials, per poder-se adaptar i posar punts de
càrrega de vehicle elèctric, i per tant adaptar-se i modernitzar-
se.

Si nosaltres miram fa vint anys com eren els nostres tallers
de cotxes i com són ara, evidentment tot s’ha modernitzat i ha
canviat, igual que les benzineres, totes han canviat. I nosaltres
què deim?, planifiquem com volem ser el 2050. El 2050 les
Illes Balears han de ser un emblema de sostenibilitat i hem de
complir els acords de París, i hem de tenir les energies cent per
cent renovables, i això és el que hem de treballar conjuntament
des de la tranquil·litat, des de saber que això és garantir el
nostre futur, i des de fer-ho conjuntament institucions amb el
sector privat, que és el que està treballant el Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, pioners, sí; saber el
que costarà, també; saber com serà la reconversió és
imprescindible i com ajudarem. La gent ha de necessitar saber
això. 

Quin problema tenim realment? Per exemple li deia els
tallers mecànics. Jo vaig anar a distintes reunions que va fer el
conseller, però el sector critica que el Govern no els havia
informat sobre la nova normativa; no sé si és vera o no és vera,
però ho diuen. Jo sí que hi vaig anar, em varen informar i ho he
seguit. Què diu El Pi?, El Pi diu sí a ser pioners, sí a la
reconversió, però això té un cost; aquí hi ha molta mà d’obra,
de tallers mecànics, de concessionàries, que s’haurà de
reconvertir; quins doblers tenim?

Un altre exemple: polígons, petites empreses de 1.000
metres quadrats, hauran de posar plaques solars; quines ajudes
hi haurà? No parl dels grossos, els grossos tenen doblers per
canviar, són els petits i els mitjans que preocupen a El Pi. Hem
d’estar devora aquell a qui costarà més la reconversió. Haurien
de detallar, quan presentin la llei, quin serà el pla de
reconversió i quin cost té per poder ajudar les treballadores i
els treballadors i les petites i mitjanes empreses.

Moltes 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. A veure, Sr. Font, la llei parla
d’això, de la transició justa. La nostra intenció és fer-ho
d’aquesta forma progressiva, estam dient que fins al 2025 no
començam a retirar diesel i després els de benzina fins al 2035,
amb 18 anys de vida útil que té un cotxe, en què l’altra
maquinària pesant no es mou. Per tant tot això són molts d’anys
i molt de temps de planificar-ho. 

Les plaques fotovoltaiques són als nous edificis, i hi haurà
ja línies de subvenció via ITS i ja n’hi haurà via ISBA a les
petites i mitjanes empreses. Per tant estam avançant els plans
de reconversió que hem de fer sí o sí perquè ens hem d’adaptar
al futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.15) Pregunta RGE núm. 2382/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a l’acord entre la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el ministeri
per flexibilitzar la regla de despesa dels municipis.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 2382/18, relativa
a suport a l’acord entre la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i el ministeri per flexibilitzar la regla de despesa
dels municipis, que formula la diputada Sra. Margalida Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, vostè i
jo coincidim en ben poques coses, però convendrà amb mi que
la situació econòmica d’avui no té res a veure amb aquella
situació econòmica de fa sis o set anys; convendrà amb mi que
no és el mateix governar amb equilibri pressupostari que gastar
1.000 milions d’euros més cada any del que s’ingressa, que és
el que feia vostè el darrer pic que va governar; i convendrà que
calia prendre mesures per aturar aquesta sagnia. Si fins i tot el
Sr. Solbes els diu que vostès es van equivocar.

I ara és el moment, ara que gràcies a l’esforç de tots ha
millorat aquesta situació econòmica és el moment, com també
demanava el Partit Popular de les Illes Balears, de flexibilitzar
la regla de despesa per als ajuntaments. Hi està d’acord o
segueix instaurada en el no és no?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El darrer que em podia pensar, Sra.
Prohens, és que fes una pregunta d’autobombo del Sr.
Montoro, referint-se a la política municipal que ha fet el Partit
Popular a l’àmbit estatal, és sorprenent. Li seré clara: crec que
el plantejament que fa el Sr. Montoro en els municipis de tota
Espanya és absolutament insuficient; només deixar gastar el
superàvit de l’any 2017 crec que és coartar l’autonomia
municipal.

A les Illes Balears, amb els estalvis dels ciutadans, per tant
amb el que ha pagat cada ciutadà al seu ajuntament, hi ha 500
milions d’euros al banc. Crec que han de poder gastar els 500
milions d’euros per als ciutadans de cada un dels municipis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. “Els ajuntaments volien això per
generar activitat i ocupació que genera aquesta immensa
mobilització d’inversions. És molt bo per als ciutadans
d’Espanya, és el millor que pot passar a aquest país”. Abel
Caballero, president de la Federació Espanyola de Municipis,
Partit Socialista.

Vostè en canvi, com a digna representant de l’ala més
radical del seu partit, segueix instaurada en el no és no...

(Remor de veus)

...en el no a allò que és bo per als ciutadans. I en el sí, en el sí
a la derogació, que és el que volen vostès; en el sí a poder
gastar a mans plenes, no en inversions sostenibles, que suposen
una millora dels serveis per als ciutadans, com infraestructures
educatives, culturals, socials, esportives, residus, seguretat,
dependències municipals... No, a vostè li van més les inversions
silencioses i la despesa corrent que suposen un llast per a
l’administració.

Vostè ho ha de dir clar: volen tornar a la política econòmica
de 2006, amb les conseqüències que ja coneixem, milions
d’euros de factures sense pagar a proveïdors, administracions
públiques en fallida i un país a punt del rescat. Un rescat, que
també ho hem de dir, hagués suposat una retallada del 30% en
les pensions dels nostres majors.

I el més greu Sra. Armengol, és que no han après res. El
Partit Popular vol estar i continuarà estant al costat dels
ajuntaments, amb sentit comú, com gestionam les empreses,
com gestionam les famílies, pagant deutes i fent raconet per a
quan vénen mal donades.

(Remor de veus)

I hem de seguir flexibilitzant, és clar, i això ha de ser un
primer pas, estic segura que fins i tot vostè a ca seva gestiona
d’aquesta manera i no com predica per als altres, Sra.
Armengol. I vostè també pot fer coses i no les fa, com per
exemple eliminar l’impost de successions i evitar que es
renunciï a herències, això no depèn del Sr. Montoro...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

..., depèn de vostè que pot i no vol.

Moltes gràcies.

(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. Tanta sort que fan raconet quan les
coses no funcionen, perquè la vidriola de les pensions la va
deixar el Sr. Zapatero amb 66 milions d’euros i n’hi ha 8.000!
I n’hi ha 8.000...

(Alguns aplaudiments)

..., o sigui que qui desestabilitza, qui desestabilitza tots els
comptes públics són vostès, per no anomenar el deute que ens
han deixat en aquesta comunitat autònoma.

A veure, Sra. Prohens, jo entenc que vostè no se’n fiï de
com gestionen els seus, ara nosaltres no tenim aquest problema,
nosaltres no tenim aquest problema, i creiem que els
ajuntaments són madurs i són institucions majors d’edat, igual
que ho són els consells insulars. I que el que han pagat els
ciutadans del seu municipi, s’ha de reinvertir en el seu
municipi, em sembla que és tan obvi com això. I només deixar
invertir el superàvit en unes inversions que digui el Sr. Montoro
quines són, això va en contra de l’autonomia municipal i va en
contra de la política de proximitat que defensa el meu Govern. 

Per cert, aquesta posició no només la defensa el Govern de
les Illes Balears i nosaltres, sinó que també la defensa la
FELIB, que el seu president, que no és del Partit Socialista, ha
dit clarament que no està d’acord, que creu insuficient aquesta
proposta que ha fet el Sr. Montoro a la FEM.

Posar-li dos exemples, Sra. Prohens, l’Ajuntament
d’Alcúdia, que té 60 milions d’euros al banc, amb aquesta
proposta només en podrà gastar 6, invertir-ne 6 per als seus
ciutadans. L’Ajuntament de Manacor només en podrà invertir
10, dels 40 que té en el banc. Això ho creu just? Creu que és
just que no es pugui invertir en la millora del seus municipis?
Creu que és just que, per exemple, un ajuntament no pugui fer
polítiques actives d’ocupació amb la gent que té aturada al seu
poble? Creu que és possible que un ajuntament no pugui
invertir en educació, perquè el Sr. Montoro diu que no?

Qui té sanejats els comptes són els ajuntaments! Són els
ajuntaments!

(Alguns aplaudiments)

I els ajuntaments de les Illes Balears tenen molt sanejats els
comptes, qui no ha sanejat els comptes són vostès a nivell de
Govern d’Espanya, i maquillen el dèficit del Govern d’Espanya
amb el saldo positiu dels ajuntaments, dels consells insulars i
de les comunitats autònomes.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, Sra. Prohens, el que ha de fer és qualque vegada
estar devora els ciutadans d’aquesta terra...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... qui els representen són les institucions d’aquesta terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci per favor.

(Continua la remor de veus)

Senyores diputades i senyors diputats, guardin silenci!

II. Interpel·lació RGE núm. 541/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les interconnexions del Pla
Hidrològic.

Doncs a continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
que correspon al debat de la interpel·lació RGE núm. 541/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació a les interconnexions del Pla
Hidrològic.

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia
Sr. Conseller. El Pla Hidrològic de les Illes Balears, que fou
aprovat el juliol del 2015, a l’apartat d’infraestructures a
Mallorca, contempla dotze actuacions, per un import de 133
milions d’euros. Amb aquestes interconnexions s’aconseguiria
que gairebé tots els habitants de Mallorca tenguessin aigua
potable, tenguessin aigua per beure i almanco estiguessin dins
la xarxa d’aigua potable.

Fa més d’un any, Sr. Conseller, que li vaig fer aquesta
pregunta per avançar en aquest tema que preocupa a la gent,
preocupa la gent de Mallorca, i li demanava, Sr. Conseller:
quins projectes s’han redactat? Quines obres s’han realitzat de
les dotze previstes a l’apartat d’interconnexions
d’infraestructures del Pla Hidrològic? La resposta que em va
donar va ser la resposta amb la tònica personalista que
impregna les seves respostes, difuminada i inapropiada, com si
li hagués demanat dos i dos quants són i m’hagués dit: dos i dos
són cinc a favor meu. No la vaig entendre.

Pensant que no ho havia entès, o que no m’havia explicat
bé, vaig decidir l’octubre de l’any passat fer-li les preguntes per
escrit, 12 preguntes per escrit per a cada una de les
interconnexions contemplades en el Pla Hidrològic, i de les
seves respostes conseller em vaig quedar amb els cabells drets,
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encara n’estic esglaiat de les respostes que em va fer per escrit.
Li llegiré un parell de respostes per refrescar la memòria, totes
comencen igual, totes 12: “El Pla Hidrològic redactat pel
Govern del seu partit”. Jo li record, Sr. Conseller, i vostè ho
sap, se’n recordarà, que a principi de legislatura, just quan
vostè havia pres possessió de la seva conselleria, va dir que
canviaria el Pla Hidrològic, i ho està fent, i ja el té en exposició
pública, però no, Sr. Conseller, no ha canviat ni una de les
interconnexions que hi havia en el Pla Hidrològic abans de ser
aprovat el 2015.

Si ara li fan una pregunta en aquest sentit, què contestaria
vostè? “El Pla Hidrològic redactat pel seu partit i que jo he
copiat? Això hauria de ser el principi de resposta així com va
contestar les primeres.

Si analitzam les infraestructures que figuren a l’esborrany
del Pla Hidrològic, vostè ha posat les mateixes i, a més, n’hi ha
afegides.

(Remor de veus)

I les hi ha posat, algunes, a 6 amb el mateix pressupost des
de fa 3 anys, aquestes vol dir que el nivell de vida per a elles no
puja. I la meitat de les respostes que també em va fer continuen
dient: “Actualment no hi ha demanda”. I jo em deman: vostè
sap cert que no hi ha demanda? Intentaré demostrar-li al llarg
d’aquesta interpel·lació que no només hi ha demanda, sinó que
hi ha necessitat.

I de la resta de les preguntes, de 12, Sr. Conseller, solament
té un projecte redactat, un, i que encara no sabem si estarà
aprovat així com estarà, no està acabat, i una pregunta que em
va contestar que tenia previst per fer el tram d’interconnexions
de Petra-Manacor, tenia previst fer el projecte a principis
d’enguany. Ara ja som el març, ja vagi per demanat. Ha fet el
projecte de la interconnexió de Petra a Manacor?

I altres preguntes, em va fer gràcia la resposta, perquè em
diu: “No s’ha començat ni el projecte, ni la redacció del
projecte”. D’aquestes es veu que vostè se’n fotia totalment! De
les respostes que va fer, Sr. Conseller, es dedueix una cosa, una
cosa principalment, que se’n fot de l’aigua i dels que l’empren,
se’n fot del ball i del sonador.

Fa tres anys que governa i no ha començat cap obra, tres
anys! I un projecte de 12, això, Sr. Conseller, es diu rapidesa,
du la quarta, o la sisena, ara que en duen sis els cotxes, per
arribar a finals de legislatura. Sr. Conseller, aquesta gestió crec
que és molt millorable, amb aquesta marxa que du, si no la
canvia, quants d’anys hauria de menester per aprovar el Pla
Hidrològic?

Com li deia abans, Sr. Conseller, que figuri en el seu pacte
de govern, canviar el Pla Hidrològic és cert i, de fet, ha
començat a canviar-lo, però, jo li deman: quan la gent tendrà
aigua potable? Quan la gent de Mallorca que avui no en té
podrà tenir aigua? No canviaran, com li deia abans, les
interconnexions..., ara li ho demostraré, Sr. Conseller, no
canviaran les interconnexions en el Pla Hidrològic. Els batles
volen aquest Pla Hidrològic, volen aquestes interconnexions i
alguns són del seu partit, i li han dit que volen aquestes

interconnexions, de manera que no queden malament només
amb la gent del Partit Popular, també ja queda malament amb
els seus. 

I si agafam l’esborrany que té penjat, així sí que anam! Així
sí que anam! Hi afegeix 6 obres més, a més de mantenir les 12
que hi havia, i passa d’un cost de 133 milions d’euros a 188,5
milions d’euros. Els papers, Sr. Conseller, no els fa canviar, en
el paper, escrivint, vostè vol demostrar que vol que les persones
tenguin aigua, hi posa més projectes i hi posa més doblers, però
això és en el paper, perquè en tres anys, com li deia, Sr.
Conseller, només ha fet papers per afegir dient que hi posarà
més feina i que hi posarà més doblers, però no ha començat.

Ara li demostraré que no és que no sigui important, és que
és necessari, amb un exemple: sap què passa a Santanyí, per
exemple?, un municipi que té nou empreses distribuïdores
d’aigua, i cap no té aigua que es pugui beure, i vostè contesta
dient que no hi ha demanda i es queda tan feliç i nosaltres ens
ho hem de creure. Si les seves respostes les hagués escoltat la
gent dels pobles que no tenen aigua haguessin quedat com jo,
amb els cabells drets. Només li deman, Sr. Conseller, quan
començarà aquestes obres d’interconnexions, quan la gent
tendrà aigua. Jo no vull que em contesti altres coses, jo
simplement vull que contesti això, molt senzill. Quan tendrem
aigua bona per beure a totes aquelles cases, a tots aquells
municipis en què avui no n’hi ha? 

Sap que així com estam fent les coses estam incomplint la
normativa europea, ho sap i no hi fa res. Jo li deman, Sr.
Conseller, que s’hi posi, solucioni el problema, per això és
aquí. Si no ho sap fer, que ho faci un altre, però que es faci. El
control al Govern és la nostra feina i som aquí per fer-li aquest
control avui.

Miri, Sr. Conseller, si hagués acceptat les esmenes que li
vàrem fer als pressuposts tindria els diners per fer aquesta obra.
Aquests pressuposts d’enguany, Sr. Conseller, de 2018,
preveuen gastar 1.300 milions d’euros més que el que es
preveia el 2015. Per complir que la gent tengui aigua potable
a ca seva només necessita el 10% de l’increment d’aquest
pressupost. Jo no sé com no és capaç d’aconseguir-ho, però
avui tornarem ser atents. 

I mentrestant, Sr. Conseller, al carrer -i vostès diuen que
són gent de carrer i que escolten la gent-, que passa?, què passa
al carrer?, com ho veu la gent? La gent al carrer, Sr. Conseller,
veu això: “Los bares obligados a dar agua potable gratis del
grifo”, és el que llegeix al diari, perquè aquí no ens senten ni
ens escolten, eh?, i això és el que la gent veu per una banda, és
a dir, anirem al bar i ara ens donaran aigua gratis gràcies a
aquest govern; però llavors la gent del poble veu una altra cosa,
perquè rep a la bústia de ca seva, i ho reben tots, no com el
diari, que no el llegeixen tots, això ho reben tots, escrits de les
distintes empreses distribuïdores d’aigua com aquest, i un
concretament diu: “El agua con exceso de cloruros y sodio
puede ser perjudicial para la salud; no deberá utilizarla para
beber, cocinar ni hacer café; tampoco para hacer biberones a
los bebés que se alimentan con lactancia artificial”; li llegesc
un resum perquè diu moltes coses. I vostè, Sr. Conseller, vol
que en els bars donin aquesta aigua a la gent que va a demanar-
la, donin aquesta aigua gratis? I jo em deman, Sr. Conseller, i
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vostè què vol per a la gent?, ens enverinarà, si anam així. Així
no anam, Sr. Conseller.

Segueix pensant ara que no hi ha demanda, tal i com em va
respondre abans? Tornaria a respondre una altra vegada “no hi
ha demanda”? Avui, Sr. Conseller, vull que ho toqui amb les
mans -em podrien dur una copa buida, per favor?-, vull que ho
toqui amb les mans; el vull convidar a una copa d’aigua; l’he
omplida de l’aixeta de casa, i m’agradaria molt que llavors la
provàs. Faig això, Sr. Conseller, amb aquella dita que diu “si la
montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña”.
Al revés. Si em deixau una copa la deixarem provar al...

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

EL SR. PRESIDENT:

No, a veure... Vol deixar això, per favor?

(Rialles)

Sr. Vidal, sigui seriós. Vostè està per fer...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Si no em deixa la copa, Sr. Conseller, en pot beure a
morro...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, continuï parlant, per favor.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Si amb el que s’ha fet en aquest parlament, no ens deixen
una copa..., Sr. Conseller, la hi deixaré, en pot beure a morro,
llavors tornaré a agafar la botella. Jo no la vull provar, jo en
beuré d’aquesta.

Gràcies, president, per la democràcia que expressa en
aquest parlament, que amb tot el que s’ha fet, ara no puguem
emprar una copa. Si això ho fes Podemos no sé què diria. La té
aquí damunt perquè la provi.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Però si no vol fer això demani a la consellera de Sanitat, la
seva veïnada, que té una casa a Cala Figuera, si beu aigua de
l’aixeta. O faci-ho pitjor: demani al president del Parlament,
que se n’ha anat per no contestar, i ens veu per la televisió, si
beu aigua de l’aixeta de ca seva, de Cas Concos; si no li serveix
ni per rentar-se el pèl que té!, perquè no l’hi deixa net. Miri on
arriba.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, vol acabar, per favor?

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Conseller, és un bon moment per demanar-li que pot
rectificar. Amb la moció que es derivarà d’aquesta
interpel·lació esper que siguin capaços de rectificar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, vol acabar?

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Sr. President, acab... Li deman que sigui...

EL SR. PRESIDENT:

Ja ha acabat, Sr. Vidal.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Té la paraula el representant del Govern, el conseller Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Vidal, crec que l’únic que compartirem serà el cognom.
És lamentable banalitzar el discurs de l’aigua d’aquesta
manera, és lamentable banalitzar el debat sobre les
infraestructures hidràuliques d’aquest país d’aqueixa manera.

(Alguns aplaudiments)

Expliqui als senyors d’Eivissa que no tenien aigua a les
seves aixetes, expliqui’ls que durant dos anys tenien sequera i
ningú no els va avisar, i vostè ve aquí a fer aquest espectacle! 

Miri, li faré una regla mnemotècnica perquè se’n recordi;
als nins petits se’ls sol ensenyar que una hectàrea és un camp
de futbol, perquè se’n recordin; idò la xarxa en alta de Mallorca
és igual al Palma Arena; així se’n recordaran de les xifres i
esper que li quedi gravat amb foc. Hem banalitzat, hem fet de
nou rics fent infraestructures innecessàries...

(Més aplaudiments)

... quan no hem apostat per les infraestructures hidràuliques.
Però aquest govern ho feia de forma diferent, i li promet que
avui estava content: el PP està plovent i parla d’infraestructures
hidràuliques; pensava que havien fet un avanç, perquè el PP
se’n recorda de la política hidràulica quan hi ha sequera. Jo
avui estava content, avui parlarem i debatrem d’aigua, i vostè
ha perdut aquesta oportunitat de debatre.

El temps. Les infraestructures necessiten temps, necessiten
fer les prioritàries, i vostès es varen dedicar a fer altres coses,
amb una visió molt equivocada que hem de canviar de model;
tota l’aigua anava cap a Palma, estava fet perquè la part forana
subministràs aigua a Palma; hem girat aquest sentit. Vostès no
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pensaren mai que Sóller podria haver de menester aigua, i
aquest govern ha fet que l’aigua pugui arribar a Sóller, si fa
falta. Vostès no pensaren mai que Inca havia de menester aigua,
i aquest govern ha connectat Inca. Aquesta és la diferència
entre vostès i nosaltres. Aquí seguim fent un model per a l’illa
sencera, no només per dur aigua cap a la capital. 

Les dessaladores vostès les empren només per a
emergència; les abandonaven. El problema és que no hem
començat amb aquest pla hidrològic complint els terminis que
havíem de fer; és que hem hagut de fer una passa enrere, hem
hagut d’anar a les infraestructures que no estaven mantengudes,
hem hagut de posar en marxa la dessaladora de Palma; se’n
recorden?, existia, eh?, la tenen abandonada; la d’Andratx, que
no estava en funcionament; la d’Alcúdia, que no estava en
funcionament. Ah!, la de Santa Eulària; o volen que parlem de
la de Ciutadella, que les tenien per Madrid abandonades?
Evidentment que hem hagut de fer una passa enrere i ens hem
dedicat a gestionar el que ja teníem, perquè vostès ni
redactaven projectes ni s’implicaven en el tema.

Però, clar, seguirem parlant de futur, perquè el Pla
hidrològic és una mirada cap al futur per dur l’aigua allà on fa
falta; i a Santanyí fa falta. Jo crec que està bé que ara vostè, que
va ser batle, faci aquests discursos aquí damunt: si hi ha nou
concessionàries, si no s’han revisat les xarxes de conduccions
de Santanyí, si no s’han preocupat mai d’unes infraestructures
bàsiques en aquell ajuntament vostè té part de responsabilitat,
i he d’alabar el gust de l’actual batle, que ha vengut a la
conselleria a fer feina en una comissió plegats per cercar-hi
solucions. Aquí hi ha la diferència, un batle que es preocupa de
l’aigua, un antecessor que es dedica a fer espectacles en aquesta
tarima.

Exigim un model diferent, volem optimitzar el servei, però
és que vostè varen posar la dessaladora a Andratx, quan feia
falta a Llevant; em sap greu, però aquesta decisió la prengueren
vostès, jo aquest model no el puc canviar, però la posaré en
marxa i faré que sigui útil, que la dessaladora d’Andratx pugui
donar aigua a Calvià i la de Palma ens serveixi per donar-ne a
la resta. Em sap greu pensar que tenim tres dessaladores a
Eivissa quan amb una gran hagués estat més eficient i més
barat, però en tenim tres i ens hem preocupat de connectar-les,
de posar-les en marxa i de fer la xarxa en alta. Aquí hi ha la
diferència.

I evidentment hem de generar compromisos; l’aigua
dessalada té un preu i vostès no el volen pagar, perquè vostès
a Eivissa demanaven l’aigua però després no la pagaven, ni
s’aclarien entre els ajuntaments del PP ni vostès. L’aigua
dessalada té un cost i s’ha de pagar. Aquí hem de ser
transparents, amb els costos, tampoc no es tracta d’estafar els
ajuntaments amb un cost que no té, es tracta de dir-los el que
costa i arribar a acords, i generar una demanda concisa per
poder dur aquella aigua; si generam aquesta demanda concreta
i determinada es pot establir un preu just per aquesta aigua,
cosa que vostès no feien, es dedicava el Sr. Companya a omplir
el sòl rústic de pous, de 22.000 el 2011 a 37.000 el 2017. Aquí
hi ha la diferència, amb un pla hidrològic a què sí ens hem
compromès, amb recursos darrere. 

Aquest govern, en lloc de fer inversions d’ITS que potser
serien més lluïdes, ha apostat per infraestructures de país, per
canalitzacions. Ja sé que a la presidenta potser li agradaria
poder anar a visitar una cosa més maca, però aquest conseller
la du a veure canonades, la du a veure depuradores...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... basses de reg, coses útils i necessàries per a aquest país.
Vostès es dedicaven a fer velòdroms per a un dia, per a un
mundial; amb tot el meu carinyo cap al velòdrom, som un gran
aficionat al ciclisme, però evidentment abans era necessària
l’aigua que no potser aquelles estructures.

I s’ha atrevit a dir que no hem fet res aquesta legislatura en
infraestructures! Sr. Vidal, al·lucinant!

És clar, vostès no varen fer res, és que és tan fàcil, és que no
m’he d’esforçar, Partit Popular legislatura 2011 res, ni redactar
un trist projecte, és que no feren res amb la xarxa en alta,
digui’m quin quilòmetre varen posar, digui’m què varen fer?

Jo, direm, Formentera: hem finalitzat les obres d’ampliació
de la dessaladora, hi ha previst amb fons de l’ITS un dipòsit, la
remodelació de la tercera línia per a més seguretat ja l’estam
estudiant, estam redactant els projectes, perquè en aigües els
projectes es pensen amb molts d’anys de futur, nosaltres
redactam projectes que executarà el conseller que vengui
després de jo o el següent. D’això es tracta de fer polítiques
d’aigua a llarg termini, no pensar en les eleccions que vénen ara
només, aquí a curta mirada, no, els projectes es pensen i
s’executen a llarg termini, perquè el Sr. Company els calaixos
de projectes els va deixar ben buits.

A l’illa d’Eivissa, em diu que no hem fet res, doncs miri:
vàrem reprendre les obres que vostès varen paralitzar, el 2011
varen paralitzar les obres de xarxa en alta d’Eivissa, les feia
l’Estat, però qui ha hagut de fer les expropiacions? Aquest
govern ha fet les expropiacions que ha permès acabar les obres.
Qui ha hagut de fer la desconnexió de Santa Eulària? Aquest
govern, perquè el ministeri no la va voler fer, perquè no ens
donava les dessaladores. Qui ha hagut de fer la nova concessió
i explotació d’aquesta dessaladora? Aquest govern. Com em
diu que no podem fer res.

A l’Ajuntament de Santa Eulària, demana-li qui ha complit
amb la paraula i ha fet amb fons de l’ITS ha posat dos dipòsits
a Santa Eulària que estan projectats i s’han d’executar; aquest
govern, per l’incompliment de la paraula del Govern de l’Estat.
A Eivissa tendra una xarxa en alta envejable a nivell de les Illes
Balears, perquè aquest govern ha fet un esforç després que
vostès els estafassin durant dos anys negant-los que tenien una
sequera. Podem parlar dels carregadors per a camions, d’altres
infraestructures que hem fet a l’illa d’Eivissa.

Podem passar a Mallorca. A Mallorca hem posat en
funcionament la dessaladora d’Andratx, la dessaladora
d’Alcúdia, hem revifat, és que estava morta la dessaladora de
Palma perquè vostès no la volien emprar, només l’empraven
per emergència, i hem de canviar aquest model. Hem posat el
punt de càrrega per a camions. Hem connectat Inca, és que a
Inca passàvem per devora i no estava connectat, era tan fàcil
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com una inversió de devers 200.000 euros. Ni això feren
vostès, no hi ha excusa de manca de doblers. 

Millora de les instal·lacions de (...) i de seguretat en els
dipòsits de Son Sitges que està previst fer amb l’impost ITS per
estendre la xarxa. Remodelació de l’estació del tractament de
l’aigua potable de Sóller, perquè a Sóller només pensaven a
dur-se’n l’aigua vostès, dur-nos l’aigua de Sóller, però a Sóller
que els fotin. No, també hem de pensar en Sóller i també hem
de ser capaços de dur-hi l’aigua cap allà. 

Hem fet també obres d’ampliació de les instal·lacions de
refrigeració de diferents subministres de la Mureria, ja sé que
això a vostès no els importa, però la xarxa en alta la tenien
abandonada. Hem hagut de fer coses bàsiques, que el sistema
es pugui girar. El baix pas de Sa Marineta és una inversió
potent feta amb l’impost del turisme sostenible que permet girar
la xarxa, per poder dur aigua cap a Alcúdia. Això vostès no ho
havien pensat i nosaltres ho hem executat. I el dipòsit de Son
Sitges el finançament per estendre la xarxa, tenim de Maria a
Petra. Havien fet res vostès de Maria a Petra? No? Idò ja està
ara en licitació i sortirà aquest concurs endavant amb fons de
l’impost de turisme sostenible, Maria-Petra.

I redactam el projecte de Petra a Manacor i mentrestant a la
Comunitat del Pla amb l’impost de turisme sostenible fa
l’extensió, el projecte d’extensió per al Pla de Mallorca.

Per tant, sí es fa molta feina i intensa en aquesta legislatura.
Evidentment hi haurà projectes, hi haurà execució, cosa que
vostès no ens deixaren perquè no n’hem trobat cap d’aquests
projectes en el calaix per començar a fer feina, ja ens hagués
agradat. 

I a Menorca, se’n recorden de Menorca? Perquè vostè ha
parlat de Santanyí, que em sembla molt legítim, però hagués
dit, escolti, conseller, vull debatre aigua de Santanyí, però jo
som el conseller de les Illes Balears i li explic xarxa en alta
perquè em preocupen tots els ciutadans. A Menorca
recepcionada la dessaladora, ja estan adjudicades les obres per
a la connexió a Son Blanc i ja estam redactant el projecte per
arribar fins al Caragolí. Això és la diferència entre vostès i
nosaltres. 

I a Santanyí em permetrà, que col·laboram i fem feina, nous
concessionaris realment és una barbaritat, si avui arribàssim a
la xarxa en alta l’ajuntament no tendria capacitat per connectar
aquests nous concessionaris. Per tant, ha de fer agrupacions de
concessions i desconnexions entre ells, ha de fer tot un conjunt
d’infraestructures per preparar l’arribada de l’aigua dessalada
prevista més enllà de 2027, segons la planificació del Pla
hidrològic que vostès feren. És a dir, evidentment és una
revisió. 

Aquest conseller no fa demolició de les coses, el que
serveix, serveix, Sr. Vidal, i el que no serveix ho canviam. Això
es diu una revisió. No tenc cap problema a dir que moltes
infraestructures vostès les preveien i algunes infraestructures
cauran perquè no hi creiem i en posarem de noves. És que no
s’ha d’esborrar i començar de zero en política d’aigua cada
vegada. Aquí hi ha la diferència entre vostès i nosaltres.

Avui, Sr. Vidal, estava content i he començat l’expressió
així, content, perquè el PP quan ha plogut em parlava d’aigua,
havíem fet un canvi, pensava que vostè volia debatre sobre el
futur i posar-nos d’acord, i jo avui venia amb els meus apunts
preparat per oferir-li un pacte per l’aigua, perquè parlàssim a
les legislatures de futur quines es prioritzen, si hem de
prioritzar l’extensió quan arribem a Manacor cap a Artà o hem
de prioritzar que baixem cap a Santanyí. Jo esperava el debat
en aquests termes i no en termes d’aquesta aigua no és bona o
aquesta aigua és bona.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Rèplica de l’autor de la
interpel·lació, el Sr. Miquel Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li deix el tassonet
d’aigua perquè em sabria molt de greu que no la provàs perquè
crec que val la pena saber de què parlam. Li hauria de contestar
com sempre, Sr. Conseller, és la tercera vegada que li deman i
no em contesta. 

Li he dit, quan tendran aigua bona per a beure la gent que
no en té? No m’ho ha dit. Quan començarà una obra del Pla
hidrològic de Mallorca? No m’ho ha dit. No ens entenem de
cap de les maneres, i això que són preguntes fàcils.

Em podria dir, no començarem mai les obres del Pla
hidrològic, no en farem cap de les que hi havia en el seu pla
hidrològic, però vostè ho fa a l’inrevés, em diu que el que hi
havia ben fet ho volen... què ha fet? Ha estat tres anys aquí
sonant el flabiol, sense fer ni un projecte? És que, conseller,
això és mal d’entendre, és a dir, quan s’hi posaran a fer un poc
de feina? Quan deixaran de contestar el que volen i contestaran
el que els deman?

Li recordaré tot el que m’ha dit. Miri, la persona que va
arreglar, el partit, el Govern que va arreglar el problema
d’aigua a Mallorca, Sr. Conseller, va ser el Govern del PP.

(Remor de veus)

Qui ha fet les dessa... -sí, sí, sí-, vosaltres de Podemos que
vos pensau que quan vareu néixer el món es va generar, qui va
fer la dessaladora de Palma?

(Remor de veus)

Qui va fer la interconnexió de sa Costera amb s’Estremera?
Però si això ho va fer tot sempre el Govern del PP, que no
s’adonen?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

S’apunten a la comèdia, s’apunten a la comèdia que fa el
conseller sense voler reconèixer les coses. El problema de
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l’aigua qui el va arreglar va ser sempre governs del PP, qui va
posar en marxa fer totes les depuradores d’aigua residual?

(Remor de veus)

Bé, ja passarem comptes a final de legislatura, que només
fa falta un any, no de les obres, que jo ja li garantesc que no
s’haurà feta cap, dels projectes, dels projectes.

Sí, però dóna la casualitat, senyors diputats, que ara parlam
de les aigües, llavors, si vol, podem parlar d’una altra cosa, no
em sap gens de greu. Amb vostè, Sr. Borràs, vull tenir tots els
debats que vulgui i un parell més, però respecti que quan jo pos
un tema damunt la taula es debati aquest tema, si llavors vol
que parlem del Rasputín? En parlarem!; si vol que llavors
parlam del que fa quan fa feina aquí? També en puc parlar,
però ara parlem de l’aigua. Si som aquí per fer preguntes i per
interpel·lar el conseller, doncs, parlem del que li demanam, que
contesti el conseller, fa tres pics que li dic: quins projectes
tendrem fets a finals de legislatura? Quines obres veurem
començades a finals de legislatura? Quan podran beure aigua
potable, -Sr. Conseller, em farà molt content si pega un glop,
no s’enverinarà-, pensi que hi ha gent a Santanyí -els de
Podemos escoltau-me- la gent de Santanyí que no té doblers per
comprar aigua beu aquesta aigua que el conseller no vol provar.

Si vosaltres posàssiu un poc de sentit comú en el que
defensau, que no parl de depuradores ni de pous de pagesos ni
de quan van néixer el bon Jesús, sinó d’avui, que aquella gent
que té doblers se’n va i la compra al supermercat i beuen aigua
envasada, però aquells que no en tenen, que teòricament són els
que més defensau vosaltres, els de Podemos, beuen aquesta
aigua. Si la voleu provar també us convit a ca nostra a fer-ne un
tassó, sense cap problema ni un, perquè només n’he dut un per
al conseller perquè trobava que n’hi hauria prou, però estau
convidats. I si voleu anar vosaltres de Podemos a ca el vostre
president del Parlament hi anau, supòs que també us convidarà
a un tassó d’aigua, no crec que per això no estigui, i sabreu de
què parlar, sabreu a què ve aquesta interpel·lació que per
tercera vegada en aquesta legislatura, i ja han passat tres anys,
deman al conseller.

Què faran? Quan començaran? I quan les obres del Pla
hidrològic? I quan la gent que no té aigua per beure bona en
podrà tenir? Perquè crec que això hauria de ser una de les
primeres necessitats del Govern.

I acab dient-li, Sr. Conseller, així com he dit abans que el
problema de l’aigua el va resoldre el Govern del Partit Popular,
que no li agrada sentir-ho, però és la veritat, miri qui va
inaugurar les obres i miri qui les va executar, totes les que hi
ha, també, Sr. Conseller, li vull dir una cosa, i ho dic
especialment als de Podem: d’aquí a quinze dies tendrem una
moció -a vostè li ho vull dir i especialment a ells-, tendrem una
moció derivada d’aquesta interpel·lació; la moció s’haurà de
votar, i ara, per extensió a tots els membres de la Cambra, crec
que val la pena que, per una vegada en tres anys, demostreu,
em demostreu almanco a mi, que voleu ser el govern de les
persones, simplement es tracta de votar a favor que tengui els
doblers i llavors pugui executar aquests projectes i arregli un
problema que sí té la gent. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. En contrarèplica per part del Govern el
Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Vidal, ja que s’ha posat localista, jo també m’hi posaré,
i li diré que l’aigua de l’aixeta d’Esporles té molta cal i que la
batllessa li va posar un... descalcificador, va arreglar aquest
problema, que en els darrers sis anys d’inversions a Esporles no
s’ha fet cap plaça, sinó que es fan totes les infraestructures per
evitar fuites i per fer dipòsits, coses que no es venen.

(Remor de veus)

Això és la diferència, és a dir, ajuntaments que fan feina,
ajuntaments que ara comencen a fer feina. La diferència entre
la batllessa d’Esporles i el batlle de Santanyí és que el batlle de
Santanyí tal vegada ara es troba amb una herència difícil de
gestionar i la batllessa d’Esporles amb una herència molt més
digna i que pot tirar endavant.

Ja que vostè s’ha posat localista, jo també.

Però passem als temes, vostè m’ha demanat qui és que beu
aigua? Idò demanam-ho a tots els ajuntaments d’Eivissa que
des de l’estiu passat saben que tenen a disposició totes les
dessaladores, amb generadors, sí. L’estiu passat tota l’illa
d’Eivissa tenia a disposició totes les dessaladores. Diferència,
amb vostès tenien les noves aturades, és la diferència, obres
aturades, a disposició tres dessaladores amb una connexió feta,
gran diferència.

Els ciutadans d’Inca que saben que si el pou s’espenya
immediatament ni se n’adonen, entra la connexió feta per part
nostra allà. Els ciutadans de Maria i de Petra que ja veuen que
el projecte s’està redactant i que (...) que està en els tràmits
d’adjudicació i que per tant, es faran aquestes obres en aquesta
legislatura i arribarem a Petra, i els de Manacor saben que hi ha
doblers de l’ITS per fer el projecte.

Aquesta és la diferència. Vostès no feren ni un metre. És
més, és que nosaltres no hem pogut avançar més per endavant
perquè hem hagut de mirar per enrere. Li reconec que el Partit
Popular va fer les dessaladores, sí, però també li ho he dit, és
que la varen fer a Andratx i tal vegada l’haurien d’haver feta al
Llevant. Ja li he dit, que no hi estic d’acord, que tenc una
herència que he de gestionar, però és que vostès no és que les
fessin mal posades, és que a sobre les abandonaren quan les
varen gestionar.

Jo li reconec el mèrit que les varen fer, amb uns sobrecostos
que després algun dia discutirem i algun dia ho justificarem,
però evidentment la mala gestió dels darrers anys, l’abandó
d’aquestes dessaladores, l’abandó d’aquestes infraestructures
ha fet que ara haguem de fer unes grans inversions per posar-les
en funcionament, per posar-les al servei dels nostres ciutadans.
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Fet i abandonat, això és l’herència del Parit Popular.

I ja li dic que aquí hem posat doblers damunt la taula,
n’hem posat, el cànon de sanejament, s’ha posat per a
sanejament, s’han fet infraestructures de regadiu, amb impost
de turisme sostenible, com he dit, ha estat un impuls per
aquesta xarxa en alta, i vostès no feren cap tipus d’inversió en
aquesta línia. Nosaltres hem adjudicat redaccions de projectes,
s’estan adjudicant obres, s’estan fent obres i a disposició dels
ciutadans hi haurà aigua. 

I lament que els ciutadans de Santanyí no tenguin aigua de
qualitat per l’aixeta, ho lament, i em sap molt de greu, i a
aquests ciutadans de Santanyí els he de dir: sí, arribarem, si hi
ha un govern de pacte que segueix governant seguirem fent
infraestructures en aigua; si hi ha un govern de pacte que
segueixi governant l’aigua serà tenguda en compte; anirem fent
inversions necessàries; si ve el Partit Popular, deu ens en
guardi, perquè no sabem que faran.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 2284/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de salut, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 245/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2284/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de salut, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 245/18. 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat amb l’escrit
RGE núm. 2454/18 una proposta de modificació dels termes de
la moció. En compliment de l’article 2 de la Resolució de
Presidència sobre la interpretació de l’article 164.2 del
Reglament de la Cambra és necessari que cap grup no s’oposi
a la incorporació de la modificació.

Hi ha algun grup que s’hi oposi? 

Doncs, no s’accepta. 

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair als grups que han donat
suport aquest canvi del text, per un error, idò... i el que s’hi ha
oposat, el Partit Socialista, idò fent gala una altra vegada de la
transparència que predica.

(Remor de veus)

Les propostes que fem avui són conseqüència de la
interpel·lació feta fa dues setmanes per la qual cosa els
arguments que l’avalen seran resumits.

Ara mateix aquí a aquesta comunitat autònoma existeix un
problema de salut que és la falta de professionals a determinats
llocs de feina que determinen, en part, tot un rosari de
conseqüències i que tots ja coneixem: falten anestesistes,
metges de família, pediatres, cardiòlegs, radiòlegs, etc., i això
és una de les raons que determinen per exemple que no
disminueixi de forma significativa la llista d’espera quirúrgica,
malgrat els recursos que s’hi dediquen; que la llista d’espera
per a proves radiològiques estigui per sobre del normal o que
la saturació d’urgències es repeteixi durant tota la legislatura.

I davant aquest problema la conselleria el que anuncia és un
decret, amb el requisit del català per a tots els llocs de feina,
que anirà en contra, com dic, d’un dels principals problemes de
salut i, per tant, dels interessos sanitaris d’aquesta comunitat,
deixant al marge la política lingüística, i que origina fins i tot
dubtes al Consell Consultiu com els vàrem avançar i avui havia
de treure el dictamen definitiu i que jo sàpiga encara no l’ha
tret. 

Per això la primera proposta és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern que no implanti mesures
antifidelitzadores que dificultin l’arribada de professionals
sanitaris en aquesta comunitat autònoma. Però el problema
empitjora quan, a més, no existeixen mesures clarament
fidelitzadores que equilibrin almenys l’efecte dissuasiu
d’aquest decret que fa quasi un any que s’anuncia.

 Ja ho hem dit més d’una vegada: el plus de Canàries dobla
el de les illes majors i quintuplica el de les menors. I per què
Balears no? Per què, ara que aquest govern té 1.300 milions
més de pressupost? Idò perquè aquesta problemàtica sanitària
que he dit no és prioritària per a aquest govern. 

Per això demanam en aquest segon punt instar el Govern a
implantar mesures fidelitzadores efectives que facilitin
l’arribada de professionals sanitaris a la comunitat autònoma,
com equiparar el plus d’insularitat al de Canàries aquesta
legislatura.

Conseqüència d’aquesta política errònia en salut, com he
dit, és la saturació d’urgències i un dels factors que hi
contribueixen és la saturació també de llits hospitalaris públics
per diverses raons, i que bloquegen els ingressos des
d’urgències i que contrasta amb la disposició de llits buits a
clíniques privades quan els llits públics estan col·lapsats.

Vull dir que a la Comissió de Salut dia 21 de febrer es va
consensuar una PNL de Ciutadans per millorar el Pla estratègic
o de contingència, senyal que és evident que la gestió és
millorable. 

Idò per fer més rendibles els recursos públics i privats, per
al bé dels ciutadans, es tractaria d’incorporar aquest punt
específic, a la darrera epidèmia de grip varen esperar al
col·lapse per entrar en contacte amb clíniques privades i això
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s’ha de preparar abans, i per això duim aquest punt: “El
Parlament insta el Govern que el pla de contingència inclogui
la relació de llits als hospitals i clíniques privades que puguin
estar a disposició del Servei de Salut, en aquells moments de
repunt habitual i cíclic de patologies que puguin suposar
augment d’ingressos hospitalaris a la sanitat pública no pot
assumir o no pugui assumir per falta de llits, i que contribueix
a la saturació de les urgències hospitalàries”. I això són
mesures puntuals efectives.

Però darrere aquests temes, que són més d’actualitat, n’hi
ha d’altres que tampoc no milloren i que, per la vigència dels
primers, aquests que ara comentaré queden superposats. Així
passa amb les segones visites, que estan retardades a costa de
poder anunciar una reducció de llistes d’espera a les primeres
visites. Per exemple, el gerent de Son Llàtzer va dir que la
demora mitjana era de 174,42 dies i les demores són màximes
a cardiologia, urologia, neurologia, oftalmologia i
traumatologia, per la qual cosa tornam a la falta de determinats
professionals sanitaris. I aquesta és una de les raons i és la raó
per la qual han bloquejat aquest canvi de text que hem proposat
aquí, i que el PSOE ha estat qui ho ha bloquejat, perquè saben
que si posam això a votació i sortís és impossible que facin un
decret de segona opinió, que aquest era l’error, en lloc de posar
“segones visites”, posar “segona opinió metge”, que està
condicionat a un decret que generalment a totes les comunitats
autònomes és d’un mes i vostès amb aquest retard de segones
visites de 174 dies, és impossible que ho puguin fer complir, o
com no sigui a costa de retardar més encara les segones visites.
Per tant, està clar que totes aquestes preses de posició respecte
de determinades coses tenen una intenció.

Un altre tema, que no se n’ha parlat més i és la construcció
d’un hospital públic per a malalts de llarga estada, amb 80
places sociosanitàries a Felanitx o a Petra, segons els mitjans
de comunicació, o de 40-60 llits per a convalescència,
rehabilitació i cures pal·liatives a la zona de Llevant, segons
contestació de la consellera a la Sra. Sugrañes, en ple de 28 de
novembre. Encara que a una pregunta per escrit contestada el
18 de desembre, varen dir que el Govern no ho ha dit, però sí
s’estava estudiant la necessitat d’un nou recurs per a l’atenció
a la cronicitat a la zona de Llevant. Per tant, tenim una
informació absolutament dispersa, vostès ja han llançat un Pla
de cronicitat i, per tant, jo crec que és important que aquest
punt el posem ja damunt la taula i ens ho diguin. I per això el
cinquè punt d’aquesta moció és “instar el Govern a presentar en
un mes la proposta per cobrir l’assistència sociosanitària en el
Llevant de Mallorca.

Per altra part, és paradoxal que estiguin aquí injuriant
contínuament l’assistència privada i la col·laboració pública-
privada, però que al mateix temps s’organitzi un acte mediàtic
de la posada en marxa de la radioteràpia a Menorca, una
iniciativa impulsada pel Partit Popular amb un servei
externalitzat, o privatitzat, segons com convengui dir
políticament, i on no es va convidar cap representant del Partit
Popular, i menys d’aquells que tenen al seu càrrec gestió
municipal o institucional, però tampoc, segons sembla, cap
oncòleg de l’hospital, en un exemple de politització absoluta,
més enllà del que podríem dir normal. D’una forma de gestió
contrària al que diuen els seus acords de govern, i per això jo
crec que és el moment de demanar que el Parlament reconegui

com a efectiva la col·laboració sanitària pública-privada, com
ho està sent a la implantació de la radioteràpia a les àrees de
salut d’Eivissa i Formentera i de Menorca, entre d’altres,
perquè a una pregunta on vostès varen contestar respecte la
col·laboració pública-privada i quins eren els convenis que
havien deixat de fer, únicament resulta que fins ara l’únic que
han deixat de fer és el conveni de la neuroreflexioterapia, el
conveni amb la Fundació Kovacs. Això és el seu balanç d’un
dels acords de govern, que a nosaltres ens sembla molt bé, però
resulta que el seu discurs va en el sentit contrari.

Un altre tema que vostès diuen que el presentaran des de
principi de legislatura és el Pla de salut mental i no acaba de
presentar-se. Per això demanam que en un mes es presenti el
Pla de salut mental.

Un altre tema que hem detectat, després de repassar les
dades dels diferents centres hospitalaris de Balears, és la baixa
proporció entre incidències i penalitzacions a les
concessionàries de l’Hospital Universitari de Son Espases,
respecte dels altres hospitals de la comunitat on hi ha
concessions, i on les penalitzacions són més altes
proporcionalment. Hi ha hagut intervencions parlamentàries en
aquest sentit que ara, una vegada repassades les dades, ens fan
arribar a les mateixes conclusions que en aquests moments. Per
tant, instam el Govern a presentar, en un mes, l’explicació de
la raó perquè el sistema de gestió d’incidències del servei de
salut òptima de 27 de novembre de 2017, registrava 14.973
incidències i peticions a Son Espases, però una vegada
revisades per la unitat de supervisió i control, només 375 han
suposat penalització, proporció que no es dóna a cap altre
centre hospitalari que sol tenir una proporció superior.

Un altre tema que és prou important és l’augment d’atacs
físics i verbals al personal sanitari els darrers anys. Hi va haver
a nivell estatal una baixada, però des del 2016 aquesta
problemàtica ha repuntat i a Balears l’augment és d’un 36% en
dos anys. Algun sindicat sanitari ja ha començat a fer
campanyes i el Govern pensam que campanyes no. Per tant,
demanam que el Govern informi de les noves mesures preses
davant l’augment d’un 36% d’atacs a personal sanitari a
Balears en dos anys.

I per fi el tema de l’al·lergologia. La Societat Balear
d’Al·lergologia critica la idea dels especialistes d’això. En els
darrers pressuposts es va dotar una partida de 120.000 euros
pel suport del PP a una esmena de Podem, que es va haver de
treballar prou, ateses les reticències dels partits que donen
suport al Govern de forma més directa. És a dir, tendrem 1
al·lergòleg per a un 1.200.000 habitants, quan l’OMS recomana
1 al·lergòleg per a 50.000 habitants. Ara bé, podem arribar a
aquesta conclusió si incorporam a aquests comptes els 14
al·lergòlegs que hi ha a la privada. Per tant, arribam a aquesta
ràtio amb 14 al·lergòlegs de la privada, però només per a
aquells que ho puguin pagar.

Per això crec que el mínim que de moment volem demanar
és que el Parlament insti la Conselleria de Salut a reunir-se amb
la Societat Balear d’Al·lergologia, a fi d’explicar la implantació
d’aquesta especialitat, arran dels pressuposts aprovats l’any
2018, perquè això en definitiva el que suposa és suportar-se en
l’atenció privada per part d’un Govern que només parla de fer
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medicina pública, en un servei com l’al·lergologia, que, com
tornam repetir, amb 1 al·lergòleg no arriba a les ràtios mínimes
necessàries per prestar aquest tipus d’atenció pública.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Intervenció del Grup Parlamentari
Mixt per defensar les esmenes RGE núm. 2511 i 2512/18, té la
paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Serra, no puedo apoyarle en los
puntos números 1 y 2 de esta moción, pues desde mi punto de
vista están llevando una batalla contra la identidad de un
pueblo a un terreno que considero muy serio. Una persona que
ha pagado sus impuestos durante toda su vida tiene el derecho
a que se le atienda en los servicios de salud en su lengua
oriunda. 

Yo también vengo de una comunidad, un territorio donde
tiene su propia lengua y soy consciente de la importancia que
tiene atender a las personas con un grado máximo de
entendimiento de la lengua que utilizan habitualmente. Seguro
que ustedes han tenido también en cuenta que los
catalanoparlantes son bilingües y que también hablan en
castellano, lo cual a la inversa evidentemente ha de ser
acreditado. La excepción lingüística que reclaman para la
sanidad supone además un agravio para el resto de sectores
públicos que cumplen con este requisito.

Tampoco puedo apoyarles el punto 3, pues junto a los dos
primeros puntos, ponen de relieve el interés de cierta clase
médica bien acomodada a desdoblar su actividad entre lo
público y lo privado, lo cual no sólo constituye una falta
absoluta de ética, sino que además contribuye a degradar lo
público y en última instancia a utilizar lo público como un
terreno desde el que saquear en favor de lo privado. Apoyaré
en este caso la enmienda del bloque de la izquierda que se
ajusta al actual marco y al principio de subsidiariedad de lo
privado frente a lo público.

Sin embargo sí les presto apoyo del punto 4 al punto 10, ya
que a priori parecen todas las reclamaciones de sentido común,
aunque en algunas como el punto 5, instan con gran diligencia
en el plazo de un mes a presentar la propuesta para el Levante
de Mallorca y tienen razón, se ha dilatado demasiado. Pero
seria razonable que vista esta tardanza, se presente un proyecto
serio y bien previsto, y que no suceda que al final nos cueste el
doble o el triple algo que ha terminado siendo distintivo en el
pasado en cuanto a la obra pública.

Ahora bien, el punto 7 les apoyo sin añadir ni una coma,
pues considero que en una comunidad autónoma como la
nuestra no podemos esperar más a tener un Plan de salud
mental y, sobre todo, ya desde informaciones de la propia
consellera que iba a estar en junio, que sólo eran cuestiones de
redactado y de forma y que todavía no lo tenemos en nuestras
manos. Espero que sí que en un tiempo de un mes ya esté

poniendo una fecha y ya podamos tener todos los ciudadanos
el acceso al Plan de salud mental de este Govern.

Asimismo, les apoyo los puntos 8, 9 y 10, ya que las
enmiendas presentadas por el bloque capitaneado por el PSIB
son claramente enmiendas que se ajustan a las necesidades
institucionales y a la imagen que ha de proyectar ésta. Lo
normal desde el poder es taparse las vergüenzas y lo normal
frente al poder es hacer relucir aquello que no se quiere ver.

Finalmente he presentado dos nuevos puntos a modo de
enmiendas de esta iniciativa acerca de la política general del
Govern en materia de salud, dos puntos que si recuerdan ya he
traído en varias ocasiones a esta cámara, y que seguiré
trayendo, por más que se aprueben, mientras no se lleven a la
práctica, uno es referido a las listas de espera, lo cual es un mal
endémico en el sistema de salud, y donde hasta conseguir que
los ciudadanos, que no pueden vivir bajo una incertidumbre y
unas previsiones inconcretas, puedan con su DNI o con su
clave personal acceder a un sistema que de manera
personalizada les concrete e informe de la fecha aproximada de
su cita médica, sea del carácter que sea.

El otro elemento que aporto y que hemos de hacer causa de
todos consiste simplemente y llanamente en que nadie se quede
sin medicamentos por razones económicas. Tras casi una
década de crisis y consecuencias hemos perdido cohesión y
protección social, poder salarial, tenemos un endeudamiento
disparado, una inflación asfixiante, y cada vez más precariedad,
etc., etc., pero no nos podemos permitir ni un minuto más que
los agraviados del sistema, los perdedores de la crisis sean los
de siempre, estos trabajadores que además no llegan ahora
mismo a los 1.000 euros de salario, que a veces están con
salarios de 600, 700 euros, y son enfermos crónicos y no tienen
acceso a la medicación. No sólo es salud pública tener acceso
universal, tener acceso a un médico que te diga lo que tienes,
sino también poder tener acceso a la medicación que necesitas
para tratarte, tratar tu enfermedad.

Espero tener el apoyo de la cámara. A parte es una de las
reivindicaciones de acords pel canvi que todavía está sin llevar
a cabo, debe ser de ese 30% que está sin cumplir todavía por el
Gobierno y que tienen en mente cumplirlo, pero creo que ya le
va tocando. 

Señorías, la salud responde al interés general. Una persona
enferma y sin medicinas no sólo lo padece ella, es cosa de
todos, ya que las enfermedades no saben de clases sociales,
colores o religiones. 

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Intervenció dels grups parlamentaris que
han presentat conjuntament les esmenes RGE núm. 2572, 2573,
2574, 2575, 2576, 2577, 2578 i 2579/18. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tots i a totes. Som avui aquí per debatre una
moció del PP sobre política sanitària que jo titllaria d’una
classe de cinisme polític; un PP que va desenvolupar la pitjor
política sanitària possible l’anterior legislatura ve aquí a
intentar donar lliçons.

Només vull recordar un grapat de les decisions sanitàries
del PP. Reial decret llei 16/2012, deixa sense atenció sanitària
una part de la població i introdueix per primera vegada el
copagament farmacèutic als pensionistes, i fins i tot el PP els
cobrava l’excedent. Va engegar 1.400 treballadors sanitaris; va
tancar els centres de salut els capvespres; va posar una taxa per
l’emissió de la targeta sanitària; va intentar tancar dos hospitals
públics, el Joan March i el General; i va produir unes llistes
d’espera quirúrgiques d’escàndol, d’escàndol, de 51 dies a 122
per a una intervenció quirúrgica. Això sense dir que va eliminar
el decret de garanties de demora. I si vol parlar de gestió
sanitària, tres consellers i sis secretaris generals de l’Ib-salut, la
principal empresa pública de les Illes Balears.

Un cop feta aquesta introducció, parlem del perquè hem
presentat aquestes esmenes. La primera, al primer punt;
directament hem presentat una esmena de supressió perquè ho
lligam al segon punt. Vostè demana mesures de fidelització. Sr.
Serra, mesures de fidelització: mentre un engegava 1.400
professionals uns altres ja han recuperat 1.000 professionals;
mentre vostès no pagaven la carrera professional, ara es paga
la carrera professional; mentre vostès...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... mentre vostès varen engegar gent, ara es treu una oferta
pública d’ocupació de 4.700 places, on tothom es podrà
presentar, no faci demagògia amb la llengua, que és un
patrimoni de tots i totes.

(Algun aplaudiment)

I després parla d’un plus de fidelització; però si el plus de
fidelització per als professionals sanitaris d’Eivissa, Menorca
i Formentera ja es paga, ja es paga. Vol que li recordi qui ho va
llevar?, el Decret llei 5/2012 del Partit Popular, del Partit
Popular, i ara ja es paga, no sé què demana, no sé què demana.
Per tant nosaltres presentam una esmena de modificació perquè
el Parlament constata que s’han implementat mesures
fidelitzadores als professionals sanitaris de l’ib-salut.

Al tercer punt vostè demana que es faci dins el pla de
contingència, dins d’urgències hospitalàries, la relació de llits
privats. Miri, en aquesta comunitat autònoma fa estona que es
treballa amb acords marc amb les entitats privades, i dins
aquest acord marc amb totes les entitats privades, i això no és
nou, ja fa molt d’anys ho ha fet qui ha governat, estan
contemplades les possibles contingències i necessitats
assistencials; ara, això sí, d’acord amb els principis de
subsidiarietat, respecte als serveis públics i optimització de
recursos, que és el que diu la Llei general de sanitat, és a dir,
sanitat privada com a complementària de la pública.

Al punt número 4 vostè parla de segones visites, que és del
que va parlar a la interpel·lació, no va parlar en cap moment de
segona opinió mèdica, i vostè és metge, sap que són temes
radicalment diferents, radicalment diferents. I vostè sabrà que
la gestió de les segones visites és una competència de cada
hospital, que el director mèdic o el director quirúrgic pacta amb
els caps de servei i aquests amb els seus professionals, i al final,
al final, el que valen són les recomanacions que fan els
professionals sobre si una segona visita s’ha de fer en un temps
específic.

Al punt número 5 vostès diuen que volen posar un mes
perquè es dictamini on s’ha de situar o no un recurs sanitari.
Miri, quan un no va fer res durant quatre anys ara sembla una
mica groller que vagi posant terminis. Aquí s’ha treballat un pla
de cronicitat on es dibuixa una sèrie de necessitats de nous
recursos sociosanitaris, i no hem de posar pressa; en el moment
que sigui clar quin recurs i on, idò que es digui. A vegades
diuen “parlen de projectes sense saber el què”, idò ara ens
trobam en una altra situació: un pla de cronicitat que vostès no
varen fer dibuixa unes necessitats. Simplement nosaltres
pensam que posar el termini d’un mes no és acceptable.

Després el punt número 6 intenta parlar del fet que és
efectiva una col·laboració amb la privada. Miri, el servei de
radioteràpia a Eivissa i a Menorca és l’única, l’única, prestació
sanitària privada dins l’àmbit de salut, i nosaltres ja vàrem dir
a l’anterior legislatura que no hi estàvem d’acord. Per tant s’ha
d’entendre el que nosaltres deim; el que no deim ja són
interpretacions que alegrament fa un altre. Nosaltres no
consideram com a correcte aquest servei, com a prestació
sanitària privada, dins el Servei de Salut, i és el mateix que
vàrem dir l’anterior legislatura.

En relació amb el punt número 7 és veritat que la
conselleria està treballant en un pla de salut mental, que estan
elaborant bàsicament els professionals sanitaris, entitats del
tercer sector i la Conselleria de Salut i el Servei de Salut, i és
vera que duen retard, però nosaltres, per als professionals, hem
presentat una esmena de modificació on simplement demanam
que dins aquest període, és a dir, en un termini no superior a
tres mesos, es presenti aquest pla.

Al punt número 8 ens parla del sistema Optima, que és un
pla de gestió dels serveis prestats per la concessionària, en
aquest cas, de Son Espases, on vostès presenten..., s’estranyen
que hi hagi un determinat nivell de penalitzacions. El sistema
Optima existeix des de fa dues legislatures i evidentment
nosaltres no estam en contra, que per això hem presentat
aquesta esmena de modificació, on s’insta el Govern a
presentar un informe sobre aquesta gestió d’incidències del
programa Optima l’any 2017 a l’Hospital Universitari de Son
Espases sense posar un límits.

El número 9, vostès fan una afirmació que ha augmentat el
nivell d’agressions al personal sanitari. La informació que
nosaltres tenim..., no el podem compartir, les xifres no diuen
això. El que li vull recordar és que hi ha una comissió de
seguiment des de fa un grapat d’anys, amb policies, amb... i
membres de seguretat on es van fent una sèrie de mesures
noves i de recursos per prevenir i disminuir-les. I per això
nosaltres fem una esmena de modificació on el primer que fem
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és condemnar enèrgicament aquestes agressions i instam que es
continuïn adoptant aquestes mesures.

I el punt 10, que vostès parlen de reunir-se amb la Societat
Balears d’Al·lergologia, jo l’únic..., per això hem fet una
esmena, és que el vull informar-lo que ja s’han reunit i que
continuaran reunint-se com fan amb tota la resta de societats
que tenen temes dins l’agenda de la Conselleria de Salut.

Esmenes de la Sra. Seijas, nosaltres hi votarem a favor, ja
s’han votat aquestes qüestions al Parlament. El tema dels
medicaments ja es treballa a nivell del Govern, de consells
insulars i d’ajuntaments, però li voldria recordar una cosa, Sra.
Seijas, que el primer que s’hauria d’aconseguir és que el PP
derogàs el Reial Decret 16/2012, on es contempla el
copagament als pensionistes i el cobrament dels excedents.

Respecte del segon punt, de llista d’espera, també ja ho hem
votat aquí al Parlament, li donarem un vot afirmatiu i crec que
també s’ha de reconèixer que s’ha avançat molt -s’ha avançat
molt- en aquest tema d’informació i transparència de llistes
d’espera, ja es publiquen diàriament les demores per a
especialista i centre, i també vull recordar que l’important és
reduir el temps de demora, i quan estava a 51 dies es passa a
122.

I simplement perquè, Sr. Serra, vostè ha fet una afirmació,
que el Grup Parlamentari Socialista no estava d’acord amb la
modificació d’aquesta esmena que vostè ha presentat, i ho fa
perquè no és una proposta de modificació dels termes de la
iniciativa, això no és cap error, és canviar una iniciativa. Per
tant, nosaltres consideram que no s’havia de debatre.

Només vull recordar-li que la segona opinió mèdica ja ha
estat presentada en aquesta cambra i va ser aprovada
majoritàriament fa quinze mesos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. La salut i
l’educació han de ser els eixos centrals de qualsevol govern,
així, els doblers destinats a aquestes dues àrees han de ser
considerades com a inversions de futur. Per tant, és lògic que
en aquesta cambra destinem temps a debatre-ho. Ara bé, que
polit seria que ho féssim pensant exclusivament en la nostra
ciutadania, deixant de banda l’“i tu més”!

No reconèixer que aquest govern aposta clarament per la
sanitat pública és voler jugar a la confusió. Afortunadament
existeixen les dades i ens permeten comparar i arribar a
conclusions. I quines són aquestes conclusions? S’està
recuperant el capital humà que es va perdre durant la crisi;
s’estan retornant les targetes sanitàries amb una espasa de

Dàmocles a sobre i és que el Govern de l’Estat ens ho vol
paralitzar; horaris més amplis d’atenció; el retorn als
pensionistes del límit superat del que es gasten a la farmàcia.

Avui el Grup Parlamentari del PP ens presenta una moció
amb deu punts amb els quals no estam d’acord. Parlen de
fidelització, d’urgències, de segones visites, d’atacs al personal
sanitari, dels serveis de radioteràpia a Eivissa i Menorca.

Pel que fa a la fidelització, existeixen múltiples maneres de
fidelitzar els treballadors, com poden ser oposicions, facilitar
la seva arribada a les nostres illes. Què vull dir amb açò?
Doncs, fer accions com l’hostatgeria de Can Misses per tal que
l’habitatge no sigui una dificultat; pagar el que toca i el que es
deu i, sobretot, invertir en salut.

Però seríem molt hipòcrites si no reconeixem altres
debilitats que tenim i que dificulten l’arribada de professionals
a les nostres illes, com és la connectivitat, element clau en el
cas de Menorca, les opcions d’investigar que oferim o el
desenvolupament professional. Obviar aquests fets és fer-se
trampes al solitari.

Vull destacar la feina que fan les i els professionals
d’infermeria a Menorca i és que estan aconseguint una
visibilitat internacional gràcies a diferents reconeixements que
reben i que promouen la recerca. Aquests dies, per exemple,
han rebut la certificació de Centre d’Excel·lència en Cures per
la seva aplicació de diverses guies de pràctica clínica, atorgat
per la RNAO, organització canadenca de prestigi internacional.
Aquests tipus d’accions també fidelitzen els professionals
perquè se senten reconeguts i partícips.

En aquest sentit, per les dues esmenes presentades als punts
1 i 2. El punt 1 consideram que s’ha de suprimir, ja que
entenem que no s’ajusta a la realitat. El punt 2, l’hem esmenat
per constatar que el Govern està prenent aquestes mesures
fidelitzadores com les anteriorment explicades, i és que el
problema, Sr. Serra, no és la qüestió lingüística. No, no serà
açò el que impedirà que vingui més gent a les nostres illes, és
que, a més a més, crec que caldria recordar el jurament
hipocràtic modern que deixa molt clar quines són les prioritats
de qualsevol professional de la salut pública.

El punt 3 també l’hem esmenat per millorar la redacció, és
fonamental tenir un acord marc amb les entitats privades i s’hi
fa feina. Per tant, la nostra esmena va en aquest sentit, acabar
de definir aquest acord.

El punt 4 demana una normativa per a segones visites, per
després modificar-lo per “segona opinió metge”, entenc que
volen dir “mèdica”. Ambdues qüestions són diferents i hem de
recordar que al novembre del 2016 la Comissió de Salut va
aprovar per unanimitat una PNL sobre aquesta qüestió, i si
parlam de segones visites, doncs considerem que és una
competència de metges i hospitals.

Al punt 5 parlen de l’assistència sociosanitària del Llevant
de Mallorca. En aquest sentit és innegable que aquesta
conselleria té clara la necessitat de planificar, però és clar, quan
es veu un desert planificador la feina és molt grossa. Amb tot
podem destacar els diferents plans estratègics sobre els quals ja
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es fa feina. Per tant, tot i reconèixer la necessitat de planificar,
és necessari, sense cap dubte, aquest punt 5 el podríem votar a
favor si eliminen el termini d’un mes.

És indubtable que per al PP és necessari, per no dir gairebé
obligatori, introduir la gestió privada en sanitat. Així ens
trobam amb dos serveis de radioteràpia de gestió privada dins
hospitals públics. No els negaré que no era la nostra opció i que
encara dubtam per què es va triar fer-ho d’aquesta manera, però
la realitat és que ja tenim les instal·lacions fetes i en
funcionament i al final el que ens interessa és que la nostra
ciutadania es trobi ben atesa. No podem votar a favor d’aquest
punt 6.

El punt 7 torna a posar terminis, en aquest cas al Pla de
salut mental, certament és un termini esperat i la Sra.
Consellera... bé ho sap per totes les preguntes, compareixences
que ha hagut de fer. La proposta d’esmena que fem amplia el
termini d’un mes a tres mesos.

Sr. Serra, vostè sap que jo el respecto moltíssim i que
consider a més a més que les seves propostes acostumen
sempre a cercar el benestar de la gent. Ara bé, vull pensar que,
tot el tema de la planificació, el devia tenir ben fotut amb en
Bauzá, quan veia que no es planificava, que no es feia, que no
es tirava endavant, i m’agradaria que m’expliqués com es devia
sentir, sense posar d’excusa la crisi, és clar, si és possible
perquè de vegades fer plans no és tant qüestió de doblers.

Al punt 8 entram dins l’àmbit de serveis atorgats a les
concessionàries. Hem de dir que tampoc no és el sistema que
ens agrada, no consideram que el servei que s’ofereix sigui
excel·lent i que hauria d’estar cobert amb recursos públics. Ara
bé, tornem-hi, és el sistema que tenim actualment. Diu aquest
punt que es varen produir 14.973 incidències, de les quals
només 375 varen ser mereixedores de sanció. Home!, nosaltres
entenem que quan s’obre una incidència hi ha tot un procés,
com és resoldre l’avaria o problema dins un termini i, si se
soluciona adequadament i en termini, no se sanciona. Trobam
necessari, i d’aquí l’esmena, que es presenti un informe sobre
la gestió d’aquestes incidències. 

La moció en el seu nou punt, o punt nou, mostra la seva
preocupació per les agressions al personal sanitari i en parla
d’un increment. Des de la conselleria ens informen que el
nombre d’agressions a 2015 i 2017 es mantenen estables a la
vegada que es fa feina i es posen mesures per reduir-les. En
aquest sentit, sense cap dubte condemnar aquest tipus
d’agressions, no podem fer-ho d’una altra manera, i encoratjar
la conselleria a seguir treballant per evitar aquests tipus de
situacions del tot execrables. 

Arrib ja al final. El punt 10 demana que es facin reunions
amb la Societat Balear d’Al·lergologia, quan en principi també
ja s’ha fet alguna, tenen alguna presa de contacte feta. També,
en aquest cas, creiem oportú instar la conselleria que continuï
amb aquestes reunions per tal de dur a terme el mandat del
Parlament. 

Esperam que les nostres esmenes puguin ser acceptades i
que aquesta moció pugui sortir endavant. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bé, Sr. Serra i la
resta de membres del Partit Popular, no sé si els sonarà aquest
titular: “la baixada de places MIR, l’èxode a l’estranger per la
temporalitat i l’envelliment porten al sistema públic a una
manca d’especialistes generalitzada després d’anys
d’austeritat”, després d’anys d’austeritat. És el titular de la
notícia i continua explicant que la sanitat pública a Espanya
està immersa en un caos monumental de recursos humans, més
d’un lustre de retallades, precarietat, jubilacions forçoses i
restriccions en el nombre de MIR, per estalviar, al temps que
hi ha un enfortiment de la sanitat privada ha portat al fet que
faltin milers de metges, segons denuncien sindicats mèdics i
comunitats. No és una cosa puntual sinó que mitja Espanya té
problemes mèdics per cobrir places d’anestesistes, metges
d’atenció primària, pediatres, radiòlegs... 

La situació empitjorarà els propers anys amb la jubilació de
45.000 metges, el 21% dels que varen entrar en el sistema del
bum dels vuitanta. Des que un metge entra a la facultat fins que
obté l’especialitat passen deu anys, vostè ho sap perfectament,
així que la inèrcia del sistema dificulta arranjaments ràpids. 

Una paradoxa és que la Universitat espanyola ha multiplicat
el nombre de facultats privades de Medicina i es llicencien en
Medicina més del que el sistema pot absorbir, però molts s’han
anat a l’estranger per aquesta precarietat temporal per la qual
es distingeix ara mateix el mercat laboral d’Espanya i que el
nostre govern estatal, com sempre, no és conscient i, en
conseqüència, no actua.

Bé, i avui ve el PP amb aquesta iniciativa com si tots
aquests problemes venguessin del no-res o de la poca voluntat
de l’actual Govern de les Illes Balears i és que hay que verlo
para creerlo, li confessaré, per si no ho sabia, no m’agrada el
Partit Popular, no m’agraden les seves polítiques d’austeritat ni
la seva inacció, inactivitat, ineficàcia, inèrcia, immobilitat,
passivitat, quietud davant les necessitats d’un país que clama
acció. I vénen aquí amb aquests deu punts. Analitzem-ne
alguns. 

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que no implanti mesures antifidelitzadores que
dificultin l’arribada de professionals sanitaris”. Bé, pensem que
és un mantra constant de campanya electoral atorgar al català
el títol de mesura antifidelitzadora. Va sortir per majoria en
aquest parlament, Sr. Serra, i no per majoria absoluta el
reconeixement del català com a dret de l’usuari i tal com està
establert a la Constitució i al nostre Estatut d’Autonomia.
Sembla ser que per a vostès les lleis hi són per botar-se-les. Per
tant, no té sentit donar suport a aquest punt, ni a la resta de
punts, tal com hem esmenat juntament amb el PSIB, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca.

Respecte del punt 2: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a implantar mesures
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fidelitzadores efectives, com ara l’equiparació del plus
d’insularitat a les Illes Canàries”. Bé, el Sr. Serra li ha contestat
molt bé, a mi m’agradaria explicar-li o recordar-li que la pujada
de salaris s’ha començat aquest mes i que les oposicions amb
una convocatòria de quasi 5.000 places pensam que són bones
mesures. No sé com no s’havia contemplat. Encara que li he de
recordar que l’augment del sou, que per si ja és alt, no és la
solució ni per al professional, perquè un professional amb un
mínim de sentit comú, mai no llogarà una casa, un habitatge per
més de 2.000 euros per molt que guanyi, ni per a la
sostenibilitat de la sanitat pública balear. La fidelització parteix
de l’administració amb unes condicions laborals dignes, com
contractes de llarga duració, amb uns horaris raonables, però
també parteix, o hauria de partir, del professional com la
introducció a la societat balear i a la seva cultura, enriquint-la
i compartint-la.

Bé, respecte del punt 3: “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears que dins les mesures
previstes en el Pla de contingència d’urgències hospitalàries
inclogui la relació de llits en els hospitals i clíniques privades”.
M’estimaria més que demanessin una relació dels llits dels
hospitals que estan tancats i que poden oferir-se en moments de
repunt habitual. De totes maneres, queda molt explícit en
l’esmena de modificació que hem presentat.

Respecte del punt 4: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a presentar en el termini de tres
mesos la normativa de segones visites”. Bé, ja ha estat
explicada també, però a la introducció em remet, és evident la
manca de metges gràcies a les extraordinàries polítiques de
retallades i precarietat.

I respecte del punt 6: “el Parlament de les Illes Balears
reconeix com a efectiva la col·laboració sanitària
públicoprivada com està sent la implantació de la radioteràpia
a les àrees de salut d’Eivissa i Formentera i de Menorca, entre
d’altres”. Ja li ha explicat el Sr. Vicenç Thomàs, però a mi el
que em sorprèn és que vostè ho posi com a exemple, com a
exemple de bones pràctiques. I li comentaré, no sé si se’n
recorda de les condicions amb les quals es va donar aquesta
concessió va ser d’un 22% menys del que es va demanar, a això
li diuen rebaixa temerària i que per llei està prohibit. El Govern
va adjudicar a la Clínica Juaneda de Mallorca la radioteràpia de
l’hospital d’Eivissa per 13,6 milions, molt per sota del preu de
licitació, que era de 17,4 milions.

(Remor de veus)

Jo no sé si vareu rebre un estudi favorable, però no m’ho
crec. Troba que hi haurà prou pressupost entre Menorca i
Eivissa? Pensen vostès que bastarà? Idò, els donaré la primícia,
no, haurem de fer-nos-en càrrec, segrestar-lo, com es diu
jurídicament, o rescatar-lo com tothom ho coneix. La donació
d’Amancio Ortega anava destinada al servei públic de salut, per
aquesta raó no es va destinar res a Eivissa ni a Menorca.
Aprofitaré per demanar a la consellera una compensació
almenys. A Eivissa tenim algunes demandes. 

Bé, per la resta ja ho han explicat molt bé els portaveus de
MÉS per Menorca i del PSIB i simplement afegir que donarem

suport als dos nous punts que es presenten per part del Grup
Mixt. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Avui debatem una
moció presentada pel Partit Popular derivada del debat
d’interpel·lació de fa unes setmanes quant a política general de
salut, una moció encaminada a intentar dibuixar un estat actual
de les polítiques en matèria de salut d’aquest govern i unes
propostes de millora, propostes molt específiques i pens que
davant aquestes propostes primer de tot cal contextualitzar i cal
fer una mirada més ample a les polítiques generals de salut
durant aquesta legislatura. 

És, per tant, una oportunitat per tal de recordar com s’ha
anat avançant durant aquesta legislatura del pacte dels acords
pel canvi.

Quant a..., pressupostàriament, ens trobam davant d’un
creixement des de l’any 2015 superior al 20%, l’augment
pressupostari a l’àrea de salut és del 5,8% durant l’exercici de
2018, el qual es tradueix en 87,79 milions d’euros més que
l’any passat, un total de quasi 1.600 milions d’euros. Torna a
ser una xifra alta, la més alta de la història de la comunitat,
novament superior a la previsió de tancament. 

Però cercant altres punts...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi un momentet, Sr. Ferrà. Per favor, senyores
diputades i senyors diputats, baixin un poquet més el to de veu
o guardin silenci. 

Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President. Seguint amb altres punts que ens
puguin indicar la política general de salut miram també un
indicador que és l’accessibilitat a la salut. Primer de tot, aquest
govern ha recuperat la targeta sanitària, una targeta sanitària
per a totes les persones, a l’espera que el Tribunal
Constitucional es pronunciï o, malauradament, no esperam més
que el mateix camí que a altres indrets com al País Valencià.

També, parlant d’accessibilitat, hem de destacar l’obertura
dels centres de salut els horabaixes, un fet que ha facilitat molt
l’accés per part de les persones, sobretot per part dels
treballadors.
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Un altre fet, un altre punt a destacar, són les inversions en
infraestructures sanitàries, el Pla d’infraestructures sanitàries
d’aquest govern és conegut i és un punt a tenir en compte com
un punt, un fet positiu.

I després tenim la recuperació dels drets dels treballadors i
la recuperació de llocs de feina a la sanitat pública balear, més
de mil durant el que duim de legislatura i a l’espera d’una
convocatòria d’oposicions que el Govern ha manifestat que
convocarà en aquesta legislatura, aproximadament unes 5.000
places, que també contribuiran a donar estabilitat al sistema
sanitari i als mateixos treballadors. 

I parlaríem de més coses, com li recordava la Sra.
Consellera, en el debat d’interpel·lació de fa un mes, de fa unes
setmanes, vostès poden consultar qualsevol indicador per veure
com ha evolucionat aquesta sanitat pública a les Illes Balears
des de l’any 2015 i veurà que tots han evolucionat a millor.
Malauradament ni nosaltres ni cap ciutadà no pot comparar
aquests indicadors amb la gestió feta durant la legislatura del
Sr. Bauzá, desaparegueren... veiem que això de fer
desaparèixer indicadors era una tònica habitual a distintes
conselleries. Costava molts de doblers això? 

Però entren en els punts de la moció presentada per vostès.
Jo no entraré gaire, els companys de Podem, PSIB, de MÉS per
Menorca ja n’han fet esment, però faré referència al punt 1. Al
punt 1 hem presentat tots aquests grups una esmena de
supressió, la fidelització és una feina prioritària de la
Conselleria de Salut i comparant-ho amb els acomiadaments
que s’han dut a terme, evidentment, la passada legislatura. 

Quant al punt 2 presentam una esmena de modificació, ja
que des del dia 28 de febrer s’ha actualitzat i s’ha pagat a la
nòmina de febrer el plus de fidelització que estava congelat des
de l’any 2012. A més d’això, s’ha posat en marxa l’hostatgeria
de Can Misses per tal que els habitatges no siguin un
impediment per als professionals que decideixin venir. S’ha
recuperat altres drets que va eliminar el PP, dies lliures i també,
molt important, tenir la carrera professional millor pagada de
tota Espanya que poden cobrar fins i tot els interins. 

Fent un repàs ja molt general a la resta de punts de la
moció, ja que, com he explicat, tant el Sr. Thomàs com la resta
de companys dels grups amb els quals presentam aquestes
esmenes s’han estès, ho han explicat molt bé, simplement el
posicionament. En el punt 3 presentam aquesta... conjuntament
aquesta esmena de modificació, pensam que millora el text i
s’ajusta més a la realitat existent.

Quant al punt 4, vostès mateixos s’autoesmenen presentant
una esmena a la qual anunciam que hi votarem en contra. 

Quant al punt 5 de supressió del termini d’un mes de... vull
dir, perdó, quant a l’esmena cinquena que presentam nosaltres
al punt 5 de la vostra moció, presentam l’eliminació del termini
d’un mes. Si és acceptada en aquest cas hi votaríem a favor.

També presentam una esmena de modificació per canviar
el termini de tres mesos al punt número 7. 

Al punt número 8 presentam també una esmena de
modificació, a la qual esperam veure la valoració que en fan. El
mateix al punt 9 i el mateix al punt 10. 

Quant a les esmenes també presentades, d’addició, de la
Sra. Seijas, del Grup Mixt, anunciar-li també que hi votarem
previsiblement a favor. 

Dit això, vostès, senyors del PP, dibuixen un camí de
millora que entenem que és almanco parcialment un camí
correcte i necessari, el fet, però és que s’hi està caminant, com
en el cas del Pla de salut mental, i el problema és la credibilitat
que vostès tenen.

En un altre ordre de coses, avui aprofit ja que he estat el
darrer del conjunt de grups que hem presentat esmenes, aprofit
per incidir en una sèrie de qüestions que tenen a veure amb
aquesta moció presentada, com el tema de la fidelització.
Vostès darrerament repeteixen, bé, primer de tot, que les
retallades eren necessàries, és un discurs que van incorporant
i ho van dient a qualsevol punt, sigui de salut, sigui de medi
ambient, etc., i és clar que s’havien de prendre mesures!, jo no
li negaré això mai, és clar que s’havien de prendre mesures
correctores i de contenció, però vostès podaren tant l’arbre que
quasi el varen matar, i saben per què? Perquè vostès varen
començar a podar per les arrels i les arrels d’un poble són les
persones, les persones són la base més vulnerable d’aquest
poble, vostès retallaren en salut, vostès retallaren en serveis
socials i vostès retallaren en tants d’altres drets que quasi, quasi
maten l’arbre.

També han emprat la incorporació del català a la sanitat per
fer política i presentar-la com a un exemple de mesura
antifidelitzadora. Jo no entraré en això darrer, però sí que li vull
qüestionar el posicionament que té el Partit Popular amb el
bilingüisme, i el de Ciutadans. Per cert, el Sr. Pericay que ha
sortit ara, però bé, tenim la seva companya, ahir demanava o
exigia que tots els alts càrrecs presentessin el seu certificat de
català, per què ho demanen això, per què ho demanen? Supòs,
jo supòs, no li vull contestar la pregunta, però supòs que vostès
demanen aquest certificat perquè nosaltres exigim que el català
sigui un requisit, sí o no? Sí. Jo em compromet a mostrar-li el
meu.

Dit això, està d’acord que hem d’exigir el títol de llicenciat
en medicina i el títol o la diplomatura o el grau en infermeria,
hi està d’acord que això també ha de ser un requisit?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per la mateixa lògica, jo li deman a vostè i al Sr. Pericay,
que em mostrin el seu títol d’infermeria o el seu títol de
llicenciat en medicina. Ho entén que això és absurd? És
absurd!, no, no, és absurd, és totalment absurd, la seva proposta
és totalment absurda, i ho sap, ho sap. No, no, és que és així.

(Remor de veus)

El problema és que això del bilingüisme vostès no s’ho
creuen, ni el Partit Popular ni Ciutadans. Quan defensen la
igualtat del català i el castellà tenen la mateixa, la mateixa
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credibilitat que quan un masclista o un misogin defensa la
igualtat entre una dona i un home, la mateixa.

(Alguns aplaudiments) 

Per últim, parlen de mesures antifidelitzadores amb els
treballadors. Doncs, mirem indicadors antifidelitzadors, Partit
Popular i acords pel canvi, el pressupost, Partit Popular una
baixada de 24%, acords pel canvi un increment constant fins
arribar a 1.600 milions. Quant a treballadors i nombre de
treballadors, acomiadament de 1.400; acords pel canvi
recuperació de més 1.000 acomiadats i oposicions de quasi
5.000 persones. Quant als usuaris, perquè quan parlam de
fidelització només parlam de fidelització de treballadors i és
important, però també és important la fidelització de l’usuari,
perquè moltes vegades ens oblidam que la persona, l’objecte de
la sanitat el primer de tot és atendre l’usuari, i d’això ens
n’oblidam, i l’usuari l’hem de fidelitzar, si no se’n va a la
sanitat privada. Infraestructures, anuncien el tancament
d’hospitals, tanquen centres de salut els horabaixes; aquest
govern exactament el contrari. Quant a retallades de drets,
llevaren la targeta a milers de persones, els negaren la sanitat,
nosaltres l’hem recuperada.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, per favor, vagi acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí. I per acabar, vull recordar només, quant a això darrer,
dos comentaris que va fer el Sr. Miquel Vidal, el Sr. Miquel
Vidal, a la Comissió de Salut de la setmana passada. Punt
número 1, textualment, ho cit del Diari de Sessions de
comissions, ho pot consultar tothom: “El Govern es vanaglòria
de repartir targetes sanitàries gratuïtes als immigrants, i jo em
deman: i als nostres què?”, primer comentari. Segon comentari,
segon comentari: “Si voleu ser el Govern de les persones ho
podeu demostrar perquè la gent tengui realment sanitat gratuïta,
no els immigrants...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà...

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

..., els de les Balears”.

Per favor, eh!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Passam al torn de fixar posicions. Pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

Guardin silenci, per favor.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, darrerament
ho he dit moltes vegades a la consellera: des del primer dia ha
generat una gran quantitat de promeses i d’expectatives -a
nosaltres també- que no ha estat capaç de complir. S’ha de
programar, sí, però s’ha de tocar amb els peus a terra. Han
promès molt des de l’inici de la legislatura i l’ambició és
positiva, però no han complit cap termini que s’havien proposat
i, com era d’esperar, aquestes promeses incomplertes han
generat malestar entre els professionals i entre els pacients.

Aquests mesos hem rebut el Pla estratègic de salut i pla
d’atenció a la cronicitat, molt més tard del que esperàvem, però
ja el tenim, el tenim. Per desgràcia no podem dir el mateix del
Pla de salut mental; ni del Pla de salut mental ni de tantíssimes
altres coses que han promès: l’ampliació de les urgències de
l’Hospital de Manacor, que es fa, però que ja haurien d’estar
acabades; l’obra de la ressonància magnètica d’aquest mateix
hospital, les primeres fases de Son Dureta i del Verge del Toro,
la incorporació de l’al·lergologia a la sanitat pública... I seguint
fent promeses més recents, com les que ens va explicar quan
ens va presentar els pressuposts, com la normativa o regulació
de begudes ensucrades i brioixeria industrial, la llei
d’addiccions, la reforma de l’àrea d’urgències de Son Espases
o la creació del servei d’hemodinàmica a Can Misses. I tot això
és una tria, perquè en realitat promeses pendents, com dic, n’hi
ha moltes. Ja li ho va dir el meu company quan va defensar
l’esmena a la totalitat a la seva conselleria: la música sona bé,
però què hi ha més enllà de la música?

Pel que fa als deu punts de la moció que avui ens presenta
el Grup Parlamentari Popular sobre la gestió del Govern en
matèria de salut comentaré la nostra postura punt per punt.

El punt 1 m’ha cridat l’atenció perquè és molt semblant al
punt 1 de la moció de política cultural que va presentar
Ciutadans fa dues setmanes: sense dir explícitament “català”
vostès van implícitament en contra del català. Ho direm tantes
vegades com presentin aquest tipus de proposta al Parlament:
no entrarem a fer joc brut a costa de la llengua; el decret del
català no s’ha aplicat i vostès ho saben; la manca de metges no
es deu al català, i vostès ho saben; la fidelització dels
professionals no té res a veure amb les llengües, té a veure amb
mesures reals i en positiu que incentiven els professionals, com
ara el plus d’insularitat que proposen en el punt 2. Aquest plus,
que es dóna ja a les Illes Canàries, és una bona opció per als
metges que han de venir de la península a fer feina a les Illes i
estam a favor de la seva equiparació, així com de qualsevol
altre tipus de mesura que garanteixi que tenguem metges a
bastament. Ara bé, com dic, el català no hi té res a veure.

En el punt 3 se sol·licita una relació de llits a hospitals i
clíniques privades que puguin estar a disposició del Servei de
Salut en moments concrets. Ho veim amb bons ulls perquè,
com vàrem comentar la setmana passada a la Comissió de
Salut, hi ha patologies que són cícliques que es produeixen any
rere any, i la conselleria ha de ser previsora per evitar certes
saturacions que es donen a urgències i sobretot a l’hivern. 

El tema de les segones visites també s’ha de revisar, perquè
és cert que s’ha reduït el temps d’espera a les primeres, i li
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reconec una tasca a la consellera, per a les segones s’ha allargat
molt i han de fer-hi feina per reduir-lo, perquè si no, com ha fet
el canvi i ho demana el Sr. Serra, presenti la normativa de
segona opinió mèdica i en un mes els usuaris tendrien el
problema resolt. Com dic és important planificar la feina i
mirar què hem de fer, per exemple com marca el punt 5, per
cobrir l’assistència sociosanitària en el Llevant; igual en un mes
no és suficient, però és evident que s’ha de fer.

Pel que fa a la col·laboració publicoprivada, en El Pi
sempre hem tengut la mateixa postura: si les col·laboracions
són positives, si augmenten el benestar dels ciutadans o fins i
tot si ajuden a oferir un servei allà on allò públic no arriba,
benvingudes siguin. Això ho hem dit sempre, en sanitat, en
educació; la idea és donar suport sempre al sistema públic, però
sense perdre mai de vista que la iniciativa privada, que és
necessària, pot complementar la pública en les seves
mancances. Per tant en el punt 6 ens abstendríem.

I parlant de mancances, el tema de salut mental ho és. El Pla
de salut mental s’ha d’acabar ja. La Sra. Consellera des del
primer dia va declarar que la salut mental seria un dels grans
compromisos d’aquesta conselleria dins aquesta legislatura, i
la legislatura va acabant i encara no tenim el pla. Desconeixem
en quin estat es troba definitivament perquè se’ns pugui
presentar, si en un mes, en tres o en sis, però és cert que fa tard.

Pel que fa als punts 8 i 9, que demanen explicacions sobre
temes concrets, hi estam d’acord. Aquest govern del diàleg
supòs que no hi tendrà cap inconvenient. Estam realment
interessats a saber què han fet o què pensen fer per reduir, per
exemple, els atacs al personal sanitari; la Sra. Consellera i els
seus equips són els responsables del personal de sanitat i han de
garantir que puguin fer la seva feina en condicions i amb
seguretat, per això ens interessa saber si han pres o pensen
prendre cap mesura per evitar les agressions. 

I per acabar, l’al·lergologia. Es va aprovar una proposició
no de llei per estudiar la qüestió, i després una esmena als
pressuposts per incrementar en una quantitat més baixa que la
que s’hauria d’haver aprovat aquesta cartera de serveis. 

Queda molta feina a fer, i voldria aprofitar aquesta
intervenció per recordar a la consellera un altre deure pendent:
dia 18 d’octubre es va aprovar en comissió una proposició no
de llei per estudiar la necessitat de la creació d’una unitat
d’hemodinàmica a Son Llàtzer; d’aquí a un mes es complirà el
termini de sis mesos i per tant deman a la consellera, la convid
des d’aquí a complir aquest termini i que vagi a veure els
professionals del Servei de Cardiologia de Son Llàtzer i que es
posin a fer feina per complir aquest mandat que els va donar el
Parlament.

Pel que fa a les esmenes he de dir que donarem suport a les
dues esmenes que ha presentat la Sra. Seijas, tant la del Portal
del pacient per un sistema que permeti fer consultes als usuaris,
i per assegurar la medicació a qualsevol persona que estigui
malalta; s’ha dit que aquí ho hem debatut altres vegades, però
mai no està de més donar suport i que es faci realitat. De les
esmenes dels grups que donen suport al Govern, pel que fa al
punt 1 hi donaríem suport, perquè parla d’eliminar aquest punt
1, que es refereix a la llengua. En el punt 2 s’apliquen mesures

però poden millorar, es poden incrementar. En el punt 3 parla
de la col·laboració entre pública i privada, que es fa, i dins
aquest acord marc si s’ha d’ampliar s’ha de fer. En el punt 5 és
vera que per ventura un mes és poc temps, per tant no sé quin
termini, no hi ha termini, si se n’hauria de posar o no, però sí
que s’ha d’estudiar el tema del sociosanitari en el Llevant. En
el punt 7, ja ho he dit, demanen tres mesos; esperem que
aquesta vegada en tres mesos tenguem aquest pla. I en els punts
8 i 9, si es presenten informes per explicar la gestió de les
incidències, a nosaltres ja ens va bé. Pel que fa referència al
punt 10 també he de dir que si ja s’han reunit amb els
especialistes s’ha de seguir fent feina perquè pugui ser una
realitat aquest servei tan prest com sigui possible. 

Les esmenes han anat suavitzant els punts que ha presentat
a la moció el Sr. Serra, i nosaltres en principi, si al proposant
li va bé, no hi tenim cap problema. Si no fos així demanaríem
votació separada en el punt 1 i en el punt 6, perquè en el punt
1, com dic, votaríem en contra, i en el punt 6 ens hi
abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Doncs, toca el torn de paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Vicenç Serra.

Disculpi, un moment, Sr. Serra.

No té la paraula, no se m’ha avisat abans..., a part la Sra.
Seijas ha emprat els 10 minuts...

Bé jo li he donat 10 minuts, per tant... jo, aquí la
Presidència no ho sabia, per tant, no té la paraula, em sap greu.

Té la paraula Sr. Serra.

(Remor de veus)

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair a qui dóna
suport a tots els punts de la moció, tal com han estat presentats.

I la primera referència que vull fer és, lògicament, al Sr.
Thomàs, que parla de cinisme quan talla les coses per on li
convé, però que si pensa que la meva intervenció ha estat de
cinisme perquè he començat amb unes propostes de futur, jo
crec que és igual de cinisme comentar tot el que ha dit mirant
al passat, sense tenir en compte el forat que ens va deixar el
Govern socialista de 16.000 milions d’euros, a nivell estatal, en
sanitat, que ha estat reconegut per part de determinats
representants de governs socialistes, com he dit aquí més d’una
vegada, que no varen fer les coses del tot bé, i que, fins i tot
aquí, en aquesta comunitat autònoma, hi ha hagut un forat de
600 milions d’euros a nivell d’ib-salut. Per tant, crec que si
parlam de cinisme per una cosa, doncs, Sr. Thomàs, tengui
vostè la seva dosi de cinisme també.

Sra. Seijas, mai m’oposaré que ningú sigui atès en català,
mai no m’hi oposaré, el que passa és que les coses es poden fer
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d’una altra manera i estam carregant a favor d’una política
lingüística en detriment de la política sanitària. I si es fessin les
coses d’una altra manera possiblement la repercussió sobre la
política sanitària no serien tan importants com s’estan fent ja,
perquè amb el simple anunci de tot això probablement es
genera una situació de rebuig.

Respecte de les esmenes, perquè el temps corre, dir que no
acceptaríem l’esmena 1 respecte del punt 1, perquè volem...,
han estat vostès els que han identificat, com nosaltres, que el
català, que el decret del català és una mesura antifidelitzadora
i ha estat clarament palpable aquí, que tots els que han pujat
aquí d’una manera..., un rera l’altre, han identificat el decret de
català amb una mesura antifidelitzadora. Per tant, parlam d’una
mesura antifidelitzadora i que volem que es voti, per tant, no
acceptarem l’esmena 1.

Tampoc no acceptarem l’esmena 2 dels grups que donen
suport al Govern, perquè és ver que el Govern ha treballat amb
mesures fidelitzadores i que contribueixen a crear estabilitat,
però la mesura fidelitzadora per excel·lència és el plus
d’insularitat que es demana des del principi i d’equilibrar-ho
com a Canàries, i això no s’està produint. Per tant, no
acceptarem l’esmena al punt 2 de la moció.

Respecte de l’esmena 3 que va al punt 3, quant a continuar
treballant dins aquest acord marc, doncs hi estic d’acord,
acceptam l’esmena, acceptam l’esmena, encara que jo
demanaria que en el moment en què es comenci a posar en
marxa aquest acord marc i a la pràctica no s’esperi el darrer
moment per contactar amb les clíniques privades per veure els
llits que tenen, quan tenen les urgències ja col·lapsades, si
realment en definitiva l’únic que es volia era això.

Respecte del punt 4, lògicament, si el Grup Parlamentari
Socialista no ha acceptat aquest canvi, nosaltres retiram aquest
punt per mor que no es pot votar una normativa sobre segones
visites, perquè les segones visites no tenen normativa, el que té
una normativa és la segona opinió metge, i ja demanarem
nosaltres, ja farem una altra intervenció parlamentària en aquest
sentit. És que és així, Sr. Thomàs, si no ens ho deixen votar, no
ho votarem.

Respecte de l’esmena 4 al punt 5, acceptam l’esmena, vull
dir que passam d’un mes, suprimim “un mes”, amb l’esperit
constructiu que té el Grup Parlamentari Popular, a diferència
del Grup Parlamentari Socialista.

L’esmena 6 va al punt 7, en el sentit que passam, per
presentar el Pla de salut mental, que s’havia anunciat a
principis de legislatura, bé, si pensen que en tres mesos el
poden tenir, doncs acceptaríem aquesta substitució “d’un mes”
per “tres mesos”.

El punt..., esmena 6 que va al punt número 8, també
l’acceptaríem en el sentit que es presenti un informe sobre per
què existeix aquesta desproporció quant a incidències dins el
programa Optima en els diferents hospitals.

Acceptarem també l’esmena 7 al punt 9, encara que no estic
d’acord amb el que ha dit, o almenys tenc una altra informació
respecte del que ha dit aquí el Sr. Thomàs, que parla de què les

agressions i els atacs als diferents professionals sanitaris estan
estabilitzats. Bé, jo he consultat diferents estadístiques i
parlen..., a nivell estatal, no estic parlant aquí que sigui una
cosa..., no estic donant la culpa a ningú ara mateix, estic dient
que únicament a nivell estatal els atacs físics i verbals a metges
el 2016, és la referència que tenc jo, varen tenir una pujada,
després de tenir una baixada en els darrers anys. I aquí han
sortit informacions en el sentit que augmenten un 36% els atacs
a personal sanitari a Balears en els darrers 2 anys. Vull dir que
això són informes que no m’he inventat jo, vostès diuen que
s’ha estabilitzat, doncs hi ha informacions que diuen que no.
Sigui com sigui, com que és un tema delicat, acceptarem
aquesta esmena que vostès han presentat al punt número 7.

L’esmena número 8, que és el punt número 10, també
l’acceptarem, perquè si continuen reunint-se, m’és igual que
diguin que es reuneixen, com que continuaran reunint-se, vull
dir que no..., a efectes pràctics..., l’important és que expliquin
als professionals com pensen implantar l’al·lergologia en
aquesta comunitat.

I per fi, acceptarem també les dues esmenes de la Sra.
Seijas perquè siguin votades.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Perdó, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. SERRA I FERRER:

Únicament, per acabar, agraïm la feina que fan els
professionals sanitaris, que fan que la sanitat d’aquesta
comunitat autònoma es trobi a nivells tan alts.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, perdoni...

EL SR. PRESIDENT:

Sí Sr. Pericay?
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Entenc que la Sra. Olga Ballester no té dret a intervenir, no?

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs començam la votació, votarem
punt per punt.

Començam la votació. Votació del punt 1. Votam.

21 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 3, amb l’esmena 2574/18 del
Partit Socialista, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca i
Podem. Votam.

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

El punt 4 ha estat retirat.

Passam a la votació del punt 5, amb l’esmena 2575/18.
Votam.

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

Passam a la votació del punt 6. Votam.

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

Passam a la votació del punt 7, amb l’esmena 2576/18.
Votam.

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

Passam a la votació del punt 8, amb l’esmena 2577/18.
Votam.

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

Passam a la votació del punt 9 amb l’esmena 2578/18.
Votam.

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

Passam a la votació del punt 10 amb l’esmena 2579/18.
Votam.

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

Passam a la votació dels nous punts. El punt 11 amb
l’esmena 2511/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra.
Montserrat Seijas. Votam.

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

Passam a la votació del punt 12 amb l’esmena 2512/18, del
Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Montserrat Seijas. Votam.

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

Doncs, passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4319/17,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi
i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família de
les Illes Balears.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
4319/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
estudis i propostes de millora dels Serveis de Menors i Familia
de les Illes Balears.

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra.
Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Primer, vull fer un
aclariment, cada vegada que dins la PNL digui la paraula “nin”
evidentment, com no podria ser d’una altra manera, em referiré
a “nins i a nines”.

Bé, crec que l’administració ha d’estar al servei de la
ciutadania i per això ha de ser com la dona del Cèsar, no tan
sols ha de ser honesta, sinó que ho ha de parèixer,
l’administració ha d’admetre ésser permanentment jutjada per
la ciutadania i mai, mai, en cap cas, no sentir-se ofesa quan la
ciutadania posa en qüestió qualsevol de les seves actuacions per
la raó que sigui.

És inadmissible que l’administració respongui sentint-se
agredida quan el que se li demana és indagar en acusacions
molt serioses per part de moltes famílies, i més quan afecten
infants, mares fadrines, soles, famílies desestructurades,
immigrants, i en la majoria dels casos amb pocs o sense cap
recurs econòmic.

Aquesta diputada en cap cas no ha qüestionat la
professionalitat de ningú, però el que no faré és tancar els ulls
ni fer-me la sorda davant les crides angoixants de famílies,
mares o pares, padrins i padrines, famílies que perden els seus
fills, amb raó o sense, però que inqüestionablement veuen amb
angoixa l’allunyament de qui més estimen, moltes vegades
nadons. 

Tots sabem les grans demores dels jutjats en adoptar
decisions, imaginin què representen dos anys, per donar una
xifra, en la vida d’un infant. No existeix tutela judicial efectiva
quan de menors es tracta si per adoptar decisions jurídiques ens
afrontam a terminis tan llargs.
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El temps transcorre de pressa quan de créixer es tracta i un
menor allunyat de la seva família per divuit mesos, dos anys o
més, tutelat, sotmès a visites fora de l’entorn familiar
controlades o en processos d’acolliment o d’adopció per una
decisió administrativa, com no pot ser d’una altra manera,
veurà definitivament afectada la seva vida. 

Els Serveis de Menors...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -ara vendrà senyora... ja li mostraré què deia el bé d’interès
del menor, abans de modificar-lo l’any 2015, i ja veurà què
s’ha fet per al bé d’interès del menor. 

Els Serveis de Menors i Família estan sotmesos a greus
acusacions, i no només aquí, no només a aquesta comunitat,
això és arran de tot l’Estat, i no les hem d’ignorar de cap
manera, és necessari investigar per transmetre confiança a la
ciutadania i poder desmentir-les o actuar, donat el cas.
Investigar si és cert que tan sols actuen quan de famílies
desfavorides es tracta; que hi ha poca netedat en els processos
d’adopció de menors o que s’assignen a famílies sense
processos objectius; que no es considera a les famílies extenses,
oncles, padrins, etc., a l’hora de donar en acolliment els
menors; que l’actitud d’alguns tècnics és corporativista i que
prenen decisions ignorant el precepte que llevar el menor a la
seva família hauria de ser una mesura excepcional, i que
generarà, probablement, més problemes que els que arregla.

Tampoc no consten estudis en el temps per valorar
l’eficàcia de les decisions preses, com a única estratègia vàlida
de millorar els serveis i establir la idoneïtat de les mesures
preses i la competència dels tècnics, que prenen decisions tan
importants per a la vida de molta gent, en un marc obscurantista
i de manca de controls institucionals de les decisions preses.

El bé superior del menor s’ha trastocat a fi de generar
processos opacs on la manca de justificacions i les causes
generals contra les famílies són habituals. Fa unes setmanes, en
el Col·legi d’Advocats hi va haver una conferència, organitzada
per la UNICEF, sobre els drets de la infància, -que, per cert, hi
vaig trobar a faltar presència institucional- allà, el catedràtic de
Dret Internacional a la Universitat de València i membre del
Comitè dels Drets del Nin de les Nacions Unides, el Sr. Jorge
Cardona Llorens, va explicar els canvis introduïts a la Llei
Orgànica de protecció jurídica del menor, canvis que
desenvolupen i reforcen el dret del menor que el seu interès
superior sigui prioritari, principi fonamental en aquesta matèria,
però concepte jurídic indeterminat, que ha estat objecte al llarg
dels anys de diverses interpretacions, cada un ha interpretat així
com li ha anat bé. Per això, per dotar de contingut el concepte
esmentat es modifica l’article 2 incorporant els criteris de
l’observació general número 14, de 29 de maig de 2013, del
Comitè de Nacions Unides de Drets del Nin, que versen sobre
el dret del nin que el seu interès superior sigui una consideració
primordial.

També afirma que la flexibilitat del concepte d’interès
superior dels nins permet la seva adaptació a la situació de cada
nin i l’evolució dels coneixements en matèria de
desenvolupament infantil, però també, com no podia ser d’una

altra manera, deixa marge per a la manipulació i el concepte
d’interès superior del nin ha estat utilitzat abusivament per
governs i altres autoritats, com, per exemple, en aquests casos
que es permet el càstig corporal sempre i quan sigui per al bé
del nin, o es permet que el casament de nines de menys de 14
anys, sempre i quan sigui segons l’interès del nin o de la nina,
en aquest cas. I això no ho dic jo, ho diu el Comitè Federal de
Drets de la Infància de les Nacions Unides. 

Aquest és l’interès general, com s’ha interpretat moltíssimes
vegades, Sra. Obrador. 

Jorge Cardona afirma, taxatiu, que el bé superior del menor
prima, però no és l’únic ni s’ha d’aplicar en tots els casos com
a criteri suprem, perquè a la fi tota la resta de drets responen
també a l’interès superior del nin. L’interès superior del nin
seria, doncs, la suma de tots els drets i no una entelèquia que
serveixi per a qualsevol decisió injustificada. 

Les tasques dels tècnics que fan aquestes funcions es veuen
absolutament qüestionades, estam segurs, com hi estam, que la
majoria vol fer i fa una feina poc agraïda, difícil i amb absència
de les condicions idònies per desenvolupar-la. 

Sembla inversemblant que, davant aquestes acusacions
públiques, les úniques reaccions hagin estat de posar en qüestió
la integritat de les mares i famílies que demanen el retorn dels
seus fills, així com la meva integritat que també s’ha posat en
qüestió utilitzant el menyspreable recurs de reduir les seves
sol·licituds a capritxos, bogeries o actes per tal de deslegitimar-
les. Tan sols he demanat una cosa, escoltin-la bé: que s’auditin
de forma garantista els processos de presa de decisions i de
feina dels Serveis de la nostra comunitat per reduir l’alarma
social i establir mecanismes de millora.

Vostès i alguns col·lectius han reaccionat sentint-se
agreujats, cosa incomprensible. Vostès, a qui els agraden tant
les auditories, que ara han creat una comissió per fer una
auditoria econòmica, no volen auditoria per millorar les
persones. Idò, jo vull l’auditoria de les persones per davant de
les auditories econòmiques. Per tant, no entenc per què han
reaccionat d’aquesta manera.

I ho repetiré per si no m’han entès: auditin de forma
garantista els processos de presa de decisions i la feina del
Serveis de Menors i Família de la nostra comunitat per tal de
reduir l’alarma social i establir mecanismes de millora, perquè,
mentre es neguin a fer-ho amb excuses de mals pagadors,
seguiran augmentant les sospites que quelcom amaguen per
interessos espuris.

Però no tan sols això, en altre cas hauran d’explicar als
nostres ciutadans per què les famílies i els nins de la nostra
comunitat que més ho necessiten no mereixen dedicar-los uns
doblers per garantir els millors serveis, tant sigui per confirmar
que el reben, el millor, com per millorar-lo o canviar-lo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, la banda del públic, guardin
silenci!

Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sra. Huertas, ha hecho usted
aquí bastantes planteamientos, algunos en relación con la
propuesta que presenta y otros muchos más amplios, con
algunos podríamos coincidir, con otros no tanto, pero voy a
intentar ceñirme a la PNL que ha presentado usted.

Entiendo, y puedo comprender perfectamente el espíritu que
le ha llevado a usted a presentar esta PNL, entiendo también las
situaciones dramáticas que pasan todas las familias, todas las
personas y, evidentemente, todos los niños que en algún
momento de su vida se ven privados de estar con sus padres por
los motivos que sea, que creo que la gran mayoría de los casos
está totalmente justificado y que evidentemente los criterios
técnicos se cumplen, pero, evidentemente, como usted ha
dicho, con razón o sin razón, estas situaciones son dramáticas.

Pero, entendiendo el espíritu, como decía, que le ha llevado
a redactar esta PNL, en lo que no podemos estar de acuerdo es
con el contenido, tal y como está redactado, ni con la solución
que usted pretende dar a una problemática que ha planteado.

Mire, creo que con estos temas todos, y en especial los
políticos, como usted decía, debemos ser muy rigurosos e
intentar, evidentemente, ser lo máximo responsables posible.

Aquí, en este parlament tenemos la suerte, y somos de los
pocos parlaments de toda España, que tenemos un pacto de
infancia firmado por todos los grupos parlamentarios. El 2 de
noviembre del año 2017, en base a este pacto, aprobamos una
PNL en la Comisión de Servicios Sociales que lo que hacía era
recoger las conclusiones de la jornada técnica, que ustedes
saben que hicimos también, con la colaboración de UNICEF,
que usted antes ha mencionado, con la colaboración de
UNICEF hicimos unas jornadas técnicas; uno de los grupos
específicos que trabajaron estas jornadas técnicas debatió
precisamente sobre las modificaciones del sistema de
protección de la infancia en nuestra comunidad autónoma y, en
base a todo esto, nosotros presentamos una PNL que recoge ya
alguna de las cuestiones que usted plantea aquí.

Entre las cuestiones que recogía esta PNL, que aprobamos
todos los grupos parlamentarios, es decir, por unanimidad,
estaba la adaptación de la legislación autonómica a las nuevas
leyes estatales; el impulso, modificación, implementación de la
ley, que a día de hoy está en vigor en nuestra comunidad
autónoma, de infancia, que es del año 2016, para incorporar
todos los cambios en principios, plazos, medidas,
procedimientos y planes individuales de intervención,
considerando los criterios de la Convención sobre derechos
humanos de la infancia. También pedíamos establecer
mecanismos de coordinación para llegar a todos los ámbitos de
intervención relacionados con la infancia y de revisión para

asegurar el cumplimiento de todas las medidas puestas en
marcha, y también evaluar el interés superior del menor
aplicando unos criterios homogéneos en toda la administración.

Éstas eran algunas de las cuestiones que recogía esta PNL
que nosotros aprobamos, es decir, este parlament ya se
posicionó sobre los temas que afectaban a la infancia.

Pero, es más, una de las cuestiones que creo que se recogió
de estas jornadas es la necesidad de modificar la Ley de
infancia que, a día de hoy, rige nuestra comunidad autónoma,
que es del año 2016, y precisamente la semana pasada creo que
la conselleria presentó, en el Consell de Serveis Socials, la
nueva ley, el borrador de la nueva ley, que creo que, entre
todos, evidentemente, deberemos mejorar, se deberá tramitar en
este parlament y deberemos hacer las aportaciones necesarias.

Por ese motivo, nosotros nos abstendremos en el punto 1,
porque, entendiendo a lo que usted se quiere referir, creemos
que precisamente ese procedimiento está en marcha, que ya lo
impulsamos y ya lo pedimos los propios parlamentarios, y que
ahora, con el borrador de esta ley, cuando llegue al parlamento,
pues deberemos trabajar ya a nivel de grupos parlamentarios.

Respecto al punto 4, después entraré en los puntos 2 y 3,
consideramos, en primer lugar, que no es coherente, usted pide
que se haga un protocolo, insta, además, a la Oficina de
Defensa de Derechos del Menor que se haga un protocolo de
actuación para los equipos de infancia y adolescencia del
IMAS; pero, además, usted pide un protocolo, que se realice en
el plazo de cuatro meses, cuando en el punto 3, que, como ya
le digo, después entraré a explicar nuestro posicionamiento,
una de las cuestiones que pide ese mismo punto 3 es que se
hagan propuestas de actuación organizativa y procedimental de
los Servicios de Menores y Familia. Es decir, usted pide que se
elabore un protocolo antes de tener las propias conclusiones
que usted pide de esa investigación que solicita en el punto 2,
con lo cual nos parece que ni siquiera es coherente, porque, al
menos, si pide un protocolo, que sea en base a las conclusiones
que usted pretende que se recojan de esa investigación.

Pero, además, tampoco podemos estar de acuerdo, porque,
cuando se realice este protocolo, en primer lugar, deberá
realizarlo la administración que sea competente en la materia
determinada; como sabe, en nuestra comunidad autónoma pues
las competencias en materia de servicios sociales y de infancia
están repartidas en las tres administraciones, con lo cual los
protocolos deben realizarlos las administraciones competentes.
Estamos completamente de acuerdo que en su momento la
Oficina de Defensa del Menor pueda dar todo el apoyo y
asesoramiento para ello, pero creemos que deben ser las
administraciones y, desde luego, con criterios técnicos mucho
más rigurosos de los que nosotros podamos recoger en una
proposición no de ley.

Respecto a los puntos 2 y 3, que usted ahora hablaba de una
auditoria, usted lo que solicita en el punto 2, concretamente, es
investigar los procedimientos de adopción, tutela, intervención
en el ámbito familiar de nuestra comunidad de los últimos
decenios. O sea, es decir..., en primer lugar, si nos planteamos
¿qué puede suponer esto? Deberíamos concretar qué significa
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“los últimos decenios”. ¿Usted está hablando de los últimos
veinte, treinta, cuarenta años?

Habla de los procedimientos de adopción y tutela y de
intervención en el ámbito familiar, también recordarle que
intervención en el ámbito familiar hacen los ayuntamientos, los
municipios, con lo cual los procedimientos que se tendrían que
revisar se multiplicarían por muchísimo, si incorporamos
también aquellos de intervención familiar hechos por los
propios ayuntamientos.

Y usted dice que eso es para reducir la alarma social, yo me
pregunto si no generaría más alarma social decir que se van a
revisar todos los procedimientos que afectan a menores de los
últimos veinte, treinta, cuarenta años, dando a entender que
todo se ha hecho mal.

Después también comentarle que en muchos de estos
procedimientos la intervención judicial evidentemente es vital,
porque son las decisiones judiciales en muchos de estos
procedimientos las que pueden implicar que un menor esté
separado de su familia. Nos preguntamos ¿qué implicación
debería tener en esta investigación que ustedes piden?

Pero otra cuestión, la verdad es que, y se lo digo
sinceramente, tengo serias dudas que con la normativa actual ni
siquiera sea legal lo que usted propone, y le explico: tanto por
la Ley de transferencias a los consells insulares como la propia
Ley de infancia, que está hoy en vigor, precisamente esta Ley
de infancia, en su artículo 15, otorga las competencias a los
consells insulares y entre ellas, precisamente, está la
competencia exclusiva en todos los procedimientos a los que
usted hace referencia y, además, a los ayuntamientos les otorga
otra competencia, y reserva exclusivamente a la comunidad
autónoma la coordinación, la competencia en materia de
coordinación y estadística, con lo cual la revisión y la
investigación de estos expedientes, en todo caso, debería
corresponder a los consells correspondientes y no al Govern,
porque no tiene competencia para ello o, al menos, es la
interpretación jurídica que yo he hecho.

Pero además usted pide que esta investigación se haga -y
esto lo pide en el punto 3-, que esta investigación se haga por
una comisión mixta de técnicos psicosociales, donde participen
también personas ajenas a nuestra comunidad autónoma y que
sean de reconocido prestigio. Bien, yo le diré que
evidentemente, por muy reconocido prestigio que pueda tener
un profesional o un técnico, no se le puede dar acceso a un
expediente que tiene una confidencialidad muy necesaria
porque estamos hablando precisamente de menores; no puede
tener acceso a estos expedientes cualquier persona, deberíamos
determinar quién puede tener acceso a estos expedientes o no
porque hay datos confidenciales precisamente para preservar la
propia identidad del menor y para evidentemente proteger al
menor.

Dicho esto, como comprenderá votaremos en contra del
punto 2 y del punto 3, y no porque creamos que no ha podido
haber fallos, porque estoy convencida de que evidentemente
todo, la política, los técnicos, todos los procedimientos los
hacen personas y en algún momento puede haber habido fallos,
y evidentemente estos fallos hay que revisarlos, hay que

mejorar y siempre, siempre, debemos hacerlo en la
administración, pero como usted también decía, y eso lo
comparto especialmente, cuando estamos hablando de menores.
Pero precisamente por ello lo que creemos es que si existen
casos tan graves como algunos de los que usted ha comentado
deben ser denunciados, deben ser reclamados en las vías que ya
existen tanto a nivel administrativo como a nivel judicial; si
creemos que estas vías no son suficientes lo que tenemos que
hacer es cambiarlas, pero no lo podemos cambiar con una PNL,
debemos cambiarlas mediante leyes, y creo que precisamente
es la labor de este parlamento hacer leyes que obliguen a las
administraciones a mejorar y a proteger el menor, que es lo que
usted pide en esta PNL, o al menos el espíritu que yo creo que
recoge esta PNL.

Y para ello creo que vamos a tener la herramienta perfecta
en los próximos meses, imagino, cuando entre precisamente la
Ley de infancia a trámite, porque la Ley de infancia, imagino
que igual que recoge la que nos rige actualmente, tiene un
capítulo específico que habla de todas las cuestiones y todos los
procedimientos de adopción, de tutela, de intervención familiar,
etc., y es ahí donde debemos establecer todos los mecanismos
de mejora, los posibles mecanismos de revisión para hacer un
sistema lo máximo garantista posible, para el menor pero
también evidentemente para que las familias puedan reclamar
y puedan tener la garantía de que todos los procedimientos se
hacen con transparencia. Pero creemos que debe ser en esa ley,
porque creemos que esa es la herramienta que de verdad va a
obligar a las instituciones a mejorar y a...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, vagi acabant, per favor.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

... -muchas gracias-, y a conseguir la excelencia en todos los
procedimientos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies novament, president. Bon dia novament a tothom.
Vull agrair la intervenció de la Sra. Sandra Fernández, crec que
ha aclarit moltes coses i en la línia en què ella deia agraïm
també que es porti aquesta iniciativa, que tal com introdueix és
un tema molt controvertit, i controvertit per ser un tema tan
dolorós com és el fet de la retirada d’un menor de la seva
família, un succés trist i complicat per a tots els actors
implicats.

Essent conscients de les reivindicacions dels últims temps
i de les noves normatives, com són els canvis que introdueix la
Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del
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sistema de protecció a la infància i l’adolescència, a la Llei
Orgànica 1/1996, on es despleguen i reforcen els drets de la
infància i l’adolescència, s’han estat duent a terme
modificacions i s’han pres mesures en els últims anys que
milloren el servei. Sabem que és el principi d’una sèrie de
canvis de metodologia i d’atenció no només per a les persones
menors d’edat, sinó per a les seves famílies. S’han de tenir en
compte el benestar del menor i la seva protecció, però també
s’ha de tenir en compte i confiar, i fer tot el possible perquè
així sigui, en la recuperació de la família i acompanyar en la
solució dels problemes que van portar a la situació de
desprotecció, perquè una cosa que s’ha de tenir molt clara és la
necessitat de la pertinença a una família, essencial per a una
estabilitat emocional i per al desenvolupament d’una vida sana
i completa.

Durant 2016, i a proposta d’Unicef, es va sol·licitar un
estudi d’àmbit estatal per analitzar i valorar els processos
d’acolliment tan residencials com familiars. L’IMAS va acollir-
se a aquest estudi per intentar adequar els protocols a les
actuacions i adaptar-los a les noves normatives tant d’àmbit
estatal com europeu. L’entitat pública, competent en matèria de
protecció als nins i les nines de la nostra comunitat, no pot
defugir aquesta contínua transformació i aproximació al
cobriment de les necessitats que aquest grup de població
mereix i necessita. A la contínua transformació social hem
d’afegir la constant reactualització de la formació dels seus
professionals sota la tutela de tots els agents implicats,
principalment la fiscalització de les actuacions, els fiscals i
jutges de menors. Totes les licitacions i els programes estan
subjectes a auditories i a l’obligació de presentar memòries
econòmiques cada any. Darrerament s’ha reiniciat el seguiment
de tots els contractes i es realitzen visites periòdiques per tal de
detectar i corregir possibles incidències que poguessin afectar
la qualitat del servei i el benestar de les persones menors d’edat
ateses. Cal remarcar la col·laboració de totes elles.

Per donar resposta a l’encàrrec de preservació familiar i
oferir els recursos complementaris necessaris per respondre a
les necessitats específiques de les persones menors d’edat amb
una mesura de protecció, es treballa de forma coordinada amb
els altres serveis; les intervencions i el suport es dirigeixen als
infants i joves, però també a les seves famílies. 1.686 infants i
adolescents atesos han estat l’any 2016. Tant les famílies
alienes com extenses tenen dret a sessions formatives i a un
programa de suport per afavorir les dinàmiques familiars. En
aquest sentit s’han reforçat els recursos destinats a la supervisió
i formació dels professionals encarregats d’aquesta tasca. Es
realitzen activitats lúdiques i formatives durant tot l’any per tal
d’afavorir l’estructuració de xarxes d’apoderament i resiliència
familiar. 

S’està a l’espera de la renovació de la normativa
autonòmica, tal i com ha comentat ja la Sra. Fernández,
actualment en curs; de la publicació del nou decret de centres
residencials, a punt de sortir a exposició pública. Ambdós
instruments jurídics permetran garantir també la revisió
sistemàtica dels procediments amb coordinació dels col·legis
professionals corresponents per a casos de negligència o mala
praxi professional. Una de les recomanacions de l’estudi ens
insta a garantir la transparència del sistema: publicar memòries
estadístiques i pressupostàries, revisar els processos interns per

establir mecanismes de transparència en la gestió de la
informació; l’estudi insta el Servei de protecció a reforçar els
mecanismes de control per tal de garantir que les mesures
jurídiques de protecció cap a les persones menors d’edat
compleixen els estàndards de qualitat establerts a qualsevol
dels recursos públics o privats, tal com diu la Convenció de les
Nacions Unides sobre els drets dels nins i les nines, tot
prioritzant l’interès superior del menor. Aquest aspecte quedarà
regulat al nou reglament de centres residencials, que reforça
substancialment les ràtios de personal i les condicions
arquitectòniques dels espais dedicats a l’atenció integral de les
persones menors d’edat.

Cal recordar que tots som responsables del bon tracte i del
respecte als drets fonamentals de les persones menors d’edat,
a les quals hem de garantir el seu dret a desenvolupar-se en un
entorn sa i lliure de violència, i això implica també treure del
focus mediàtic situacions que poc afavoreixen el
desenvolupament d’aquesta necessitat. 

Des del Servei de protecció a les persones menors d’edat es
treballa encaridament per garantir la reducció de la bretxa de
resultats socials, educatius i de salut a la qual són exposats un
nombre important de nens i nenes i joves, a través de
l’enfortiment de la resiliència individual i familiar, com a
requisit previ per trencar el cicle intergeneracional de la
violència. Sabem que qualsevol situació de violència té
múltiples causes i manifestacions, de manera que la implicació
de tots els agents segueix una premissa imprescindible, un
enfocament personalitzat, integral i coordinat, dirigit a satisfer
totes les necessitats en funció de l’etapa evolutiva tant de les
persones adultes com de les persones menors d’edat, un
enfocament basat en les llars i en la pràctica centrada en
solucions amb persones menors d’edat i les seves famílies en
situació de risc, tasca no sempre possible ja que per a això
necessitem la col·laboració de tota la societat, i això no sempre
és un objectiu assolible. L’exposició pública, a què no sempre
se’ns convida voluntàriament, lluny de dignificar el dolor i el
sofriment dels més febles, allunya d’ells el compromís social de
vetllar per la integritat i la dignitat de les persones en situació
de risc o vulnerabilitat familiar o social, i converteix en mer
objecte les històries particulars, han estat molts els esforços que
ens han portat a implicar tota la comunitat en la protecció de la
infància i correm el risc de tornar tancar en l’àmbit privat
alguna cosa que ens concerneix a tots i a totes. Seria interessant
escoltar més els nens i nenes, adolescents, ells ens mostrarien
la veritable cara de la violència i seríem conscients també de les
seves demandes quan públicament ens demanen que tinguem
cura de les seves històries i no contribuir als estereotips que
tant els perjudiquen.

Totes aquestes mesures es fan molt difícils si no existeix el
reconeixement de la ciutadania; les persones menors d’edat que
han estat separades del seu entorn més proper, passen sovint
per un procés de revictimització, no és altra cosa que la
reiteració d’una situació que vulnera els seus drets. Les
paraules dels nens i nenes i adolescents que formen el Consell
de la Infància i Adolescència ens obliguen a transformar el
discurs que fem de la seva situació, entendre les seves
circumstàncies i a no aprofundir en les seves ferides.
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També és l’oportunitat per recordar que proporcionar un
entorn segur i integrador ens compromet a tots i a totes. Per tot
això, i des de l’Oficina del Menor, es confirma que cal que els
professionals del periodisme, apel·lats a noves exigències
deontològiques i a l’assumpció de noves responsabilitats en el
tractament de les notícies, coneguin i tinguin present que la
infància i la joventut gaudeixen d’una especial protecció que
estableix límits clars, tant deontològics com jurídics, a la
llibertat d’informació, en el dilema entre el dret dels menors a
ser protegits i el dret dels ciutadans a rebre informació. La
qüestió es dirimeix clarament a favor dels menors, tant en el
nivell normatiu com en l’ètic.

Per tot això, no entenem aquesta iniciativa que es presenti
al Parlament, ja que l’IMAS és un organisme del Consell de
Mallorca, a més aquesta iniciativa proposa canvis que ja s’estan
realitzant, i el que em preocupa també, igual que ha comentat
la Sra. Sandra Fernández, és el plantejament amb el qual crea
dubtes sobre tot el servei.

Per tot el dit, no podem acceptar aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president, bon dia a totes i a tots. Des de MÉS per
Mallorca votarem en contra d’aquesta proposició no de llei pels
motius que ara els exposaré, molts dels arguments, en tot cas,
ja s’han explicat aquí per part dels companys i companyes
d’altres grups.

En primer lloc, perquè, des de MÉS per Mallorca, valoram
la tasca professional que fan centenars de treballadors socials,
psicòlegs, educadores, fiscals de menors, per tal de preservar
l’interès dels menors, amb un sistema de protecció dels menors
que és molt, molt garantista. Ho dic perquè la Sra. Huertas ha
començat aquí la seva intervenció dient que no tenia res a dir
respecte de la feina d’aquests professionals, però llavors ha
farcit la seva intervenció d’adjectius com “obscurantisme”,
“opacitat”, “manca de control institucional”, que jo crec que de
qualque manera posen en qüestió això mateix de la
professionalitat. Una tasca que, a més, és molt dura, un treball
molt complex, que requereix de la intervenció de molts de
professionals formats, experimentats, insistesc, professionals.
I això vol dir que les coses no funcionen en matèria de
protecció de menors com a les pel·lícules de Hollywood, on
arriba una assistenta social a una casa i te lleva la custòdia
perquè troba que..., no sé què veu per allà, i sempre es prioritza
que els nins i nines en situacions de vulnerabilitat estiguin amb
les seves famílies. És a dir que quan es lleva una custòdia, el
primer és perquè s’ha considerat que està en risc després d’una
valoració de molts de professionals, la integritat física o
psicològica dels menors, o perquè s’han esgotat altres vies
alternatives per poder salvar el benestar d’aquests infants,

després d’un llarg procés en el qual, primer, sol venir d’una
derivació per part d’un professional extern a aquest propi
sistema de protecció de menors, que detecta determinats
indicadors, determinats fets que troben que allò s’ha de tractar.
Quan arriba al Servei de Menors, es torna fer una altra
valoració, molts de pics és un servei d’urgència que, si veu que
hi ha indicadors suficients, ho passa al territori, on es designa
un professional de referència i un altre de complementari. La
proposta d’aquests dos, a més, passa per una comissió, la
decisió final es notifica a la Fiscalia i, a més, les famílies
sempre poden interposar demanda o recórrer aquesta decisió en
els jutjats de família. Per tant, això que parlam, no parlam de
processos de dia, sinó que fins i tot moltes vegades parlam de
processos que duren anys.

Per tant, posar en qüestió aquest sistema que, com tot,
evidentment, pot ser millorable, és posar en qüestió tot un
servei públic i els seus treballadors i treballadores, i la seva
professionalitat, cosa que, senzillament, ens sembla poc
raonable, per no dir poc progressista.

En segon lloc, consideram des de MÉS per Mallorca que no
es pot banalitzar, com s’ha fet aquí avui, sobre l’interès
superior del menor, de fet, no m’ha quedat clar, Sra. Huertas,
per què ha fet servir aquesta cita de Nacions Unides,
descontextualitzada, sobre el maltractament, no sé si és per
justificar el maltractament, que es prenguin determinades
mesures per llevar o donar una custòdia, no sé a què ve treure
aquesta cita. Cita UNICEF, però què pensa UNICEF d’això
que parlam avui aquí? Què pensa aquest pacte de la infància del
qual, en teoria, en formam part tots els grups parlamentaris? És
realment una qüestió prioritària o no ho és?

En tercer lloc, votarem en contra perquè estam convençuts
que el benestar dels infants, i també s’ha dit aquí, no s’assegura
ni mediatitzant, ni fent espectacle d’un tema tan delicat, sinó
amb prevenció, que és una de les coses que ja es fa, però que
millorarà molt amb l’aprovació de la Llei de la infància i
adolescència que s’està mirant de revisar.

En quart lloc, perquè, coincidint amb allò que pensen els
professionals del sistema de protecció de menors, consideram
una irresponsabilitat que es valorin i posin en escena casos
concrets de menors, sense tenir tota la informació, perquè això
posa en risc la integritat dels infants i el seu dret a la protecció,
la intimitat i la privacitat. 

Senzillament, hi votarem en contra perquè aquesta
proposició no de llei en teoria cerca la protecció dels infants,
però el seu efecte real és que aconsegueix just el contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril.

(Alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. La protecció
de la infància, com vostès saben, és responsabilitat de tota la
societat i de les administracions públiques, tal i com estableix
la Constitució espanyola. I a vostè en particular, Sra. Huertas,
l’honra que es preocupi pel benestar dels infants, el meu grup
també hi està, però, sincerament, veiem en aquesta proposta
que la seva preocupació no respon tant al benestar dels nins i
nines que desgraciadament es troben en una situació de
desemparament, com a la voluntat de visualitzar unes
necessitats particulars de pares, mares, o col·lectius que
representa avui vostè.

Evidentment, aquesta representació de voluntats particulars
és totalment legítima en aquest Parlament i estic d’acord amb
vostè que la protecció de la infància a la nostra comunitat
autònoma ha de merèixer tota la nostra atenció, per això som
aquí. Però, més enllà del fons de la proposta, li he de dir que no
compartim la forma com la planteja.

Vostè en la seva exposició de la proposició intenta mostrar,
d’una manera distorsionada i poc transparent, tan sols una part
de molts de drames de pares, mares i familiars que per diversos
factors arriben a ser declarats incapaços per exercir la tutela
sana envers els seus fills. Aquest fet, per desgràcia, es produeix
a totes les societats i ocorre també en aquestes illes en massa
ocasions, però aquest avui no és el debat. El que avui vostè
exposa és que hi ha sospites, al meu parer no fonamentades,
que s’exerceix una mala praxis i una presa de decisions injusta
per part del Servei de protecció de menors, quan es fa efectiva
la retirada dels infants. És a dir, diu que el sistema de menors
no funciona, o que actua malament davant intervencions
diverses d’adopció o d’acolliments. Supòs que és conscient de
la gravetat que emana d’aquestes acusacions.

El sistema de protecció de menors està regulat per una llei
que empara tots els protocols i accions a seguir dels
professionals d’aquest sector. Segons vostè, què és el que no
funciona? Els professionals, la llei, o ambdues coses? Li deman
perquè està acusant l’IMAS de no actuar correctament, però, a
la vegada, assegura que els tècnics, literalment, se senten
menyspreats en les seves actuacions.

Sincerament, vostè no fa una diagnosi d’un problema, vostè,
amb aquesta proposta, posa en qüestió tot un sistema i genera
desconfiança envers els professionals acreditats i experts en la
matèria; uns professionals que, quan varen conèixer que s’havia
registrat aquesta proposició no de llei, varen rebutjar les seves
afirmacions i ens varen trametre el document sobre la
Instrucció del procediment dels expedients de protecció de
menors, que garanteix la legalitat de la tramitació dels
procediments administratius d’acord amb la legislació vigent. 

Ni jo ni el meu grup diu que tot es faci bé a l’IMAS,
segurament hi ha coses que han de millorar; ningú no pot negar
que hi ha problemes, manca de seguretat als centres, manca de
professionals, i és clar que es cometen errades i estam d’acord
que s’han de solucionar, no faltaria més, el problema és la
forma que vostè ha triat per exposar aquesta qüestió, generant
desconfiança cap a la totalitat d’un sistema i un conjunt de
professionals, que nosaltres no compartim.

En el punt 1 insta escometre reformes normatives per
millorar i impulsar millores en els serveis de menors i dotar els
consells insulars dels recursos necessaris. Aquest punt no el
votarem en contra, perquè, com he dit abans, segur que es
cometen errades i s’han de cercar solucions a qüestions
concretes i millorar-les. I, com també s’ha dit, ja s’hi fa feina,
amb l’assentiment de tots els grups i gràcies a les jornades que
es feren en aquest parlament, i amb l’interès que també tenim
tots els grups amb el Pacte per la Infància, però no veiem que
només sigui a través de l’Oficina del Dret del Menor, per tant,
ens hi abstendrem.

És deure del Govern, del Consell de Mallorca i de l’IMAS,
en particular, solucionar les deficiències que puguin sorgir de
la normativa, ara bé, tots sabem que llevar la tutela d’un infant
als seus progenitors és sempre la darrera opció de les
institucions i, malgrat això, quan es fa els pares encara tenen el
dret legítim a recórrer aquesta decisió, però avui vostè dóna a
entendre que els professionals prenen decisions a l’atzar, sense
seguir protocols, sense estudis ni les entrevistes pertinents i
sense conèixer les particularitats de cada cas. Ha de tenir clar
que vetllen per l’interès general del menor, per això no ho
podem admetre i, en conseqüència, votarem en contra dels
punts 2, 3 i 4 de la seva proposició no de llei. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes a tothom. Sra.
Huertas, crec que hi ha portaveus que han puntualitzat molt
clarament alguns aspectes molt importants, jo, per tant, per no
ser repetitiu, d’alguna manera invocaré ja el que s’ha dit també
en dos aspectes molt concrets. En principi, la primera
intervenció que hi ha hagut, la Sra. Fernández, ha explicat la
PNL que ja es va aprovar, amb un programa d’actuació
respecte de la problemàtica que vostè ens planteja més
coherent, més rigorós, que inclou també l’avaluació del
concepte de l’interès superior del menor, i crec que marca una
línia de treball, com dèiem, més rigorosa per part d’aquest
parlament i que em sembla que ens permet una aproximació
menys emocional a la problemàtica que vostè ens ha plantejat.

Per altra banda, el Sr. Abril, ha repassat amb molta
solvència quins procediments, quines garanties segueix el
nostre sistema de protecció de menors. Per tant, he volgut citar
aquests dos portaveus per no repetir-me en els arguments que
ells han utilitzat.

Clar, enfront d’això, vostè ha parlat d’obscurantisme,
manca de control, opacitat... jo crec que ha fet un retrat
exagerat i injust, amb tot el respecte per a totes aquelles
situacions particulars que puguin haver-hi en la que realment
els serveis públics no funcionen, perquè, com també s’ha dit, el
sistema està format per humans i es poden cometre errors, però
jo crec que, precisament, s’ha parlat de totes les garanties que
hi ha, de totes les segones i terceres lectures que hi ha en les
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decisions que es prenen. Per tant, crec que emprar tots aquests
conceptes que vostè ha utilitzat per qualificar el sistema de
protecció de menors a mi em sembla exagerat i injust.

És obvi que retirar la tutela d’infants als seus progenitors és
sempre una mesura totalment excepcional i ha de ser l’última
ràtio, i jo crec que és així i crec que no hi ha arguments per a
aquesta alarma social, ja dic, evidentment, amb respecte per les
situacions particulars que es puguin produir.

Vostè ha volgut posar com a exemple que la inseguretat
jurídica que hi havia, la interpretació àmplia que es pot fer del
conjunt de l’interès superior del menor, però, és clar, vostè ens
ha parlat d’uns criteris de les Nacions Unides, vostè ha
d’entendre que els criteris de les Nacions Unides s’han
d’aplicar a tot el món i, malauradament, a tot el món alguns
dels temes que per a nosaltres són fonamentals i són
irrenunciables en l’interès superior del menor, a altres llocs del
món no ho són tant. Per això, en els criteris de les Nacions
Unides el concepte d’interès superior del menor és tan ampli i
fins i tot, doncs, com vostè ha dit, que no ho sé, jo no conec la
font, només em refio del que vostè ens ha dit aquí, doncs, amb
aquest concepte fins i tot pot haver-hi, es pot considerar el
maltractament com a una part d’aquest interès superior del
menor, l’agressió física, no record exactament quin concepte ha
dit; però, és clar, això són uns criteris de les Nacions Unides
que no tenen res a veure amb els criteris que aplicam aquí,
perquè, com li deia, aquests criteris són per a tot el món i
nosaltres, a la nostra cultura occidental, en els nostres sistemes
democràtics doncs hi ha un concepte molt més acotat d’interès
superior del menor que, tot així, i estic d’acord amb vostè,
continua sent un concepte indeterminat, i així ha de ser, i així
ho hem defensat en moltes ocasions; perquè, precisament, per
mor de l’extraordinari valor del bé jurídic que protegim, que és
el del menor, ha de ser necessàriament indeterminat perquè, en
primera instància, els tècnics, i, en segona instància, els jutges
puguin avaluar cas per cas, perquè avaluar l’interès superior del
menor no és una operació que es pugui predeterminar d’una
forma certa, perquè s’ha d’estudiar com li deia cas per cas.

Per tant, a mi em sembla que amb això també ha fet una
mica de demagògia quan parlava de la laxitud de la
interpretació del concepte d’interès superior del menor, jo crec
que en el nostre àmbit occidental, democràcies liberals i més
concretament a Espanya o a les Illes Balears l’interès superior
del menor no es presta a una interpretació tan laxa, com vostè
ha volgut donar a entendre.

Per últim, un tema que també s’ha dit, però jo hi faré
èmfasi, que és el tema de la competència. És clar, jo moltes
vegades en aquest parlament he agafat la paraula per protegir
les competències que tenen assignades els consells insulars,
més concretament per motiu de quina és la meva força política,
quan això es refereix a les competències del Consell Insular de
Menorca, no tendria cap sentit que jo ara aquí avalés amb el
meu vot una invasió de competències o una ingerència en una
altra institució, com és el Consell de Mallorca. I crec que
aquest tema on s’hauria de dilucidar i on s’hauria de discutir,
si de cas, és al Consell Insular de Menorca i, per tant, també per
aquest motiu, no podem donar suport a la seva proposició no de
llei. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull dir que compartesc totes
les intervencions i les consideracions que han fet els portaveus
dels grups parlamentaris que m’han precedit i a partir d’aquí,
doncs, intentaré no repetir argumentari que compartim, però sí
vull dir que em centraré en l’exposició de motius i en les
propostes d’aquesta PNL. 

Vull dir-li, Sra. Huertas, que no compartim l’exposició de
motius que vostè fa a la proposició no de llei. Vostè parla de
mostrar la necessitat d’aquesta PNL, parla que en aquesta
societat hi ha dures crítiques a la intervenció de l’IMAS, hi ha
acampades de llarga durada, hi ha vagues de fam, hi ha
manifestacions al carrer, hi ha actes públics que demostren que
es crea una alarma social; vostè fa acusacions molt greus, no
tan sols de les denúncies, entre cometes, que es generen, sinó
també quant als funcionaris que tramiten i gestionen al Servei
de protecció de la infància.

Jo diria, Sra. Huertas, que l’alarma social no ve per la
retirada de la tutela i de la custòdia de nins i nines, no per aquí
l’alarma social, l‘alarma social ve quan hi ha un nin maltractat,
quan hi ha un nin abandonat, quan hi ha un nin desemparat,
això és el que genera alarma social.

(Alguns aplaudiments)

I, per tant, la nostra obligació, l’obligació d’aquest
parlament és protegir aquests infants i el Parlament vostè diu
que no pot quedar aturat front als casos que afecten
profundament tantes famílies i nins i funcionaris d’aquesta
comunitat. Nosaltres no compartim aquestes consideracions.

Miri, ja li ho he dit, avui no es qüestiona -no és qüestiona-,
sinó que se celebren els casos on s’actua per protegir un menor,
fins i tot quan això signifiqui aplicar la mesura més extrema i
dolorosa, més extrema i dolorosa, com és la retirada de la
custòdia a una familia biològica perquè ha quedat demostrat el
desemparament del menor.

Nosaltres no posam en dubte l’actuació de totes les
persones i institucions que intervenen en aquest procés
garantista de la protecció dels infants, des de Serveis Socials,
personal docent, personal sanitari, policia, nosaltres creiem en
la transparència de la gestió i tramitació d’aquests expedients.
Per tant, estam totalment en desacord amb el seu
qüestionament, Sra. Huertas.

Nosaltres pensam que les decisions que prenen els equips
tècnics de protecció infantil també són justificades i poden ser
recorregudes davant l’autoritat judicial. Sap vostè quantes
demandes interposades per famílies, amb un expedient obert a
l’IMAS, han estat desestimades per la Fiscalia de Menors? El
98%. El 98% han estat desestimades per la Fiscalia de Menors.
O també qüestionam el Fiscal de Menors, Sra. Huertas?
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Miri, vostè ha ignorat, interessadament, aquesta informació.
Ha presentat una proposició no de llei que recull en la seva
exposició de motius, motius pràcticament... i pràcticament en
tot l’argumentari, les denúncies d’uns quants particulars, una
iniciativa, la seva, Sra. Huertas, que dóna credibilitat a
l’existència d’un complot, d’una mà negra, d’un negoci
organitzat per l’IMAS, per robar infants i per donar en adopció
irregularment aquests infants; falses denúncies, que tots
estam..., hem estat obligats a escoltar a cop de megàfon durant
molt de temps aquí fora.

Sra. Diputada, ha tirat vostè per terra la feina feta durant
molts d’anys per les entitats de protecció i sensibilització dels
drets dels menors; ha generat dubtes sense fonaments sobre el
Servei de protecció de menors i sobre els programes de
sensibilització que treballen en defensa dels infants. La seva
pretensió de donar crèdit a unes denúncies sense fonament és
una barbaritat i un despropòsit que posa en entredit la gestió del
Servei de protecció de menors i pot generar molts dubtes a
moltes famílies que treballen amb el Servei de protecció per
millorar les seves competències parentals. Li record que el pla
de treball que s’assigna a una familia per poder recuperar la
custòdia d’aquest infant, per intentar que aquest fill torni a casa
seva és un pla de treball que l’IMAS treballa amb les famílies,
i ho ha de contemplar.

Votarem en contra del punt 1, perquè els consells insulars
són els que tenen competències en matèria de protecció de
menors. No sé què pinta aquí la intervenció del Govern,
mitjançant l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, perquè
aquesta oficina, com ja li han dit, no té competències per
establir protocols d’obligat compliment per altres
administracions.

Si vostè té alguna proposta de reforma normativa per
millorar la legislació faci el favor de presentar-la on pertoqui.
Vostè forma part de la Comissió del seguiment del pacte per la
infància i no l’hem escoltada mai presentar cap tipus de
proposta en aquest sentit, i en aquesta comissió hi ha l’Oficina
de Defensa de Drets del Menor i també UNICEF, que vostè ha
citat.

També esperam que les seves aportacions, les seves
esmenes a la futura Llei d’infància i familia la millorin. Aquest
és el camí i no la iniciativa que vostè ha presentat.

Votarem en contra del punt 2 i del punt 3, ja ho han dit,
consideram que la investigació... demanar la investigació
d’expedients d’adopció i tutela dels darrers decennis i demanar
les corresponents responsabilitats no té ni cap ni peus, i és un
derrapatge populista molt perillós, Sra. Xelo, com tots els
populismes.

Votarem en contra del punt 4, perquè l’IMAS ja disposa
d’un manual d’intervenció tècnica.

Senyores i senyores diputats, els pares i les mares han de
poder tenir tota l’ajuda i suport que necessiten per poder donar
l’atenció que els seus fills necessiten per poder conviure. Hem
de treballar sens dubte per mantenir la convivència amb els fills
i per recuperar-los si aquests han necessitat un recurs de
protecció. Aquest ha de ser l’objectiu principal, que els infants

puguin viure a casa seva, en un entorn normalitzat i segur, però,
si això no fos possible, si es demostràs que els progenitors
presenten una incapacitat demostrada, crònica i permanent, que
no permet atendre les necessitats dels seus fills, és la nostra
obligació oferir a aquests infants un recurs estable i de qualitat.

També és cert que és necessari anar introduint millores amb
fórmules encaminades perquè es puguin incorporar a aquest
procés i que les famílies puguin participar a través d’estructures
organitzatives. Les famílies biològiques han de poder tenir una
via per tal de fer aportacions constructives, incorporar més
transparència als processos, dins d’un espai de confiança amb
els especialistes i tècnics que treballen a l’àmbit de protecció
dels menors.

Per tant, des d’aquí animam els consells insulars i les
entitats que hi treballen a impulsar tasques de millora i impulsar
fórmules que augmentin la qualitat de les actuacions en
protecció d’aquests infants. Aquesta és la nostra obligació, Sra.
Huertas, i no la de presentar iniciatives que res no tenen a veure
amb el que passa, amb la fotografia que vostè avui ens vol
dibuixar.

Vostè, Sra. Huertas, ha estat durant molts d’anys
representant sindical dels funcionaris d’un ajuntament, vostè ha
defensat la professionalitat d’aquests funcionaris, crec -crec-
que si aquests funcionaris que vostè ha defensat dins aquest
ajuntament haguessin tengut els atacs que avui vostè envia als
funcionaris dels serveis socials, de policia, de docents, de
sanitat..., si vostè hagués rebut aquests atacs com a sindicalista,
no n’hagués admès ni un sol..., vostè hagués negat tots aquests
atacs, i avui es posiciona devora, fora d’aquestes actuacions
que vostè sempre ha defensat. Vostè hauria de defensar la
professionalitat dels tècnics que treballen dins la institució i
dins l’IMAS, Sra. Huertas, com ha fet quan representava els
funcionaris de l’ajuntament on vostè encara té plaça.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Toca el torn de paraula del grup
proposant, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Esper tenir temps per contestar tothom,
però el primer que vull contestar, Sra. Obrador, vostè
precisament sap molt bé que jo només defensava els
treballadors que ho feien bé i els que no ho feien bé...

(Remor de veus)

... no els defensava, i això vostè ho sap perfectament, ho sap
perfectament perquè vostè era la regidora, per tant ho sap
perfectament.

(Remor de veus)
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Eh?..., per això, per això com ho sap, no sigui..., no digui
mentides ni sigui demagoga, perquè el que ha fet aquí és
demagògia pura i dura.

Quant al PP, li vull recordar, Sra. Fernández, que la meva
PNL va ser presentada el març del 2017, vull dir, és que...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

I per què l’he de retirar? 

(Més remor de veus)

És a dir, jo no tenc per què retirar-la, perquè jo l’havia
presentada amb anterioritat al fet que es fes la segona PNL i hi
hagués tota la resta.

Sí que vaig fer aportacions a aquesta PNL, és a dir, per tant
s’ha dit que no.

Quant al protocol, no és per a després de l’auditoria, el
protocol és per aplicar-lo l’abans possible, perquè les famílies
no poden esperar. Realment, és vera, hi ha una errada a la PNL:
no volia dir decennis sinó deu anys, és a dir que està
equivocada en aquest aspecte perquè és vera, no me n’havia
adonat, i són deu anys, no són decennis.

Quant al fet que jo dic que tot està malament és una
interpretació que han fet vostès; jo no dic això, jo no crec que
tothom ho hagi fet malament, i a més he dit que hi haurà
moments en què tenen raó i en altres que no, casos que estaran
bé i casos que estan malament, però només que n’hi hagi un
que estigui malament i s’arregli és més que suficient. Per tant
per a mi és suficient.

Sra. Fernández, jo no puc presentar una proposició de llei;
per presentar una proposició de llei has de ser un nombre
determinat... No, vostè ha dit que ho ha d’arreglar la llei i que
presenti..., és a través de la llei que hi ha ara...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, això, sí, però abans també m’ha dit, igual que la Sra.
Obrador, crec que ha estat, o..., crec que ha estat la Sra.
Obrador, que presenti..., jo no puc, una diputada tota sola no
pot presentar una proposició de llei, per tant, el que faré serà
presentar totes les esmenes que trobi, però amb això ens
allargam en el temps.

Bé, quant a Podem, la iniciativa s’ha presentat igual que
quan es presenten iniciatives que van dirigides al Govern de
l’Estat, vull dir perquè s’insti a altres instàncies, amb la qual
cosa... I, Sra. Maicas, li aconsell que parli amb els seus
companys de Madrid i Barcelona que s’han reunit amb mi
perquè no pensen el mateix que vostè ha dit aquí, ho dic
perquè...

Sr. Abril, no com Hollywood, però sí que li recoman que
vegi Lady Bird, lady Bird de Ken Loach, que segur que sap qui
és vostè i que ha vist moltes pel·lícules; la hi recoman i, com
sap, no és un director americà, i que fa coses socials. Per tant...

I sí, tot ho fan vostès molt rigorós, però resulta que tota
aquesta legislatura s’està incomplint l’article 22 quinquies de
la Llei Orgànica de protecció jurídica del menor, on diu que
tots els projectes, avantprojectes de llei i els reglaments han de
dur una memòria de l’impacte a la infància i a l’adolescència,
jo en aquesta legislatura encara no n’he vist cap. Per tant, tant
rigorosos no som, m’entenen?

Quant a El Pi, Sra. Sureda, jo no represent ningú, m’entén?
Vostè potser sí...

(Remor de veus)

... vostè potser sí, però jo, el que vostè ha dit, jo he fet això per
arreglar els nins, m’entén?, i per ajudar-los. I li dic una cosa, si
els treballadors, molts de treballadors que hi ha, dels quals tenc
família, poguessin parlar, poguessin parlar, li assegur que no tot
és tan meravellós com vostès conten, perquè resulta que sí, que
tenc gent propera que es dedica a això; per això de cap de les
maneres jo no diré que tot està malament, són interpretacions
que ha fet vostè.

I com que em queda poc temps i hi ha dues coses que sí que
vull dir, no va passar res de tot això quan el Sr. Antich va dir
“se creará una comisión para vigilar al IMAS”, any 2011. És
clar, què passa? Era any electoral; segurament per això vostès
no es varen tirar tots a degüello com ho han fet amb mi. I per
una altra banda...

(Més remor de veus)

..., per una altra banda m’agradaria saber..., no, és que vull
saber quina és la diferència que el Sr. Antich digui..., que jo he
dit que vulgui vigilar ningú, jo vull auditar, no vigilar, i el Sr.
Antich va dir para vigilar al IMAS, eh?, no ho vaig dir jo. De
totes maneres m’agradaria saber -és un dubte amb el qual me
n’aniré- què hagués passat si jo, en lloc de demanar deu anys
d’auditoria, només hagués demanat l’auditoria del Sr. Bauzá
d’aquí a quatre anys; potser el pacte de la gent hagués votat i
hagués dit coses diferents.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas.

(Continua la remor de veus)

Silenci, per favor! Sra. Huertas, accepta la votació
separada?

Doncs passam a la votació del punt 1. Votam.

4 vots a favor; 30 en contra i 22 abstencions.

Passam a la votació del punt 2. Votam.

5 vots a favor; 50 en contra i cap abstenció.
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(Més remor de veus)

Silenci, per favor! Passam a la votació del punt 3. Votam.

4 vots a favor; 52 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 4. Votam.

4 vots a favor; 50 en contra i 1 abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2154/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a bonificació del transport interinsular de
mercaderies.

Doncs, finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 2154/18...

(Remor de veus)

...presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a bonificació del transport interinsular de mercaderies.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca; té la
paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom una altra
vegada. La proposició no de llei que avui els present neix d’una
perplexitat, una perplexitat que em va traslladar precisament un
empresari, mallorquí en aquest cas, que em va dir: “Com pot
ser que hagin passat vint anys, vint anys des que es va aprovar
el règim especial de Balears, i encara hi hagi un aspecte
important com és el del trànsit interinsular de mercaderies que
no s’hagi desplegat!”, i això a mi realment em va causar una
perplexitat, i era al començament de la legislatura, quan
començava a introduir-me en aquests temes legislatius, i
efectivament és una sorpresa veure com la llei, de l’any 98, diu
que l’Estat haurà de compensar els costos no només del trànsit
de mercaderies entre península i illes i illes i península, sinó
també el transport interinsular de mercaderies, i com, en canvi,
el reial decret que es va aprovar l’any següent per regular totes
aquestes compensacions -el reial decret diu “compensaciones
entre puertos de las Islas Baleares y la península”- exclou,
deixa al marge, se n’oblida, del trànsit de mercaderies entre
illes.

Aquesta perplexitat em genera una sèrie de reflexions o
d’indagacions. La primera és veure si a Canàries també passa
el mateix, perquè el règim especial de Canàries també recull a
la llei els dos tipus de transport de mercaderies, de les illes a la
península i entre illes..., però curiosament el decret llei que
regula això també recull els dos tipus de transport de
mercaderies. Per tant aquesta... comparació que moltes vegades
fem quan diem “no, és que ja se sap, és que Canàries és un
territori ultraperifèric i per tant té més facilitats que Balears”,
clar, quan parlam del transport entre illes aquí no hi ha
ultraperifèria que valgui, perquè tan enfora està Tenerife de La
Gomera que Mallorca de Menorca, i en canvi en el cas de les
Canàries està compensat; per tant s’afavoreix també aquest
principi de continuïtat territorial, i en canvi en el nostre cas

aquest principi s’oblida totalment. Sembla ser que es pensa que
a les Illes Balears la competència real entre empreses, el fet que
s’hagin de transportar les mercaderies per mar o per aire, no
suposa un impediment a aquesta competència. Aquesta per tant
és la segona perplexitat, que Canàries sí que ho tingui i Balears
no, quan és un tema que no té res a veure amb el diferent
estatut de perifèria respecte de la Unió Europea.

La segona reflexió és que pens que tal vegada durant
aquests vint anys que han passat els responsables polítics que
no han aconseguit que es despleguessin aquests ajuts
probablement pensen que l’important és el tràfic de
mercaderies entre península i Illes i Illes i península, i és
veritat, perquè és molt més important quant a quantitat, quant
a tones mètriques té una importància econòmica molt més gran.
Però el tràfic entre Illes també té una importància, té una
importància numèrica en magnitud, hi ha més o manco entre
Mallorca i Menorca i Eivissa anualment uns 6.000 camions o
plataformes entre una illa i l’altra i entre... i més o manco un
número similar, una mica inferior, entre el Port d’Alcúdia i el
Port de Ciutadella. Les dades són difícilment consolidables,
perquè unes dades són de l’Autoritat Portuària i les altres són
de Ports IB, però sí que es veu, doncs, que hi ha aquest tràfic.
En el cas de Menorca respecte de Mallorca també té una certa
importància perquè, doncs, l’economia de Menorca també és
productiva, és exportadora. 

Per tant, a totes les empreses de les Illes Balears o a tots els
consumidors de les Illes Balears ens interessa que aquest
mercat interior, aquesta competència interior que, de fet, la Llei
d’indústria, que vàrem aprovar fa poc, el consagra, el principi
de garantir una correcta competència en el mercat interior,
doncs, aquest mercat interior té unes barreres que fan que no
pugui funcionar tan bé com tocaria. 

La tercera reflexió que jo em faig és, què deuen pensar a
Madrid, què deuen pensar a Madrid que anem a reclamar un
nou règim especial? Evidentment l’hem de demanar, quan
encara no hem estat capaços que es despleguessin fins a les
últimes conseqüències l’antic. Si és pel que he dit abans, que és
que és el parent pobre malament, perquè, és clar, si tu vas a
demanar, a reclamar, i resulta que has negligit una ajuda que,
encara que fos més important per a nosaltres, és important i és
important per a les empreses, doncs, crec que estam llançant un
mal missatge. És a dir, crec que si volem ser creïbles en la
reivindicació d’un nou règim especial, hem de mostrar-nos
contundents amb la reclamació, que s’acompleixi el que fa vint
anys que es va aconseguir que es plasmés a la llei.

I per últim, una última reflexió sobre la funció, quina funció
poden tenir aquestes ajudes? Perquè és evident que les
empreses de Balears el seu factor clau de competitivitat no és
que els ajudem a fer el transport entre Illes, és a dir, les
empreses seran competitives en la mesura que puguin innovar,
que puguin modernitzar-se i en la mesura que puguin oferir un
producte adaptat a les necessitats del mercat, això és
l’essencial. Però jo veig en aquesta possibilitat de reclamar,
amb la força moral que dóna el fet... bé, moral i jurídica, que la
llei ho consagra, és un dels pocs mecanismes que tenim per
ajudar les empreses, perquè ja sabem que sempre és molt difícil
ajudar les empreses perquè les normes de la competència ens
ho dificulten molt, aleshores, si tenim un mecanisme que està
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justificat per la nostra realitat insular, que record que està
protegida a la Constitució, si tenim un mecanisme que ens
permet ajudar un poc les empreses, crec que no podem
menystenir-lo i hem d’aprofitar-lo i l’hem de portar fins a les
últimes conseqüències. 

Per tant, crec, per tots aquests motius que he dit, que és
important que avui aquest parlament llanci el missatge que el
tràfic interinsular de mercaderies no és el parent pobre, sinó
que és una mesura important i és una mesura important, de les
poques que tenim, per donar suport efectivament a les
empreses. 

Tot això es tradueix en tres propostes, que resumiré molt
ràpidament: la primera és incorporar la reivindicació del tràfic
interinsular de mercaderies explícitament a les propostes del
nou REIB, perquè hi és, però molt de passada, hi és molt de
passada i, és clar, tenint en compte que amb vint anys no hem
estat capaços de desplegar-ho, a mi em preocupa que ara hi
sigui tant de passada i no hi hagi ni tan sols una fitxa que de
forma molt explícita reclami que aquest dispositiu estigui en el
nou règim especial de Balears.

En segon punt, reclamem el desplegament reglamentari,
instem l’Estat perquè faci el desplegament reglamentari, igual
que va fer ja fa dinou anys el de transport entre Illes i
península.

I per últim, que és el més agosarat, demanem que s’estudiï
la viabilitat de reclamar jurisdiccionalment per dues vies, dues
vies, una davant de la jurisdicció contenciosoadministrativa, i
l’altra davant de la jurisdicció constitucional. Aquí evidentment
hi ha una anàlisi d’oportunitat, jo som conscient que en aquests
moments es negocia un règim especial, per tant, segurament no
tendria sentit ara en aquests moments litigar amb l’Estat, per
això aquí el que planteig és estudiar la viabilitat de fer-ho. 

A part, són vies complexes, no són fàcils, són dues vies
adreçades a compensar la falta d’activitat de l’administració,
però són vies complexes per la legitimació activa. És a dir,
realment per aconseguir activar aquests mecanismes seria molt
important que hi estigués implicat el sector, es a dir, la
comunitat autònoma com a tal, per exemple, en el recurs davant
la jurisdicció contenciosoadministrativa no tendria legitimació,
ho haurien de fer els potencials beneficiaris d’aquesta política,
per tant, el sector empresarial. Per això, jo els proposaria afegir
a aquest tercer punt fer referència que “aquest estudi de la
viabilitat s’hauria de fer conjuntament amb el sector
empresarial”. Després, a la segona intervenció, concretaria
aquesta proposta que els faig ara in voce.

I la segona via, que és el conflicte negatiu de competències,
és una via gairebé inèdita, s’ha fet servir molt poques vegades,
normalment sempre l’ha feta servir l’Estat, en contra d’alguna
comunitat autònoma que no volia desplegar alguna
competència que tenia. La via contrària no està permesa, no
està contemplada, és a dir, la comunitat autònoma no pot
presentar un conflicte negatiu de competència davant de l’Estat
perquè l’Estat exerceixi la competència, però sí que el
particular pot aconseguir que aquesta controvèrsia arribi al
Tribunal Constitucional, primer demanant a la comunitat
autònoma aquesta compensació, la comunitat autònoma li haurà

de dir: no tenc competència; després demanant-la a l’Estat i
quan l’Estat li digués que... o no li contestés, li digués que no
té la competència, que no li podria dir perquè sí la té, o no li
contestés, ja estaria oberta la via per arribar al Tribunal
Constitucional i que el Tribunal Constitucional condemnés
l’Estat a fer efectiva, a desplegar la seva competència.

Com els deia, tot això està subjecte a un tema d’oportunitat
política, jo en som conscient, però crec que és important que hi
hagi un pla B, en cas que no funcionin, no arribin a bon port les
negociacions actuals respecte del Règim Especial de Balears,
crec que és important demostrar que tenim la voluntat de fer
una actuació contundent en defensa dels drets de les empreses
de les Illes Balears, que, al final, no són més també que els
drets dels treballadors d’aquestes empreses, que les seves
empreses rebin les ajudes que per llei els corresponen.

S’han presentat algunes esmenes, a grans trets les del Partit
Socialista, a grans trets hi estic d’acord, m’agradaria sentir la
defensa que en faci el diputat Borràs. També li he de dir que
aquesta proposició no de llei està molt plantejada en clau
interna, és a dir, què podem fer nosaltres, què pot fer el nostre
govern per reclamar això, i no m’agradaria tirar moltes pilotes
fora reclamant a l’Estat, com hem fet tantes vegades, en un
tema que, efectivament, vostè té raó, depèn de l’Estat, però jo
crec que els que hem de demostrar l’actitud de contundència i
de reivindicació és el Parlament i el Govern.

En definitiva, i per acabar, com he dit, tenim poques vies
per ajudar les empreses, ateses les polítiques de competència
tenim pocs mecanismes per fer arribar ajudes directes a les
empreses, crec que aquesta és una via que tenim i tenim
l’obligació de no menysprear-la, d’activar-la en benefici de les
empreses i de les persones que hi treballen.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 2550/18,
2551/18 i 2552/18. Té la paraula el Sr. Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Com deia el Sr. Castells, efectivament
hem presentat tres esmenes a la iniciativa de MÉS per
Menorca, no per qüestionar la proposta, sinó per intentar
afinar-la sense contradir-la, per més que tinguem algun dubte
d’oportunitat política, com ell mateix ha comentat.

La proposta va en la línia que els socialistes hem defensat
i impulsat arreu i sobretot allà on s’ha de fer més èmfasi, el
Congrés dels Diputats i el Senat. El Govern ho ha defensat des
del primer dia, com ho ha explicat el conseller Pons de manera
reiterada i com també ho ha dit, fet i defensat la consellera
Cladera aquí arreu, i la presidenta, i arreu inclou, és clar,
davant el ministre Montoro. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802550
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802551
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802552
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Compartim la necessitat d’una millor connectivitat amb més
rutes i connexions, millors tarifes i més equitatives, també per
a les mercaderies amb nòlits més favorables i manco taxes,
sobretot als ports dependents de l’Estat molt més altes que no
les de Ports IB. 

Tot i el problema no només són de nòlits i de taxes, hem
passat per problemes d’abastiment en un mes de gran demanda,
com ara a l’estiu 2016, que es va resoldre, i hem patit
històricament dificultats en el subministrament de mercaderies
considerades perilloses, per exemple, oxigen de quiròfan que
és considerada una matèria perillosa encara que salvi vides, pel
transport, és clar, a totes les Illes, i de manera especial el
problema passa, atesa la doble i triple insularitat, a Formentera,
a Menorca i a Eivissa.

Necessitam millors condicions econòmiques i, no ho
oblidem, d’oportunitat per a l’explotació de matèries primeres
i de les manufactures, tot afavorint la competitivitat de les
nostres empreses i començant pels costos afegits de la
insularitat. 

A través de les esmenes demanam que el PP tengui
l’oportunitat de sumar-se a la reivindicació davant el Govern
d’Espanya, per virreina ja tenim la Sra. Salom, podem brindar
al Sr. Company una oportunitat magnífica de reclamar a Rajoy
un tracte equitatiu.

MÉS per Menorca se centra avui en el transport de
mercaderies entre Illes, ens capfiquem molt en el transport de
persones i quan parlam de mercaderies solem parlar del
transport cap o des dels ports i aeroports de la península, ens
oblidam amb massa facilitat del transport de mercaderies entre
Illes, de totes les mercaderies, de les manufactures i matèries
primeres, sense exclusions. Les nostres esmenes volen posar-hi
èmfasi, tot i que el transport a o des de la península és cabdal
per al desenvolupament econòmic i per al benestar de les
ciutadanes i ciutadans, com bé deia ara el Sr. Castells. Per açò
els avanç que el meu grup registrarà una iniciativa per fer camí
també en aquest sentit.

El Sr. Castells deia aquí, el dia 12 de desembre passat, que
considera una utopia que les nostres empreses puguin arribar a
posar mai les seves mercaderies al port de Barcelona a cost
zero. Lluitar per les utopies no és somiar truites, en aquest cas
és lluitar per fer justícia a la nostra insularitat, i hem de lluitar,
ni que sigui per aconseguir avançar cap a la utopia. És cert que
per començar hauríem de superar els condicionants de la Unió
Europea, però diria que les possibilitats seran molt més altes
mentre continuem parlant de ports del mateix estat; que el llegir
no ens faci perdre l’escriure, com diríem a Menorca. 

La nostra reivindicació s’ha de sentir ben forta a l’hora de
reclamar també compensacions econòmiques als costos dels
nòlits d’aquests productes, també entre illes, que no podem
produir per la nostra condició insular, i de manera ben especial
Formentera, Menorca i Eivissa; o per la manca de recursos
naturals o materials; o que podem produir aquí però només de
manera insuficient per al consum interior de cada illa o de
l’arxipèlag. Molts dels productes arriben als comerços
minoristes de l’illa de destí amb un cost afegit que els penalitza
de manera injusta, i arriben als magatzems de les empreses de

serveis en unes condicions que fan que els productes tenguin
uns preus massa elevats en comparació amb els mercats
competidors, de l’illa balear veïna, fins i tot, i no per culpa
d’uns costos salarials que facin justícia als treballadors ni per
la qualitat dels productes, sinó per la càrrega de cost de
transport en el preu final. Ben al contrari, els costs de transport
castiguen el sou dels treballadors i les treballadores i penalitzen
la qualitat de l’oferta. 

Tot açò passa de manera directa quan es tracta de matèries
primeres o de manufactures que van d’una illa a l’altra, i també
de manera indirecta perquè molts de productes fan, diguem,
escala a Mallorca, tot passant per un magatzem de distribució
o no, abans d’arribar al seu destí final. I a la realitat costosa de
la intermediació comercial, s’hi ha d’afegir en aquests casos el
cost del tram final del transport fins a Menorca, Eivissa, i
encara un altre tram afegit en el cas de Formentera, i la
immensa majoria de vegades, en aquests casos, dos més dos
solen sumar bastant més que quatre. Pesa sobretot el cost des
de Mallorca fins a Menorca, Formentera i Eivissa, tot i que en
menor mesura hi ha certs productes, sobretot transformacions
agroalimentàries de qualitat, on la situació es produeix a la
inversa. En qualsevol cas gairebé sempre és Mallorca que ven,
i la que compra és una de les altres illes.

Les conseqüències negatives del cost del transport no són
només per als comptes de resultats de les empreses que es
dediquen al turisme o al sector serveis, sinó que afecten les
butxaques i el benestar de les famílies. La indústria turística no
són només els hotels, la restauració i els comerços vinculats de
manera directa a l’activitat, sinó que també en formen part totes
les empreses que els aprovisionen des de la verdura fins als
llençols, des d’extintors contra incendis al paper de les factures,
i les empreses que en fan la conservació i el manteniment, sense
oblidar les que es dediquen a la construcció i millora, la
modernització dels establiments, i sense considerar aquí
l’encariment de les obres públiques vinculades als ingressos
generats per l’impost turístic. Totes elles, especialment a
Menorca, Formentera i Eivissa, aquestes activitats es veuen
mediatitzades pel cost de transport de mercaderies entre illes.

La veu que reivindica se sent, altra cosa és que sigui prou
escoltada, i si la reivindicació d’una millor connectivitat i de
millors condicions econòmiques per al transport de ciutadanes
i ciutadans és una constant, també ho ha de ser la de les
mercaderies, amb la península però també entre illes. Hem de
fer sentir la veu amb força fins que ens facin cas. La negociació
del règim especial està oberta ,en aquests moments; el nou REB
no pot ser una moneda de canvi del sistema de finançament,
mai no pot ser el REB una moneda de canvi del sistema de
finançament. No podem ficar les compensacions que mereixen
la nostra economia productiva i la nostra societat, a
conseqüència de la remòra de la nostra insularitat i de la doble
i triple insularitat, dins el mateix paner del finançament just a
què tenim dret i que necessitam per donar resposta a les
principals demandes socials: educació, salut, gent gran,
discapacitats, sanejament, abastament, obres públiques,
protecció del medi ambient, etc. El nou REB ha de ser, però no
pot ser a canvi del finançament, ni pot seguir essent un (...) per
a les nostres empreses; és una qüestió d’equitat.
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I si dic que la veu se sent i que per una vegada sembla que
pot arribar a ser escoltada no és per dir que hem d’abaixar la
guàrdia. No tot està fet; de fet tot està per fer, i és possible que
no tot sigui possible, que tampoc aquesta vegada no sigui
possible, però hi ha un debat obert, unes negociacions
encetades i que van avançant; a hores d’ara estan, sembla, en el
tram final, i aquestes negociacions permeten, si més no,
mantenir viva l’esperança que al final algunes demandes
històriques, potser minses i elementals però en tot cas molt
justes i molt necessàries, com la de la compensació del 100%
per part de l’Estat del transport entre illes de mercaderies, a la
fi es vegi satisfeta en un període de temps raonable. És possible
aconseguir-ho o, dit d’una altra manera, no és impossible.

Per açò li demanaria, Sr. Castells, que retiri el punt 3. Sé
que és ben difícil haver de fer un acte de fe en el PP i en el
govern Rajoy; no és pensi, també és ben difícil haver de
demanar-li que faci l’acte de fe, tenim prou proves
d’incompliments, però les negociacions sobre el nou REB,
sobre el nou REIB, es troben en un moment avançat i entenem
que fins ara van per bon camí, gràcies sobretot a la unitat
política que per una vegada tenim, i gràcies a l’empenta
poderosa i transcendental de la societat civil. Per açò li deman
que retiri el punt; la prudència aconsella que mantinguem la
negociació en l’àmbit de la més versallesca de les cordialitats
polítiques, cosa que no desdiu la necessitat de fermesa i de
convicció, de claredat i contundència en la posició, que quedi
clar, però no armem el PP amb arguments que puguin acabar
per perjudicar-nos; a l’altra banda de la taula hi tenim un tafur
expert fins i tot a canviar el nom, quan li convé, a la mare de
Déu, i a respondre amb excuses de mal pagador i a envidar amb
“farols” provocadors. No provoquem el provocador, donem
una oportunitat a la concòrdia, i si al final les opcions d’acord
es torcen per causa de renúncia, abandó, desídia o prepotència
de govern Rajoy anirem a les seves, Sr. Castells, és a dir, al
contenciós administratiu o al conflicte negatiu de competència
davant del Tribunal Constitucional, encara que sigui amb una
fórmula alambinada d’intercessió de tercers, privats. Però el
recurs a la justícia sempre, sempre ha de ser el darrer recurs de
la política; li podria donar més de 155 motius.

Permeti’m que donem una nova, última, si així ho vol,
oportunitat al diàleg; no fiquem el dit dins l’ull al govern
Rajoy, si és que no és del tot imprescindible. Tenim mil i una
oportunitats de queixar-nos del menyspreu crònic del govern
Rajoy; si tenim el 75% de descompte és gràcies precisament a
un xantatge polític, s’ha reconegut per part del PP aquí fins i
tot. Amb el règim especial el PP pot haver de tornar a fer de la
necessitat virtut o, dit amb l’argot del Sr. Pericay, ha de mirar
d’evitar tornar a ser el be negre de les Illes Balears, tot i que de
be o de xai o de xot, el PP i Ciutadans no en tenguin, cap dels
dos, altra cosa que la pell.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de fixar posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
es va fer famosa aquella frase atribuïda al compte de
Romanones, un polític que ho va ser tot durant els anys del
regnat d’Alfons XIII, i que deia: “Ustedes hagan la ley que yo
haré el reglamento”. Aquesta frase molt bé podria definir el
que ens ha passat a la Llei 30/1998, de 19 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears. La llei no és dolenta, la llei afronta
molts dels elements que constitueixen un greuge pel fet de viure
a unes illes, defineix bona part dels costos de la insularitat, però
el seu desplegament, la seva reglamentació, la seva posada en
marxa ha estat insuficient, no ha cobert les expectatives, s’ha
quedat certament molt curta.

I açò no és exclusiu del transport de mercaderies entre illes,
que és allò a què fa referència avui aquesta proposició no de
llei, sinó que fa referència també a moltes altres qüestions que
tampoc no s’han desenvolupat ni s’han desplegat suficientment.
La mateixa llei, a l’article 7.4, parla de la creació d’una
comissió mixta integrada per representants de l’administració
general de l’Estat i del Govern de la comunitat autònoma,
encarregada de fer el seguiment i l’avaluació en l’aplicació del
sistema de compensació dels costos del transport de
mercaderies. Aquesta comissió, certament, i donats els
resultats, no ha funcionat. També es parla a la llei de moltes
altres comissions mixtes: una del sector nàutic, una de temes
energètics, una altra de temes sanitaris, en temes de
desestacionalització, en temes d’innovació, etc., etc., etc. En
sabem res, d’aquestes comissions mixtes? S’han posat en marxa
mai? Quins resultats han donat? És que no és només el
transport de mercaderies entre illes el que ha fallat, és que ha
fallat tot. No hi ha hagut un desplegament reglamentari
adequat, i tampoc no hi ha hagut un seguiment i una avaluació
per part del Govern ni d’aquestes comissions mixtes, que en
cap cas no han complit les funcions que tenien encomanades.

I ho hem de reconèixer; el règim especial del 98 no ha
funcionat, i la responsabilitat que no hagi funcionat és de tots,
també nostra. És per açò que el Govern, amb molt bon criteri
i amb el consens de tots, societat civil i també partits polítics,
va acordar un document de partida per començar a negociar
amb l’Estat un nou règim especial, un règim especial que
inclogués per primera vegada també l’aspecte fiscal. I convé
recordar-ho, el règim fiscal que ara es proposa és el mateix que
ja teníem a finals de la passada legislatura, pactat i a punt
d’aprovar per part del Congrés dels Diputats i que, per pura
revenja política, la presidenta Armengol va aturar. A dia d’avui
els nostres empresaris, els nostres autònoms s’haurien
beneficiat en uns 190 milions d’euros en bonificacions fiscals
i per culpa de la Sra. Armengol avui no tenen res, tot un
exemple de mala praxis política.

(Remor de veus)

A pesar de tot, a pesar de l’oposició destructiva que es va
fer en aquest tema l’anterior legislatura, el Partit Popular en
aquesta legislatura sempre s’ha posat al costat del Govern en
tot el que fa referència al nou règim especial i al nou sistema de
finançament. Tenim molt clar que tot el que beneficia als
ciutadans, tot el que sigui bo per als ciutadans, amb
independència de qui ho faci o ho promogui, sempre tindrà el
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nostre suport. I per açò, i ho podem dir, estam col·laborant amb
el Govern, des del partit fem feina amb reunions amb
responsables del Govern central perquè Balears tengui el REB
que es mereix, tengui un REB que sigui el millor possible.

És per açò que avui no podem entendre la proposta que ens
presenta MÉS per Menorca, una proposta que podria ser
raonable en un altre context, però que en aquest moment que ja
hi ha unes negociacions encetades i molt avançades entre el
Govern central i el Govern balear, certament no podem
entendre aquesta proposta. Només ho entendríem si consideram
aquesta proposta com la dosi setmanal del “Madrid me mata”,
però, és clar, açò seria certament, des del nostre punt de vista,
una irresponsabilitat, perquè hem tingut prou temps per fer
propostes en positiu per a aquest nou REB. MÉS per Menorca
hauria pogut fer les propostes que hagués considerat oportunes
quan hi havia el termini per presentar propostes. El Partit
Popular va assistir a totes les reunions a les que se’ns va
convidar i vam presentar les nostres propostes que bàsicament
totes han estat recollides en el document cap un nou REIB. 

Aquest document ha acceptat, o va acceptar en el seu
moment les propostes que el Partit Popular li va presentar. De
fet, una de les propostes que vam presentar deia textualment:
“Establiment d’una partida en els pressuposts generals de
l’Estat a fi de finançar i compensar el cost efectiu del transport
marítim i aeri de les mercaderies, ja sigui entre illes, o de les
illes a la península, en tot el que faci referència a productes de
la indústria, la llenya, articles de pell, per vestir, calçat,
bijuteria, joieria, productes artesanals, etc.” Aquesta proposta
va ser incorporada en el document Cap un nou REIB amb la
següent literalitat: “L’Estat ha d’establir una consignació anual
dins els pressuposts generals de l’Estat per compensar el cost
efectiu del transport marítim i aeri de mercaderies entre punts
de les illes o entre aquestes i la península”.

Per tant, al nostre modest entendre, el primer punt de la
proposició no de llei no tindria sentit, ja que demana una cosa
que, des del nostre punt de vista, ja està inclosa dins les
propostes del nou REIB. Nosaltres estam a favor de la
proposta, hi estam a favor perquè precisament nosaltres ja la
vam presentar en el seu moment i està recollida en aquest
document, però ja dic el REIB, el document del REIB ja ho
contempla, ja contempla aquesta proposta que ara la proposta
que vostès fan vol incloure.

Però, és clar, si hem de tenir contents a MÉS per Menorca
i perquè l’ego del Sr. Castells estigui satisfet i cobert, i puguin
anar a Menorca i puguin dir que, gràcies a ells, el nou REB
incorporarà una bonificació en el transport de mercaderies entre
illes, si per açò hem de votar a favor, doncs votarem a favor, no
hi ha problema. Però ja dic, ja dic, demanen una cosa que ja
està contemplada, ja està inclosa en el document.

Per tant, escolti, Sr. Castells, si del que es tracta és de
posar-se medalles, les que em corresponguin a mi les hi don
totes, no hi ha cap problema, les pot tenir totes.

Quant al segon punt, el Sr. Castells vol que reclamem a
l’Estat el desplegament reglamentari de la Llei del 98 per al
transport de mercaderies entre illes. Però ja dic, podem
reclamar el desplegament reglamentari de moltes altres

qüestions que no s’han desenvolupat de la Llei del 98; és que,
ho deia al principi, la Llei del 98 no ha funcionat ni amb el
transport de mercaderies, ni amb moltes altres coses; però, a
part, també ens sembla molt poc oportú, fins i tot el Sr. Castells
ho ha reconegut, ens sembla poc oportú fer aquesta proposta en
el context actual, a un moment en què s’està negociant un nou
REB. Si estam negociant un nou REB és perquè no ha
funcionat el REB anterior, per tant, quin sentit té reivindicar
l’aplicació del REB del 98 ara precisament quan s’està
treballant per acordar-ne un de nou? 

És una proposta certament des del nostre punt de vista
anacrònica i incompleta; anacrònica, perquè ara estam en un
procés diferent, estam intentat arribar a un acord per a un nou
REB i, per tant, voler aplicar l’anterior REB té molt poc sentit,
i és incompleta, perquè, posats a reivindicar el REB del 98,
hauríem de reivindicar tots els incompliments i tota la manca de
desplegament en tots els aspectes, no només en el que fa
referència a transport de mercaderies entre illes.

I la pregunta és òbvia, Sr. Castells, volem un nou REB, que
és la via que hem emprès conjuntament amb el Govern, o
volem el desplegament del REB del 98, que és la proposta que
avui ens fa MÉS per Menorca? Nosaltres estam per un nou
REB, Sr. Castells, i, per tant, en el punt número 2 ens
abstendrem, per no votar-li en contra, però ens abstendrem.

El tercer punt, estudiar la viabilitat de reclamar via judicial
la inactivitat del Govern central pel que es refereix a la
compensació del transport interinsular de mercaderies. Aquesta
proposta m’ha recordat els famosos 1.000 milions d’euros dels
fons estatutaris, que vostès havien de reclamar també via
judicial, duim tres anys de legislatura: s’ha reclamat res? On
són aquests 1.000 milions d’euros que vostès havien de
reclamar? És a dir, fum de formatjades, una altra vegada.

Des del meu punt de vista, la proposta que avui ens fa MÉS
per Menorca no té altre sentit, no té altre objectiu que enredar
la troca, desviar l’atenció d’allò realment important, que no és
altra cosa que poder tenir, el més aviat possible, un nou REB;
estigmatitzar el Govern central i intentar obtenir un
protagonisme immerescut, per justificar davant els seus i per
poder dir que MÉS per Menorca ha fet alguna cosa per al nou
REB, sobretot després del fracàs de la proposta seva de tarifa
plana, una tarifa plana que ja ni tan sols es contempla a la
proposta de nou REB, i que, evidentment, ha estat superada per
l’aplicació del 75% del descompte de resident en els vols entre
illes.

Ben bé, es podria aplicar a aquesta proposta de MÉS per
Menorca aquella màxima que va dir Sant Agustí: “La soberbia
no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece
grande, pero no está sano”. Perquè, és clar, si ara tots ens
poséssim a fer propostes, si ens poséssim a fer propostes per a
un nou REB, una volta que tenim que el Govern està negociant
aquest nou REB, certament no tindríem prou minuts, ni prou
protagonisme, ni prou titulars d’aquí a finals de legislatura.

Per tant, en qualsevol cas, ja dic, malgrat que entenem que
cap dels tres punts de la proposta no tenen sentit, votaríem a
favor del primer, ens abstendríem en el segon i votaríem en
contra del tercer. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Castells, crec
que ja sap i és evident que des del nostre partit, des del nostre
grup parlamentari, des de Podem Illes Balears estam totalment
a favor de la imprescindible millora del finançament d’aquesta
tan maltractada, financerament, comunitat autònoma, i, per tant,
entenem que cada iniciativa que pugui servir per demostrar el
suport d’aquesta cambra i del conjunt dels partits al Govern en
aquesta decisiva entenem negociació del nou règim especial,
doncs ha de ser ben rebuda, no pensam que estem “hinchados”,
com deia el Sr. Camps, sinó més bé financerament estam
famèlics en aquesta comunitat autònoma.

Sí que voldria recordar que tant els grups parlamentaris,
com les entitats de la societat civil van tenir oportunitat de fer
aportacions en aquesta negociació del REB, i aquí li hem de
donar la raó al Sr. Camps, que aquesta mesura està
incorporada, almanco en el document inicial, si després ho vol
matisar exactament què més podria aportar perfecte, però ja li
dic, crec que és un recordatori que és important que es faci i
que està bé que es dugui a aquesta cambra. Nosaltres hem fet
aportacions importants, sobretot quant al que consideram que
és un dels problemes principals dels ciutadans d’aquesta
comunitat, que és l’accés a l’habitatge i aquí la insularitat
també juga un paper important i també ha quedat reflectit en
aquest document.

Per tant, bé..., destacaríem que hem demostrat aquest
compromís no només aquí, sinó també informant
permanentment el grup confederal del Congrés dels Diputats
d’Unidos Podemos, perquè pugui donar suport a iniciatives
com varen ser en el seu moment les de les tarifes per millorar
la nostra connectivitat. 

Per tant, ja li dic que donarem suport íntegrament a aquesta
proposició que ja li deia que l’entenem principalment com a un
recordatori.

Sí que és cert també que entenem que les esmenes del Partit
Socialista milloren encara els diferents punts d’aquesta
proposició, amb la qual cosa li pregaria que pogués acceptar
aquests punts, que entenem que acaben de millorar, insistesc,
la proposta.

Crec que és important, i ho recordàvem aquí a través d’una
pregunta parlamentària, també a la presidenta del Govern, en
el seu moment, que aquesta unitat, aquesta cohesió, no només
dels partits, sinó de la societat civil, donant suport al Govern en
aquesta negociació l’hauríem de fer visible d’alguna manera
també a Madrid, i crec que no sobraria fer presència de partits
i societat civil allà, a les portes del Ministeri d’Hisenda, per
demostrar que realment existeix aquesta cohesió, i que el Partit
Popular també, entenc, que s’hauria de sumar a aquesta

iniciativa. Entenc que a la fase final de la negociació
convendria fer visible aquesta cohesió.

Vostè resumeix, ja en la redacció d’aquesta iniciativa, la
normativa actual que empara les nostres illes per reduir les
dificultats, ho ha dit, de competitivitat i d’aspiració a les
necessàries compensacions a través de mecanismes
reglamentaris que encara no s’han engegat. Tan sols li diria que
em genera certs dubtes el tercer punt, també podríem coincidir
aquí amb el Sr. Borràs, i ens volíem plantejar si és el moment,
justament, de presentar aquest contenciós o, com vostè ha dit,
d’iniciar la manera que es pugui presentar aquest contenciós.
Consideram que és un moment en què encara queden unes
setmanes perquè es pugui acomplir el termini previst per arribar
a un acord i, més enllà del nostre escepticisme sobre un bon
acord d’aquest acte de fe que li demanava el Sr. Borràs, idò
esperem que no es torni convertir en un acte de fe del Govern
central cap a aquesta comunitat, que és el que habitualment sol
passar.

Però bé, en fi, abans d’esgotar el període de negociació
entenem que..., que bé, no correspon iniciar cap tipus de
procediment judicial, i més quan vostè i jo, el nostre grup i el
seu doncs hem compartit la idea també durant el procés de
Catalunya, que la via judicial no era la més oportuna, també
políticament una de les 155 raons que li recordava també el Sr.
Borràs abans, que ha de ser la darrera fórmula per intentar
arribar a un acord entenem per la via política i el que hem de
fer és -com dèiem abans- donar suport ara mateix al Govern de
la nostra comunitat.

No ens oposaríem, ja li ho dic, al fet que es pugui presentar
aquest contenciós, però ens sumam a la proposta del Partit
Socialista que, si es pot retirar el punt 3, idò donaríem més
marge i més llibertat i menys obstacles a l’hora d’acabar
aquesta negociació del REB.

Sí que hem de recordar una sèrie de dades importants, i per
això crec que és adient la seva proposició, i és que hem de
reconèixer l’enorme esforç que fa la nostra indústria o que ha
fet la nostra indústria en els darrers anys també per millorar les
exportacions. Vostè ho recordava, no només una possible
millora dels ajuts al sector industrial és necessària, sinó també
els seus esforços de modernització, innovació. Crec que hem
aportat també idees a la Llei d’indústria a través de l’aportació
del concepte 4.0, que també és necessari, justament perquè les
empreses es modernitzin i que les seves exportacions, que han
millorat molt durant el 2017, idò continuïn en augment. 

Ho vull recordar, les nostres empreses han exportat un 59%
més durant el 2017 que durant el 2016, i aquí crec que és un
esforç conjunt que crec que tots hem de valorar molt, i aquesta
millora ens deixa, a la nostra comunitat, amb un saldo
comercial positiu de 78 milions d’euros. Està bé. 

Això evidentment esperem que no s’aprofiti des de l’Estat
justament per dir que a nosaltres ens va bé i que som la millor
comunitat que més millora. Jo crec tot el contrari, la reducció
de la renda per càpita d’aquesta comunitat milloraria encara
més si hi hagués lògicament una compensació a les nostres
mercaderies i he de dir que això és un argument important que
entenc que es treballa també des de les negociacions en el REB.
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És a dir, si hem perdut renda per càpita en aquesta comunitat,
ja no som la primera, ara som la setena, la vuitena, entenc que
arribarà un moment, i això és un perill, que deixem d’aportar a
l’Estat, i tot el contrari, si volem lògicament millorar la renda
per càpita, això també suposarà un millor finançament de la
resta del conjunt del país.

Per tant, la negociació que duim a terme, crec que ens
hauria d’incorporar, igualar -i vostè ho ha dit també- amb el
que passa també a Canàries. Allà, doncs bé, a causa d’una sèrie
de circumstàncies s’ha aconseguit que en els pressuposts de
l’Estat per a enguany Canàries hagi rebut una injecció de
gairebé 800 milions d’euros, ahí es nada, al darrer exercici
econòmic, i una de les novetats que es varen aconseguir en
aquella negociació va ser justament la referida al transport de
mercaderies, que ells ja tenien el 70% de compensació, i que
passa al cent per cent. I també, com vostè deia, no només s’ha
aconseguit entre les set illes, sinó també lògicament en les
seves exportacions fora del seu territori insular.

És cert, és cert i aquí li hauria d’insistir que aquesta
proposta que vostè fa de possible contenciós, sí que també
l’hauríem de vincular a algun tipus d’informe de com hauria de
ser aquesta proposta sobre aquesta compensació de
mercaderies, ho tenc claríssim. Ho dic perquè també a Canàries
el que passa és que, si bé han millorat el seu finançament, de
vegades també el càlcul de quin és el cost real del transport de
mercaderies idò difereix entre el que presenta Delegació del
Govern, allà a Canàries, i el que presentaria el govern de la
seva comunitat. Crec que aquí també hauríem de treballar
conjuntament i negociar de quina manera es podria resoldre
que, en cas que qualque dia es pogués aprovar aquesta mesura,
el càlcul ja fos compartit i tenguéssim uns criteris comuns per
poder fer-ho. I un exemple molt clar és que, en el cas de la
tomàtiga canària, hi ha estudis de la Universitat de La Laguna
que estimen que portar-la a la península són 18 cèntims per
quilo, però el ministeri només paga 9 cèntims, amb la qual cosa
aquestes diferències crec que aquí també les hauríem de
treballar, en cas que, ja li dic, finalment hi hagués un acord.

Per tant, demanaríem treballar en aquest possible informe
que pogués concretar a més aquesta reclamació i ens hem de
posar a treballar per fer un càlcul que sigui totalment rigorós.

Per tant, ja li ho dic, li donarem suport. Entenem que només
tenim un fre ara mateix perquè això es pugui dur a terme i es
diu Partit Popular. Crec que tots clar que quan guanya el Partit
Popular idò hi perden les Illes, no? Per tant, demostram que la
nostra empenta, la del Govern i també la dels partits que donam
suport a aquest govern, idò beneficia realment les Illes en
contra del que passa quan governa el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca... té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Evidentment
tots sabem que un dels majors impactes que té la insularitat és
l’efecte que produeix sobre la importació i l’exportació de
mercaderies i la compensació actual, en desenvolupament de
l’article 7 de la Llei del 1998, de règim especial, és del tot
insuficient.

L’estudi sobre estimació dels costos d’insularitat a les Illes
Balears, realitzat per la Universitat de les Illes Balears a l’any
2014, quan analitza el comerç interregional, conclou que el cost
de la insularitat suposa pèrdues mitjanes en termes
d’exportacions i importacions equivalents als 17,1 i al 18% del
PIB balear, respectivament, el 17,1 i el 18% del PIB balear. El
mateix estudi diu textualment: “En definitiva, la insularitat té
un efecte negatiu sobre el benestar dels ciutadans i de les
empreses productores a Balears ja que implica un sobrecost a
pagar sobre els béns de consum finals i sobre els inputs
intermedis que empren les empreses per produir béns finals. He
de reconèixer que no acab de compartir el llenguatge un tant
neoliberal de l’estudi quan parla per exemple de benestar de les
empreses; en qualsevol cas les empreses han de ser viables i
han de tenir compensacions justes, però parlar de benestar... En
tot cas l’estudi diu també que en aquests dos casos, en el cas
referint-se a l’accés dels consumidors a béns finals, i de les
empreses a inputs intermedis davant d’un mercat competitiu,
aquest sobrecost acaba perjudicant el consumidor final, que ha
d’afrontar preus superiors. 

Addicionalment la insularitat dificulta l’accés dels
productors de Balears a inputs especialitzats, difícilment
substituïbles per inputs domèstics, fet que incrementa els seus
costos de producció i suposa una pèrdua de competitivitat de la
producció balear respecte de la producció duita a terme a altres
territoris, el que acaba minorant de manera indirecta les
exportacions de Balears a altres comunitats autònomes.

Finalment a les seves conclusions també diu que les
exportacions de Balears es veuen dificultades de manera directa
per problemes d’accés als mercats exteriors, el que perjudica
les empreses balears així com els consumidors d’altres regions,
als quals se’ls priva del consum de béns potencialment
competitius originats a les Illes Balears. 

Tot això, aquest efecte sobre les exportacions i
importacions equivalents al 17 i al 18% del PIB,
respectivament, es produeix a pesar de la normativa que en
teoria, i sota el principi de continuïtat territorial amb la
península que resa l’article 7.3 del règim especial, l’ha de
pal·liar. I és que l’estudi precisament parteix de calcular quina
és la pèrdua que suposa d’exportació i importació sota aquest
principi de continuïtat territorial, és a dir, comparant quin
hauria de ser el comerç que hi hauria d’haver si es donàs aquest
principi. Per tant hem de convenir que el sistema per
desenvolupar l’article 7 del règim especial de Balears, això és
el Reial decret 1034/1999 que ens ocupa avui, ha fallat en
aquest principi.

Analitzant aquest reial decret s’hi troba una sèrie de
mancances importants. Per una banda tenim -ho ha apuntat el
Sr. Borràs- que no s’aplica de forma universal a totes les
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mercaderies, tot i que el règim especial no parla en cap moment
de mercaderies exclusives, sinó preferents, és a dir, el transport
d’unes mercaderies se subvencionarà preferentment sense
excloure’n d’altres. El reial decret transforma aquestes
mercaderies preferents en exclusives, és a dir, només aquelles.
D’altra banda el procediment, la caracterització com a
subvencions a any vençut, fa que sigui difícil traslladar l’ajut al
cost d’exportació, atès que no es té coneixement a priori de
quina serà la subvenció rebuda. Aquest és un sistema
completament ineficient.

I finalment, potser el més flagrant que posa avui sobre
relleu la proposta de MÉS per Menorca és l’omissió del
transport de mercaderies entre illes, quan aquest és un dels
principis recollits al règim especial, una omissió flagrant, com
deia, que du a pensar com interpreta el legislador peninsular el
principi de continuïtat territorial amb la península, és a dir,
continuïtat de cadascuna de les illes amb la península, però no
continuïtat entre illes.

Però potser el més decebedor de tot és que l’esborrany que
ha de modificar el reial decret, el projecte de reial decret sobre
compensació del transport de mercaderies que coneguérem
aquest mes passat, per la seva exposició pública realitzada pel
Ministeri de Foment, no soluciona cap d’aquests problemes.
Per això des de MÉS per Mallorca pensam que aquesta -a pesar
d’alguns qüestionaments que hi ha hagut- aquesta proposta és
més vigent i necessària que mai, perquè aquí no és que estigui
tot aturat perquè hi ha unes negociacions, vull dir que les
empreses segueixen fent feina, segueixen important i exportant,
i el Ministeri de Foment fa unes setmanes, concretament en
data de 5 de febrer, el Ministeri de Foment publica un
esborrany de projecte de reial decret que ha de modificar
aquest reial decret, aquest reial decret 1034/1999, que segueix
amb les subvencions a any vençut, que segueix sense aplicar-se
a totes les mercaderies i segueix sense introduir el transport
interinsular de mercaderies previst a l’article 7 de la Llei
Orgànica 30/98, de règim especial de les Illes Balears. 

Per tant evidentment consideram que és més adient que mai
aprovar aquesta proposta i reclamar que ara mateix que s’està
en el procés de modificar aquest reial decret es tengui en
compte el compliment, encara que sigui vint anys després,
d’una previsió de REB concreta que segueix sense complir-se,
i per aquest motiu MÉS per Mallorca donarà suport a la
proposta d’emprar totes les vies que es plantegen per
aconseguir el compliment del règim especial de les Illes
Balears, i plantejaríem que fins i tot se’n podria estudiar una
altra, que és precisament un contenciós contra l’aprovació, si
es dóna el cas, d’aquest reial decret que segueixi sense
contemplar i sense complir, per tant, la previsió de l’article 7
del REB.

I respecte de la via judicial, nosaltres consideram que és
adequada, que no suposa un problema; entre altres coses jo
sempre he sentit dir aquella dita que diu “els senyors es posen
plets i se saluden”; per tant aquí no demanam altra cosa que
complir una previsió que hi ha a una llei del 98, i aqueixa
previsió s’ha de complir independentment que hi hagi un
procés de negociació per modificar, per fer un text consolidat,
per substituir el règim especial que tenim, però mentre tenim el
que tenim s’ha de complir, i per tant veim adequada aqueixa

proposta de tres punts que ha proposat MÉS per Menorca.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Senyores i senyors diputats, Sr. President. Volem
agrair aquesta iniciativa de MÉS per Menorca, crec que és
súper oportuna, i l’important és arribar aquí amb els deures
fets, cada un amb la responsabilitat que li pertoca, i perquè som
al final d’una legislatura, que estam a punt d’entrar en el darrer
quart d’aquesta legislatura, i és important saber cadascun, en
aquest tema tan important, què hem fet. I per a mi aquesta
proposta que fa MÉS per Menorca té nivell, té nivell, en el
sentit que té nivell perquè, maldament aquí s’hagi dit per part
del representant del PP que tornam demanar a Madrid, no, no,
no, jo amb aquesta proposta veig què fem nosaltres perquè
realment ens entenguin els altres, i crec que potser si aquesta
teràpia l’haguéssim feta més potser ja ens hauríem entès,
maldament haguéssim hagut de parlar en castellà, ens
haguéssim pogut entendre.

A vegades pens que el REB, les sigles REB, pareix que són
retard per empobriment de les Illes Balears, quan un ho pensa
després de vint anys, perquè, Sr. Camps, no em conti la
milonga dels 190 milions d’euros; conti’m la història dels 8.000
milions d’euros que cada anys castiguen l’activitat econòmica
d’aqueixa terra. Sap què són 8.000 milions d’euros cada any?
Són 160.000 milions d’euros d’activitat econòmica que no
s’han generat a les Illes Balears. És a dir, una cosa és una puça,
i l’altra és un mamut, és a dir, és així de gran, m’entén? Ho dic
perquè si un, la proporció, no la té clara els desbarats que pot
arribar a dir, i que qualcú que ens escolti des de Madrid i que
sàpiga parlar en mallorquí, o en català, o en menorquí, ho
entengui, és que pot creure que 190 milions d’euros és una...,
anava a dir una grosseria. 

Jo crec que és vera que és responsabilitat de tots, Sr.
Camps, aquesta història, però especialment aqueixa
responsabilitat és..., com totes les coses, quan un fa una llei,
posar-la en marxa, els primers moviments, els primers quatre,
cinc, sis anys, són la clau perquè una cosa s’estaloni, i
desgraciadament -jo vaig ser ponent d’aquesta llei al Senat-
desgraciadament aquells sis anys des d’aquí no vàrem tenir la
influència de cap manera perquè es posàs en marxa, perquè...,
jo a vegades em sent orgullós, d’haver-hi participat, l’article 7,
del transport marítim de mercaderies, llevat del final de tot, que
és el que ha fracassat, que és la comissió mixta, però l’article
7, si fóssim capaços d’una cosa que està per llei que es complís,
és difícil que el nou règim especial el pugui millorar; és molt
difícil perquè hi són tots els productes, hi són els productes,
d’anada i de tornada, entre illes, perquè aquí ja deia clarament
que havia de ser..., diu: “El orden de las cuantías de las
bonificaciones -parlava de tema de transports, diu aquest
article- en términos generales, será el mismo en el que aplique
el Estado en su normativa de archipiélagos”, no havíem de
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parlar ni de Canàries ni d’Europa ni d’ultraperifèrics, i això és
llei, això és llei, això és llei. 

Jo no crec tant que sigui tan necessari i que es mantengui el
que diré ara, i que no se m’enfadi cap company del PP, no crec
que sigui tan necessari el seu suport, que jo sé que el tenim del
PP de Balears, el que és necessari és tenir a les ordres als del
PP, als del PSOE, als de Podemos a Madrid, perquè als de
Ciutadans crec que serà mal de fer-los-ho entendre això, fan
comptes que som rics. I ho dic amb la seriositat que implica
això, perquè això és molt seriós, és molt seriós, això ha matat
moltes il·lusions empresarials, ha matat moltes portes per a
treballadors i treballadores qualificats, el mal que ha fet això,
i hi és per llei, eh... Jo em sent malament, jo me’n sent
responsable, fins i tot crec que hauria d’haver estat més
maleducat amb segons qui, perquè tal vegada s’hagués entès. 

Hi va haver un senyor, que era Manel Ferrer i Profitós, de
Convergència i Unió, que aquell dia, que jo guard una foto en
el meu despatx a ca nostra, que és el moment que s’aprova el
REB, que algú va fer una foto, estàvem ja asseguts, i aplaudim
i sortim allà, és en blanc i negre la foto, la llàstima és que tal
vegada si hagués estat en color hagués estat millor, dic això
perquè és prou en blanc i negre el REB, en Manel Ferrer i
Profitós, quan vàrem acabar va venir cap a jo, i diu: “Jaume,
enhorabona, -i diu- però mira, si en això no hi ha voluntat
política de posar-ho en marxa tot d’una això és un paper
banyat”. Ha tengut tota la raó en Manel, tota la raó en Manel,
i era la persona que va intervenir en aquest tema i que va fer
una defensa a ultrança en base a la igualtat d’oportunitats
empresarials, que és allà on ho va fixar ell. I jo ho fic a la
vegada a les oportunitats de les treballadores i dels treballadors.

Dit això, Sr. Castells, nosaltres és que... ens sembla bé així
com està. He volgut entendre, he volgut entendre que vostè
faria una esmena... ha fet una esmena in voce al punt 3, d’instar
el Govern a estudiar la viabilitat de reclamar conjuntament
també amb el sector empresarial. És que em sembla
imprescindible, imprescindible, l’única forma que tenim els
partits polítics de no enganar més amb aquest tema, i que tal
vegada a Madrid també s’assabentin que això no va de partits
polítics, sinó que va de dones i homes de Formentera,
d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca, de distints indrets, que el
sector empresarial realment també pogués empènyer l’Estat
judicialment, així de clar. Perquè aquí hi ha un problema molt
greu, senyores i senyors, i sobretot als que us toca governar a
Madrid ara, aquí hi ha 70 entitats que han firmat a favor
d’aquesta història, és veria que n’hi ha de clàssics, és vera que
n’hi ha de clàssics, com els partits polítics, però aquí hi ha
empreses que han firmat i que mai no s’havien banyat en aquest
tema. Si no els donam una solució crec que quedarem amb els
peus a l’aire, per no dir una altra cosa.

Més els diré, el REB havia d’estar abans de 31 de
desembre, li vaig fer una pregunta a la presidenta i va dir: “va
bé, però seguim negociant”; en vaig fer una altra: “el REB
estarà dins el primer trimestre”. Convendria que el REB
estigués, perquè aquesta és una pilota que aqueixa vegada el
món empresarial ha signat que ho vol, és a dir, així de clar.

Jo no sé la capacitat que tendran vostès d’aconseguir vinclar
els seus, però els han de dir que en això hi va part dels resultats

que vostès tendran l’any que ve, com en les pensions, hi va part
dels resultats que tendran l’any que ve. Tal vegada segons qui
si els ho digués s’enfadarien, però jo els ho dic perquè els tenc
un afecte, vulguin o no, vulguin o no. Jo no renec del meu
passat, però tenc molt clar com vull llaurar el futur i aquesta
qüestió del REB és una qüestió que ja no m’afecta a mi, com a
empresari, però afecta les noves generacions de treballadors i
treballadores qualificats i d’empresaris i d’empresàries que hi
pugui haver. 

De tota la resta, no tenc perquè repetir-nos en tota aquesta
història, ho hem dit tantes vegades que faria empegueir, l’única
qüestió és que veig a Podemos poc batallador, ja hi deu haver
algú ara, en Jaume ja mira com ha de pegar a Podemos; no, a
mi m’agradaria veure a Podemos més reivindicatiu amb aquest
tema, com en altres vegades. Jo, Sr. Jarabo, cada vegada el veig
més prop del PSOE, que vol que li digui!, així de clar li he de
dir. Necessit la seva energia, la seva energia, i vostè enmig i ser
batallador i que n’Iglesias ho tengués clar podria ser una bona
ajuda, podria ser una bona ajuda. Perquè, és clar, els nous
partits polítics, com vostès i Ciutadans, jo en Rivera és que el
veig molt senyor, m’entén què vull dir?, el veig molt senyor, i
a n’Iglesias el veig que perd bufera, i pensava que vostè
mantendria aquí la bandera de la reivindicació,...

(Remor de veus)

... i no acaba de banyar-se vostè amb el que faran els seus,
perquè tot això ja es podria estar fent, es podria estar fent.

Entenc el PSOE i entenc el PP, és difícil canviar una forma
de caminar, les sabates se solen gastar pel mateix lloc tota una
vida, i cada vegada més com més vell tornes, i és difícil canviar
i posar-te una plantilla, però vostès, que no duen plantilles,
aquest tema el podrien defensar amb més força.

Però vaja, nosaltres, El Pi, vàrem presentar, i acab, les
al·legacions i les al·legacions que vàrem presentar, quan el
Govern ens ho va demanar, són clares i van dirigides a una
sèrie de qüestions, especialment tres parts, que una tenia a
veure amb el transport de mercaderies, que és un poc del que
parlam aquí. I com que nosaltres tenim clar que ha de ser igual
que a Canàries i com que a Canàries li paguen el cent per cent
del transport entre illes i amb la península, no importa fer
massa renou: volem ser iguals i votarem que sí als tres punts.

I aquesta esmena in voce que vostè ha fet ens sembla
beníssim. I esper que cap partit no es baixi d’aquest carro, El
Pi va dir aquí, en el primer debat de pressuposts, perquè no hi
va haver debat de l’estat de la comunitat el 2015, però en el
primer debat, no n’hi ha, de pressuposts de 2015 (...) missatges
ja vàrem dir que amb aquestes qüestions el que hem de fer és
anar al jutjat. Per què? Perquè ells mateixos ho varen aprovar
i està per llei.

Gràcies, Sr. Castells, per recordar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Montserrat Seijas. 
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom de nuevo. Sr.
Castells, me parece un acierto la inclusión de los vacíos
detectados para el transporte interinsular de mercaderías que,
por otra parte, como usted mismo señala, estas necesarias
compensaciones se reconocen ya en la Ley del 98, ¿no?, ya lo
han reflejado anteriores portavoces y demás, aunque no veamos
el reflejos de las mismas. Con lo cual, le adelanto que apoyo su
iniciativa en los tres puntos que propone, en las transacciones
que usted ha propuesto que (...) de lo mismo, es decir, que en
este sentido tiene mi respaldo total a esta iniciativa. 

La realidad es que ustedes ponen sobre la mesa, y me lleva
a pensar que el Govern no había apretado lo suficiente en su
diseño del régimen especial, que el tráfico de mercaderías haya
quedado con estos vacíos podía ser un descuido, pero lo que
me preocupa es que de alguna forma les esté traicionando el
subconsciente, y que la prometida diversificación económica y
preocupación por acabar con el monocultivo en las Baleares no
fuese la principal pieza central a la hora de diseñar el régimen
especial. 

Ya han pasado por aquí portavoces que han dicho la
importancia que tiene para nuestro territorio los costes del
transporte, eso hace que tengamos un menos 40, que partamos
de un menos 40% en cuanto a la competitividad con el resto de
la península. Creo que este olvido no nos lo podemos permitir,
y me congratulo que MÉS por Menorca haya tenido constancia
de él y que lo ponga sobra la mesa y se debata aquí en este
pleno. 

Cuando se presento en Menorca, allá en julio de 2017, la
propuesta llamada Cap a un nou REIB, se pueden leer en la
web de la CAIB las declaraciones del conseller Marc Pons,
quién defendió, entre otras consideraciones, las medidas que
contiene la propuesta del nuevo REIB referidas al transporte
entre las Islas. Ante esta proposición no de ley de ustedes, del
Sr. Castells, me pregunto si no habrá más vacíos existenciales
para la diversificación, que es lo que realmente a mi me
preocupa, el prometido cambio productivo que ha de tener en
el REIB su mejor aliado y si no así, las dificultades de la
insularidad se nos enquistarán en el modelo de sol y playa. Se
nos dijo que el documento era fruto de un trabajo realizado
conjuntamente por el Gobierno y el grupo de seguimiento del
REIB...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi’m un moment, Sra. Seijas. Per favor, baixin un
poquet el to de veu. Gràcies. 

Continuï.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

..., y que las 23 medidas básicas eran producto de los informes
sobre los costes de la insularidad 2014, y sobre las medidas que
compensen estos costes 2016, así como de las propuestas
aportadas por instituciones, partidos políticos, organizaciones
empresariales y sindicales.

La verdad es que me cuesta comprender que, con tal
participación de la sociedad civil, incluido el sector
empresarial, exista tal descuido, o bien es falta de diálogo
interno, entre las partes que construyen el REIB, o bien son
carencias en la gestión y construcción del documento que ahora
se ha de enmendar. En cualquier caso, si queremos conseguir
un acuerdo de tal magnitud, tras 20 años sin actualizaciones,
hecho que lo definiría como un acuerdo histórico, y tras toda la
dilación y demora de esta negociación con el Gobierno central,
no deberíamos estar a estas alturas completando vacíos, más
bien deberíamos estar instando al Govern balear y al Gobierno
central a que cierren el REIB antes del verano.

Con todos estos elementos sobre la mesa, en un ejercicio de
responsabilidad ante la ciudadanía el reproche es inevitable.

Al final, todo queda reducido a una campaña con portales
como: Volem rebre el que toca, charlas por los pueblos, etc.,
que supone un gasto innecesario y muy buena propaganda para
el partido del gobierno, pues no van a encontrar ningún
ciudadano de Baleares que esté en contra de un régimen
especial para estas islas. A estas alturas lo que toca era estar
presionando al Gobierno central, tras tener la propuesta del
REIB bien cerrada y enfocada a posibilitar, reitero mi
preocupación, esa diversificación económica, y no caer en un
concepto que la psicología denomina parálisis por el análisis.

Como saben sus señorías, estamos ante una cuestión
prioritaria y fundamental, de esas que hacen país, y desde el
verano parece todo paralizado. Espero que sepan y puedan
desbloquear la situación por el bien de las Baleares.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Toca el torn de paraula al grup
proposant, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Presiden,t i moltes gràcies a tots els
portaveus, especialment als que donen suport a algun o a tots
els punts de la proposició. Molt ràpidament faré un repàs a les
crítiques que s’hagin pogut fer.

Al primer punt hi ha fet molt d’èmfasi el portaveu del PP,
dient que hi hagi una referència explícita, és perquè considerem
que la que hi ha és insuficient, perquè es diu a una única pàgina
al començament de tot, i després, quan es parla de les grans
prioritats, dels grans eixos o de les grans actuacions, aquest
tema queda totalment oblidat, i per açò hem volgut posar aquest
primer punt, perquè creiem que s’ha de fer èmfasi en aquest
punt, perquè realment doncs no se n’hi va fer prou quan es va
redactar aquest document.

Respecte del punt 2, vostè em preguntava, Sr. Camps, quin
sentit té? Doncs escolti, té tot el sentit del món, perquè el reial
decret que regula les compensacions del tràfic de mercaderies
està en revisió. Vostè diu: quin sentit introduir això quan s’està
negociant un nou REIB? Doncs miri, el mateix sentit que té que
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el Govern, quan s’està negociant un nou REIB, estigui
modificant aquest decret, està modificant aquest decret,
aleshores és ideal, i jo, per això he acceptat, amb una transacció
que tenen tots els portaveus, l’esmena del Grup Socialista, fent
referència que el lloc ideal per introduir aquesta compensació
fins ara no regulada és la regulació en la revisió del nou decret
llei.

I respecte del punt 3, m’han demanat un parell de grups que
el retirés. Jo ja he dit que evidentment cal fer un anàlisi
d’oportunitat, però fixi’ns que el punt parla d’estudiar la
viabilitat i, a més a més, hi hem afegit, absolutament en la línia
del que deia el Sr. Font, “conjuntament amb el sector
empresarial”, si ningú no té cap inconvenient que s’afegeixi
això. És a dir, aquí el que diem és: hem de tenir un pla B, hem
de tenir un pla B; d’una banda, hem de tenir un pla B, en cas
que el nou REIB no vagi com tots esperam, però, a més a més,
també, hem de donar un missatge a aquestes empreses que si
tenim una mínima possibilitat d’ajudar-les, les ajudarem, i que
en això hi hem de ser tots. I a mi em sap molt de greu que el
Partit Popular en aquest moment triï no donar aquest senyal
inequívoc, unànime d’estar disposats a anar fins a les últimes
conseqüències perquè les empreses de Balears rebin el que els
pertoca, el que fa vint anys que la llei diu que els pertoca. Em
sembla molt lamentable que vostè aquí no vulgui ser-hi.

Sembla..., el Sr. Borràs em parlava del 155, el Sr. Jarabo de
la judicialització, escoltin, això no té res a veure amb la
judicialització de la política, això té a veure amb les lleis i amb
les normes, i les lleis i les normes s’invoquen davant dels
tribunals, i si hi ha una llei que no s’ha complert, i no s’ha
complert, perquè, mirin, aquí hi ha molts de conceptes: el tema
de la continuïtat territorial, el tema de si el 30% o el 45 o el
60%, tot això és molt discutible; ara, el que no és gens
discutible és que tenim una llei que diu que s’han de compensar
unes coses i que no s’ha fet res per compensar aquestes coses.
Per tant, això és una mancança flagrant i que, per tant, crec que
és legítim que ho defensem davant dels tribunals, això no té res
a veure amb la judicialització de la vida política.

Hem parlat de medalles, el Sr. Camps m’ha dit que em
regalava totes les medalles. A veure, la meva pregunta és: crec
que l’única medalla se l’ha posat vostè quan em parlava del
REB aquest que vostès..., tan bo que tenien i que el van
rebutjar, què parlava d’això aquesta proposta del REB?
Aquesta proposta, aquesta proposta parlava d’això que avui
discutim aquí? Perquè és clar, parlar en general de tot, del
REB, del transport de mercaderies, això està molt bé, però és
que jo crec que hem d’anar pas per pas i hem d’anar
aconseguint coses... una cosa rere l’altra.

I aquí... i aquí, jo sincerament... jo crec que les medalles
que vostè porta, Sr. Camps, en aquest tema és: dues
proposicions de llei que vàrem aprovar aquí i que varen anar a
Madrid i que, per culpa del seu grup, no es varen tramitar
davant del Congrés de Diputats. Per tant, jo,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... si m’ho permet, les medalles que vostè té sobre aquest tema,
les hi regal totes, perquè més que medalles són... el segon sentit
de la paraula medalla, són les taques, els esquitxos que té un

quan no ha fet les coses com tocava, i em sembla que vostè, en
aquest sentit, ja li ho dic, li agraesc, però jo les medalles que
vostè té en aquest tema, les hi regal totes.

Respecte de les..., i em sap molt de greu una cosa, que vostè
hagi dit que aquí jo he vingut a estigmatitzar, quan..., no sé si
és que li ha passat per alt, que, precisament -i això el Sr. Font
ho ha vist molt bé-, aquí no... estem centrats en el que podem
fer des d’aquí, no hi ha cap punt en què instem res de l’Estat,
sinó que instem el Govern d’aquí que sigui fort davant del
Govern de Madrid. Per tant, que em parli d’estigmatització
precisament en aquest sentit no ho entenc.

I aquest també és el motiu pel qual no acceptaré la segona
esmena que m’ha presentat el PSOE. No l’acceptaré
precisament per això, perquè crec que trencaria aquesta visió
que el Sr. Font ha entès molt bé d’aquesta proposició no de llei,
que aquí parlam del què podem fer nosaltres, què podem fer
nosaltres. I si aquí vostè... vostè vol venir aquí a fer un toma y
daca respecte del Govern de Madrid o des d’altres bandes o fer
el contrari, jo en això no hi vull entrar. 

Jo he vingut aquí, això és el Parlament de les Illes Balears
i he vingut a aquí a demanar al Govern que faci una sèrie de
coses que són beneficioses per les empreses de les Illes.

Per tant, en resum, com he dit en la meva primera
intervenció, tenim una oportunitat de fer un petit gest que es pot
materialitzar amb un suport efectiu a les empreses de les Illes
Balears; crec que tots hi hem de ser al darrere; seria una
llàstima que el PP no s’hi afegís, per tant, crec que tenim una
oportunitat de donar suport a les empreses de les Illes, crec que
ho hauríem de fer de forma unànime, i també amb voluntat de
contundència.

Per tant, no retiraré aquest tercer punt i mantindré
íntegrament la proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Algun grup parlamentari s’oposa a la
transacció del punt 3? Entenc que tots els grups parlamentaris
hi estan d’acord?

Sr. Castells, accepta votació separada, no és ver?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la votació del punt 1, amb l’esmena
2550/18. Votam.

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

Passam a la votació del punt 2, amb l’esmena 2552. Votam.
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37 vots a favor; cap en contra; 20 abstencions.

Passam a la votació del punt 3, amb la transacció
incorporada. Votam.

37 vots a favor; 20 en contra i cap abstenció.

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

Moltes gràcies.
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