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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió plenària 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. 3627/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Rafael Nadal i  Homar, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de salut les 24
hores als residents de Manacor.

Passam a la primera pregunta, RGE núm. 3627/18, relativa
a servei de salut les 24 hores als residents de Manacor, que
formula el diputat Sr. Rafael 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. Sra. Consellera de Salut, fa un any li vaig
demanar si pensava millorar el servei de salut dels ciutadans
de Manacor i pensava augmentar els serveis a 24 hores, i em
va contestar que això no era possible, cosa amb la qual no
coincidim perquè crec que això no és vera, és una simple
qüestió de voluntat política, el que passa és que després va ser
hàbil i va desviar l’atenció dient que el Govern està a l’espera
que Manacor li cedís un solar devora l’auditori per construir
allà un PAC.

El cert és que de llavors ençà l’únic que ha passat és que
podem dir que la situació no ha fet més que empitjorar. Per
tant, la pregunta que jo li faig avui és a veure si pensa acabar la
legislatura en la mateixa situació o pensa rectificar, atès que
ja que disposen de més de 1.350 milions i la seva conselleria
és una de les que ha vist augmentar més el seu pressupost
pensam que seria de savis rectificar aquesta postura.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Tenim una altra vegada un problema
amb el pannell del temps, ens pensàvem que funcionava. Bé, us
aniré dient el temps i si hem de fer un recés de qui no res el
farem per tornar-lo a posar en marxa. Sr. Nadal, té 1 minut i...
Sr. Nadal, té 1 minut i 33 segons.

Té la paraula la Sra. Consellera Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes, diputats, públic.
Miri, Sr. Nadal, crec que no he de rectificar res, crec que les
dades i les xifres s’haurien de revisar, les hauria de revisar per
la seva part, i  li he dir que els ciutadans de Manacor tenen
assistència sanitària garantida les 24 hores del dia i els 365
dies de l’any. 

Fa exactament un any, com vostè diu, li vaig dir que la
construcció del nou centre de salut està pendent de la cessió
d’un solar per part de l’ajuntament. Dos meses després, el mes
de juny, em va fer la mateixa pregunta i la meva resposta no va
canviar massa. Li recordaré una vegada més que el batle de
Manacor fins fa molt poquet era del Partit Popular, crec que
això ho sap, i  e l Partit Popular és el que va aturar totes les
iniciatives a la comarca de Manacor, el segon centre de salut,
la reforma del nou hospital...

Per tant, li tornaré a repetir, vostè ha fet sis preguntes em
sembla en el que duim de legislatura, tres en relació amb
l’assistència o al PAC 24 hores, tres preguntes; la solució
està, estava fins fa molt poc en mans del seu partit, si ens
cedeixen un solar construirem un centre de salut amb PAC 24
hores, perquè pensam que és una necessitat per a tota la
comarca de Manacor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. NADAL I HOMAR:

Miri, em sap greu haver-li de fer el contrari, però és que
no és així. Jo sobre el PAC de Manacor és la segona vegada
que li deman coses, no n’hi havia demanades d’altres, crec que
he estat prou pacient, fins i tot li diré més: després de veure un
titular de l’Última Hora, que no té res a veure amb nosaltres,
però sí que diu: “El Hospital de Manacor recibe 126
urgencias al día más de las previstas”, vaig tenir paciència
i fins i tot vaig veure un debat on va participar el seu company
Vicenç i la Sra. Ballester, i parlaven d’aquest tema, vull dir que
ell n’era ben conscient, i vostè crec que el que fa és
simplement desviar l’atenció.

La primera solució que havien de fer era augmentar les
hores a 24 dies, després a vint... el servei a 24 hores. Després,
aquesta excusa que ha dit del batle de Manacor, miri, ja va bé,
el batle ja no és del PP, si vostès anuncien que faran un PAC,
tranquil·la, que nosaltres no tenim cap inconvenient que es
pengin totes les medalles, però ja que vàrem aprovar en aquest
parlament el Decret de mesures urgents, que era precisament
per poder abordar aquests temes, perquè aquests terrenys es
troben afectats per l’aprovació del pla general, i vostè sap que
això és complicat. 

Per tant, el que sí podria dir és a veure si ja tenen el
projecte fet del PAC...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Nadal...

EL SR. NADAL I HOMAR:

... si ja tenen plans d’execució, a veure què ha fet amb les
gestions d’això... 
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. NADAL I HOMAR:

..., perquè crec que no han fet res.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, Sr. Diputat, vàrem dir que
milloraríem l’accessibilitat als centres de salut tancats la
passada legislatura pel Partit Popular, també el Centre de Salut
de Manacor i el vàrem obrir els horabaixes. Vàrem dir que
milloraríem l’oferta de serveis de psiquiatria a la zona de
Manacor donant atenció comunitària i tenim un nou equip
d’atenció comunitària a l’Hospital de Manacor, i el que és més
important, vàrem dir que ampliaríem i reformaríem l’Hospital
de Manacor i ho estam fent: estam fent una ampliació de les
urgències amb més de 500 i pico de metres més l’adjudicació
de la ressonància magnètica, una inversió de 80 milions
d’euros per a la comarca de Manacor.

A més, vàrem recuperar, com vostè ha explicat, el projecte
de Na Camel·la, de l’àrea de salut de Na Camel·la que va ser
creada l’anterior legislatura del pacte de progrés, a l’any 2009. 

Sr. Diputat, han tengut molt de temps per fer moltes passes
i donar-nos... i cedir aquest solar a la Conselleria de Salut.
Tots els municipis que ens han facilitat un solar en aquests
moments ja tenen projecte o estan a punt de començar les
obres, tots, del Partit Popular o governi qui governi perquè el
prioritari són les necessitats. I el que li dic és que nosaltres
complim el que prometem perquè prometem només allò que
podem complir. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Bé, a causa dels problemes
tècnics que tenim amb el temps i que... farem un recés de cinc
minutets ara mateix, a veure si poden reiniciar el sistema.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

... dins les mancances també hem de dir..., però, tenim la
gran sort que avui estrenam també l’streaming, avui tenim

càmeres noves, tenim una imatge nova pel canal de YouTube,
una cosa no fa l’altra...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Em sap greu, els aniré cantant el temps i seré un poquet
tolerant amb el temps també, d’acord? Només el puc controlar
jo.

Doncs recomençam la sessió una altra vegada. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3615/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Agui lera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pla de
xoc de nouvinguts.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 3615/18, relativa
a Pla de xoc de nouvinguts, que formula el diputat Sr. Salvador
Aguilera i Carrillo del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Ens uns
dies el procés d’escolarització es posarà en marxa per al curs
vinent i diem des de Podem: matricula’ls  a escola pública,
però em sembla que seguirem tenint problemes o més
problemes encara per la falta d’infraestructures escolars a les
nostres illes.

Hem pogut llegir a la premsa aquests dies les xifres que ha
donat la conselleria i directament tenim en aquest curs més de
3.000 nouvinguts a totes les Balears i en el cas de les pitiüses
més de 700. Aquestes dades confirmen les meves previsions
que vaig transmetre al Sr. Conseller aquest estiu davant la
contínua arribada de nouvinguts al nostre sistema educatiu.

Des de Podem, a més a més, venim denunciant els
problemes que tenim en aquesta qüestió. Com a reconegut la
mateixa delegada d’Educació de les pitiüses Sra. Margarida
Ferrer en declaracions al Diario de Ibiza ha reconegut que és
impossible o, més ben dit, complicat trobar places per a
tothom, i per què?, perquè no s’obrirà cap nou centre educatiu
en aquesta legislatura a les pitiüses. Això d’una banda.

Què dir sobre aquestes qüestions que ha comentat la
delegada? Que quan va arribar hi havia 19.000 estudiants i ara
en tenim més de 21.000, quants de centres nous hem de
construir? La mateixa dinàmica de creixement, no tan
accentuada, la tenim a la resta d’illes i no podem oblidar en el
cas de Mallorca Campos o Caimari. Tenim una situació de
massificació.

Davant d’aquesta exposició li feim aquesta pregunta: davant
l’increment substancial de nouvinguts a les nostres aules
durant els últims anys pensa la Conselleria d’Educació posar
en marxa un pla de xoc per fer front a aquesta situació?

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803615
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Sr. Aguilera, li queden 40 segons. Té
la paraula el Sr. Conseller Martí March.

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

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom, diputats,
diputades, Sr. Aguilera, moltes gràcies per la seva pregunta i
per la seva preocupació, una preocupació que nosaltres tenim.

Deia el Club de Roma que hi ha dos tipus d’aprenentatge,
per xoc o per anticipació. Nosaltres ho fem per anticipació, la
conselleria planifica i planifica amb instruments concrets:
pressuposts, normativa d’escolarització, criteris de quota, no
hi havia criteris de quota, i sobretot diàleg, a partir del diàleg
començam a dur a terme un procés de planificació  de
l’escolarització. 

És evident que escolaritzar a les Illes Balears és complicat
perquè nosaltres feim unes previsions, però hi ha una sèrie
d’imprevists que és aquest procés continu de nouvinguts que
tenim a les Illes Balears. Bàsicament tenim identificat on
tenim aquests problemes: a Eivissa, a les Pitiüses, perdó, els
tenim a zones de Mallorca i els tenim bàsicament a infantil i
a primària, a secundària la qüestió és molt més fàcil de
resoldre.

Què hem fet fins ara? Li explicaré una mica quines són les
dificultats reals. Miri, en el curs 2017-2018 vàrem fer una
previsió inicial de dur a terme 44 professors més, és a dir, 21
grups més d’educació infantil i 15 grups d’educació primària.
Això era abans del procés d’escolarització. A partir del juny
que ja tenim més dades això va suposar desdoblaments de
grups, etc., tenir 52 professors més, però a partir del
setembre, i quan dic a partir de setembre vull dir que
contínuament hi ha procés d’escolarització, hi ha procés de
nouvinguts, hem tengut, hem posat al sistema escolar més de
43 professors més.

Això vol dir que a causa d’aquest procés a les Illes Balears
durant el curs 2017-2018 hem posat uns 140 professors nous
per donar resposta a aquesta escolarització. Per tant, hi ha
planificació, però hi ha previsions que de vegades són difícils.

Per tant, nosaltres tenim identificat realment on tenim el
problema, estam actuant i d’alguna manera és evident que per
al curs 2018-2019 també tenim una sèrie de previsions, unes
previsions que són les següents: en aquests moments tenim
clar que hem de crear 20 grups nous d’educació infantil i 7
grups nous d’educació primària. Això fa d’alguna manera que
inicialment tenguem una quantitat de gairebé uns 40
professors nous per al curs 2018-2019, però, ho torn repetir,
les dades d’escolarització ens diran quina és la realitat
d’aquest procés. 

Per tant, planificam i donam la resposta al dret a l’educació
de tots els nostres... gent que ve a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Conseller, li queden 16 segons.
Té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no m’ha
comentat si hi haurà..., si tendrà aquest govern un pla de xoc.
Vostè m’ha comentat que han incorporat més professors, més
mestres en aquest sentit, i ho entenem perfectament, però, li
hem de recordar quants barracons tenim en la nostra illa, a les
nostres illes? Hi haurà nous barracons el curs pròxim? Què
passarà amb l’incompliment de l’acord que vàrem firmar per
reduir el 70% els barracons a les nostres illes? Serà un
incompliment flagrant.

Què farà amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia
sobre la reserva de places a l’escola privada subvencionada
amb fons públics, que una altra vegada ha recorregut i tindrem
el mateix problema davant la concentració de nouvinguts a
determinats centres públics i el desequilibri de repartiment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... d’alumnat amb necessitat (...)?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, se li ha acabat el temps...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Miri, Sr. Aguilera, seria molt..., tenc molt poc temps per
contestar totes les preguntes, però és evident que reduirem
barracons, aules modulars.

Segon, el tema de distribució de nouvinguts, tenim acord
d’escolarització compartida.

Tres, treballam perquè tothom estigui escolaritzat i
realment hem demanat a centres, centres concrets, que
incorporin nous espais, noves unitats per dur a terme aquest
procés d’escolarització,...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... pla de xoc no en farem. Simplement actuam d’acord amb les
característiques i amb la planificació que nosaltres realitzam. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RG E núm. 3624/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diferenciar l’únic riu a
les Illes Balears al Pla hidrològic.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 3624/18, relativa
a diferenciar l’únic riu a les Illes Balears al Pla hidrològic que
formula el diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, el de Santa Eulària era fins a la revisió
del Pla hidrològic l’únic riu que hi havia a Balears o el que és
igual, des que va arribar el Sr. Vicenç Vidal a la conselleria no
existien més rius a les Illes Balears que el de Santa Eulària,
però, de la nit al dia, el riu de Santa Eulària ha passat a ser un
riu més, un més dels 91 rius que s’ha inventat el Govern de les
Illes Balears en la revisió del seu pla.

Segons aquest pla ara resulta que Mallorca els 72 torrents
són rius, a Menorca 12 torrents són rius i a Eivissa ha passat
el mateix en sis ocasions. En definitiva, hem passat d’un riu a
91. Sr. Vidal, li he de reconèixer que ha obrat vostè un autèntic
miracle, ha aconseguit inundar les Illes Balears de rius. I tot
això, Sr. Conseller, sàpiga que ha provocat un malestar entre
els vesins de Santa Eulària que veuen com l’únic riu de Balears
ara perd aquesta condició.

És per això que li fem aquesta pregunta: té previst el
Govern de les Illes Balears diferenciar l’únic riu de Balears de
la resta de masses d’aigua al Pla hidrològic?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Jerez, li queda 1 minut..., Sr. Jerez,
li queda 1 minut i 33 segons. Té la paraula el Sr. Conseller
Vicenç Vidal.

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

Sr. Jerez, el Pla hidrològic en la nomenclatura ve marcat
per la normativa, per la Directiva marc d’aigua, per un reial
decret de 2007, fet pel Partit Popular, per unes instruccions
de planificació fetes pel Partit Popular. Per tant, qui defineix
els conceptes a emprar ha estat una normativa estatal i una
normativa europea, que empra un concepte poc ajustat tal
vegada a la realitat i ens diu que hem de parlar de masses de
rius temporals a les Illes Balears. Nosaltres acomplim la
normativa que ens marca la Unió Europea.

Li he de dir que el Sr. Company el 2013 va recollir la
singularitat en el Pla hidrològic del riu de Santa Eulària, però
en el 2015, quan el va tornar a fer ho va canviar i va posar “riu
temporal” a totes les masses d’aigua i, per tant, en aquesta
revisió l’únic que fem és mantenir el que el Sr. Company va
canviar. Per tant, qui va obrar el miracle no ha estat aquest
conseller, sinó el conseller Company.

Ja que posam obrar miracles...

(Alguns aplaudiments)

..., però queda molt preocupant, és a dir, li reconec que la
normativa no s’ajusta a la realitat, a la tradició i al
coneixement de la realitat insular, li ho reconec, però el Sr.
Company també ho va recollir i va ser l’únic canvi de tots els
advertiments que li va fer la Unió Europea que va fer, el del riu
de Santa Eulària, perquè analitzar les pressions, analitzar els
indicadors de sequera, tot el que li va dir la Unió Europea, això
no ho va fer, i per això hem hagut de fer la revisió que fem ara
del Pla hidrològic.

Per tant, preocupats per la toponímia, però també
preocupats per la realitat de protegir el riu de Santa Eulària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Conseller, li queda 1 minut i 12
segons. Té la paraula el Sr. Miquel Àngel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, vostès en
alguna cosa són especialistes i és en canviar les coses, els
noms dels carrers, la història d’aquest país i no contents amb
això ara pretenen canviar la història del seu poble i, en
particular, la història de Santa Eulària del Riu, però, Sr.
Conseller, li agradi o no la història de Santa Eulària està
irremeiablement vinculada  a la del seu riu i la història és
només una i parla per si sola.

El poble de Santa Eulària neix com a conseqüència de
l’existència del seu riu, púnics, romans, àrabs, vàrem cultivar
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al seu entorn, a partir del segle XIII els cristians varen
instal·lar molins fariners, sèquies, ponts i basses, existeixen
escrits documentats del segle XVI on el corrent d’aigua
apareix ja qualificat com a riu i amb molta diferència i per
molt de temps ha estat e l cabal d’aigua més aprofitat en
nombre d’hectàrees regades. Tot això ho vol vostè esborrar
com si no hi hagués existit mai, vostè vol reduir la història
d’un riu a nivell d’una massa d’aigua corrent, i si vostè ho fa
sàpiga que el que fa és jugar amb el sentiment de tot un poble
que està estretament i emocionalment vinculat al seu riu.

Per tot això, conseller, li demanam que no toqui res, que
no faci res, que no espenyi allò que està bé, que rectifiqui i
encertarà, que li atorgui al riu la consideració que mereix, que
és la mateixa que tenia abans que vostè arribés a la conselleria
i decidís canviar la història del nostre poble. Només amb això,
només amb això n’hi ha prou, Sr. Conseller, no toqui res i a
Santa Eulària ens donarem per satisfets.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. 

(Remor de veus)

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

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

Sr. Jerez, el respecte que vostè ha parlat de la història d’un
poble, de la toponímia, de la identitat, jo també li deman pel
curs de l’aigua de Santa Eulària, pel riu de Santa Eulària, el
mateix respecte, la mateixa defensa que vostè ha fet de la
toponímia per què no la fa del riu de Santa Eulària? Per què
han deixat que el sobreexplotàs l’urbanisme salvatge a Santa
Eulària? Per què han deixat vostès que les infraestructures
necessàries estiguessin aturades com la dessaladora?

(Alguns aplaudiments)

Per què no feren les connexions? Per què el compromís de
l’Estat de fer el dipòsit de Santa Eulària no es va acomplir i
l’hem hagut d’acomplir nosaltres? Per què el dipòsit l’hem fet
nosaltres a Santa Eulària? 

Nosaltres ens hem preocupat pels recursos hídrics de
Santa Eulària, nosaltres ens hem preocupat per l’aigua, perquè
si el riu ha deixat de ser riu és per la seva sobreexplotació, per
la mala planificació, per això, però nosaltres respectam la
toponímia...

(Alguns aplaudiments)

..., respectam la història amb criteris tècnics, vostès defensen
un romanticisme, nosaltres volem defensar el romanticisme
amb la identitat d’un poble, però també la realitat física.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3629/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatge de
lloguer i venda.

Passam la quarta pregunta, RGE núm. 3629/18, relativa a
habitatge de lloguer i venda, que formula el diputat Sr. Carlos
Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades, públic
avui assistent. Sra. Consellera, hem vengut anunciant i parlant
sobre el problema d’habitatge que pateixen aquestes illes, el
drama que suposa abandonar un habitatge després d’uns anys
vivint allà perquè l’amo vol pujar el preu un 33% d’un dia per
l’altre; el drama que suposa per a milers de joves no poder
assumir un preu exorbitant ara mateix, a Eivissa o a Palma, i ja
no parlem de tenir un pis en propietat per a una generació com
la meva que ja és un somni gairebé impossible. 

Ara tenim una moratòria que hauria de refredar la pujada
irracional i insostenible dels preus, tant de venda com de
lloguer, i per això, Sra. Consellera, li vull demanar sobre la
conseqüència que ha tengut la Llei de lloguer turístic i com
s’ha vist això... com s’ha vist l’impacte en el mercat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Li queda 1 minut i  34 segons. Té la
paraula la Sra. Vicepresidenta Bel Busquets.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, Sr. Saura, bon dia a
tothom. Com vostè sap, la política d’habitatge, jo li contestaré
des d’un vessant, però és una política transversal, és una
política a la qual hem volgut donar resposta com a govern des
de la Conselleria de Territori i Habitatge amb una llei que,
vostè sap, en aquests moments és al Parlament en procés de
debat, des de Servei Socials, des de la mateixa Conselleria de
Turisme. També sap que el nostre govern aposta per unes illes
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sostenibles, sostenibles mediambientalment, sostenibles
econòmicament, sostenibles socialment.

Li parlaré de la llei que vàrem aprovar el juliol passat, una
llei que té els seus efectes, com vostè sap, una llei que permet
sancionar aquelles plataformes que posen a l’abast una oferta
il·legal, en aquest cas, de pisos turístics. Vostè sap que ja hem
sancionat tres plataformes.

També li vull explicar que gràcies a aquesta llei hem pogut
donar de baixa 574 pisos o habitatges que estaven en lloguer
turístic de manera il·legal. I les darreres dades que hem pogut
conèixer a partir  de Fevitur, que un 34% de pisos a Palma
s’han pogut donar de baixa i un 4% de pisos a les Illes Balears,
1.373 pisos a Palma, 1.713 pisos arreu de les Illes Balears.
Esperem que tots aquests pisos a poc a poc vagin al lloguer
residencial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Li queden 50 segons. Té la
paraula el Sr. Saura. 

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. És
veritat que hi ha un 34% manco d’oferta, però també és veritat
que hi va haver 235 denúncies entre l’1 d’agost i e l 31 de
desembre, i vostè ho deia l’altre dia a la seva compareixença,
veurem després l’índex de pressió humana per veure quant de
lloguer hi ha i quant de lloguer il·legal hi ha a les nostres illes,
perquè, segons deia el batle de Palma, hi ha un 90% d’oferta
il·legal a Palma. Què vol dir això? Que no es persegueix
l’oferta il·legal, Sra. Consellera.

Si l’administració no actua, el mercat no reacciona, i és
evident que les solucions no vendran d’un dia per l’altre, però
si aquesta política transversal i aquesta política sostenible que
vol dur a terme el Govern ha de ser efectiva s’ha de perseguir
el lloguer il·legal. I sé que hi ha tres expedients sancionadors
a tres grans plataformes, però també hi ha moltes denúncies de
veïns i veïnes de les nostres ciutats i pobles que denuncien una
situació d’oferta il·legal i la inspecció no actua o és massa
lenta.

Crec que és hora ja de punxar aquesta bombolla de
lloguers, no volem patir els mateixos efectes que va tenir la
bombolla immobiliària al nostre país i si no prenem accions
serioses i efectives per part de l’administració no arribarem
a tenir una baixada de preus de lloguer i de venda a les nostres
illes.

Per això, Sra. Consellera, què ha suposat la moratòria? Es
persegueix el lloguer turístic il·legal? Perquè el que manca no
és una regulació, sinó que el que manca és una acció per part
d’aquest govern, Sra. Consellera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura, Sr. Saura, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Moltes gràcies, Sr. President. El que li he dit, crec que en
sis mesos 574 pisos en els primers sis mesos d’aplicació de
la llei crec que és una bona notícia, tres multes a tres
plataformes és una bona notícia. Tenim una situació extrema,
ho sabem, però hi actuam i, a mes, després hi ha tota una sèrie
de plataformes on la llei ha pogut actuar de manera dissuasiva
que han donat de motu proprio de baixa la seva oferta de
lloguer turístic il·legal.

Crec que anam pel bon camí, però a més tenim tota una
política d’habitatge en què fins a 2021 volem invertir 80
milions en parc d’habitatge; en què en els pressuposts de 2019
hi ha previsió de posar-hi 19 milions d’euros. Crec que aquest
govern...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta...

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

... aposta, per una banda eliminar l’oferta il·legal, i, per una
altra, aposta...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.5) Pregunta RGE núm. 3700/18, presentada per
l’Hbl e. Diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a possibilitat
de les persones que obtenguin el grau d’Infermeria el
proper juny de presentar-se al concurs oposició per a
personal d’infermeria.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 3700/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 3609/18, relativa a
possibilitat de les persones que obtenguin el grau d’Infermeria
el proper juny de presentar-se al concurs d’oposició per a

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803700
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803609


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 17 d'abril de 2018 6667

personal d’infermeria, que formula el diputat Sr. Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té
la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Consellera, el passat 10 d’abril es va publicar en el butlle tí
oficial la convocatòria, per concurs oposició, per cobrir
places d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.
Com vostè sap hi ha estudiants d’infermeria que estan a punt
d’acabar els seus estudis, que els acabarien aquest mes de
juny, que s’han queixat pel calendari que els impossibilitaria
de presentar-se a aquesta oposició. 

És per això que li deman sobre la possibilitat que el
requisit de la titulació es pogués acreditar en un moment més
avançat del procés d’oposició. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Sr. Castells, li queden 2 minuts i 2
segons. Té la paraula la Sra. Consellera Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. M’agradaria començar dient que no
s’han fet oposicions en aquesta comunitat autònoma des de fa
molts d’anys, que el Govern de l’Estat del Partit Popular ho ha
impedit, que el Govern del Partit Popular la legislatura passada
no va fer ni tan sols la reserva de places dels anys 2012, 13 i
14, i que això ha provocat una temporalitat en el Servei de
Salut envoltant d’un 40%; és a dir, el 40% de la plantilla és
interina o eventual.

No sé si n’estan orgullosos els diputats, però nosaltres sí
que hem valorat des del primer moment, veient la realitat que
tenim, la primera premissa que vol aquest govern és donar
estabilitat, donar estabilitat als treballadors, satisfer o canviar
tots aquests contractes precaris que hi ha hagut i hem passat de
contractes precaris a tenir molts més interins, però tenim
interins fins i tot o eventuals que tenen més de deu anys
d’interinitat. 

L’oferta pública d’ocupació correspon als anys 2015, 16
i 17, i l’extraordinària també; per una sentència europea
resulta que el Govern de l’Estat ha canviat totalment, al
contrari, i ara ens diu que hem de fer oposicions i que
probablement s’hauran de fer cada dos anys, que també és una
bona notícia perquè com vostè ja sap només es fan oposicions
quan governa el govern de progrés, perquè quan governa el
Partit Popular no es fan oposicions en aquesta comunitat
autònoma, i sortiran quasi 5.000 places a concurs. 

Hi haurà, segur, moltes situacions, moltíssimes situacions
de coincidència de dades: exàmens, finals de curs, proves
d’idiomes..., és a dir que serà molt difícil poder conjugar tots

els interessos. Així i tot és cert que el que intentam és
treballar per l’interès general.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera; li queden 42 segons. Té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sra. Consellera, per la
seva resposta. És cert i cal celebrar, evidentment, aquesta
convocatòria, que si no recordo malament és de 1.000 i escaig
places, i també és veritat que és un concurs oposició, i que els
mèrits del concurs pesen molt, també. Per tant és probable
que la gent, els professionals que ja són dins el sistema, en
aquest sentit  tenen un avantatge perquè evidentment podran
acreditar molts més mèrits que no pas uns estudiants que
acabant d’acabar la carrera. 

Tot i així ja entenc que vostè  diu que hi ha molts
col·lectius, però crec que el col·lectiu dels estudiants que
estudien infermeria que estan a punt d’acabar és un col·lectiu
important a tenir en compte per diversos motius. Primer,
perquè crec que com a sistema ens interessa haver donat la
possibilitat a persones que el seu horitzó professional és
integrar-se en el Servei de Salut de les Illes Balears, com són
els estudiants balears que estudien infermeria, doncs donar-
los l’experiència de poder-se presentar en aquesta oposició,
tot i que realment és difícil perquè hi ha després la fase de
concurs, en què evidentment aquests estudiants tindrien molts
pocs mèrits . En segon lloc em semblaria molt interessant
perquè hem passat els darrers mesos un conflicte, relatiu a la
provisió de personal en el Servei de Salut, en què semblava
que el gran problema era la gran dificultat per fidelitzar
professionals al nostre sistema, i en aquest sentit em sembla
que totes les aclucades d’ull que puguem fer en aquest cas als
estudiants de les Illes Balears que estudien infermeria són
positives, són positives per conjurar aquest fantasma de la gran
dificultat que tenim per incorporar professionals en el nostre
sistema de salut. I després, per últim, per un principi general:
crec que en principi l’administració, si pot optar entre ampliar,
donar oportunitats al màxim de ciutadans possibles, o
restringir-los, si és possible, si tècnicament és possible crec
que sempre hem d’optar per ampliar i per donar el màxim
d’oportunitats a tots els ciutadans d’accedir a la funció
pública.

És per açò que li deman que consideri la possibilitat que el
títol d’infermeria es pugui aportar en alguna fase més avançada
del procés de selecció d’aquest concurs oposició en marxa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Efectivament, hi ha hagut peticions que
demanen l’ampliació de terminis, en principi, però és voluntat
del Servei de Salut estudiar i analitzar totes les possibilitats.
Ens hem posat en contacte amb la Universitat per assegurar-
nos; els estudiants acaben dia 17 de juny, molt més tard del
termini que teníem previst a la convocatòria, i la nova llei de
procediment administratiu és bastant estricta en aquest sentit.
El que sí també hi ha un compromís, i estam parlant amb els
sindicats, és de modificar l’acord de borsa perquè aquests
estudiants es puguin incorporar en el moment d’acabar, és a
dir, poder-los incloure el més aviat millor.

I com li deia tenim 38 processos selectius per reduir la
temporalitat. La bona notícia és que són quasi 5.000 places, i
malauradament...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

...tendrem qualque dificultat com aquesta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 3620/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a conciliació de la vida familiar a Son
Espases.

Passam a la sisena pregunta, la RGE núm. 3620/18, relativa
a conciliació de la vida familiar a Son Espases, 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. Avui la
meva pregunta serà molt concreta, malgrat siguem conscients
que això també succeeix a altres àrees. Tres fisioterapeutes
del Servei de rehabilitació de Son Espases tenen
flexibilització laboral per poder conciliar la vida familiar i la
laboral, però el setembre de l’any passat se’ls va comunicar
que perdrien aquest dret i aquesta flexibilització i que, a més,
canviarien d’horari, és a dir, farien feina només els horabaixes.
Aquestes treballadores s’han reunit amb els seus superiors, la
Direcció, la Gerència i també amb Recursos Humans, però
aquests no han acceptat cap de les seves propostes alternatives
com fer torns rodats o traslladar-se fins i tot a l’Hospital
General.

Per això li deman, Sra. Consellera, si pot afirmar que
aquest govern facilita la conciliació laboral i  familiar dels
treballadors de l’Hospital de Son Espases. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda; li queda 1 minut i 40 segons. Té la
paraula la Sra. Consellera Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. Aquest govern fa to t el possible per
conciliar la vida familiar i laboral dels treballadors de tots els
centres sanitaris, no només de Son Espases, però sempre
garantint l’assistència sanitària.

No és fàcil, Sra. Diputada; ho intentam, intentam aquesta
conciliació , però tenim 16.000 treballadors, i de totes
maneres li  he de dir que l’any passat, l’any 2017, també
concretament s’han donat 3.000 permisos de conciliació,
només els que fan referència a les reduccions de jornada.
També pel que fa al cas dels treballadors que esmenta hem de
garantir l’assistència sanitària, hem d’ampliar l’accessibilitat,
i  això a vegades vol dir fer altres torns. Vostè sap que el
personal sanitari fa torns de matí, d’horabaixa, de vespre,
dissabtes, diumenges, turnicitat, nocturnitat..., és a dir, els
torns és cert que no sempre són el millor per poder garantir
aquesta conciliació, però aquests canvis i aquesta necessitat de
tenir major accessibilitat per part dels pacients fa que aquestes
fisioterapeutes en concret, que és curiós, no?, parlar de tres
persones en concret en el Parlament, però bé..., passen
d’horari de matí a horari d’horabaixa. A mi sí que em consta
que se’ls han ofert diferents opcions, també, i que han estat
rebutjades per elles mateixes. I, com li deia, crec que és
obligació de la Gerència garantir l’assistència sanitària, a més
de facilitar la conciliació, però sobretot garantir l’assistència
sanitària. 

S’estan cercant solucions i se n’han trobat moltes de
manera molt satisfactòries. Sap que fa poc també en aquest
parlament es va parlar de permisos, en el mateix hospital, de
conciliació, i es va arribar a un acord amb els sindicats i han
garantit l’assistència sanitària i han pogut gaudir de les
vacances o dels permisos que tenien prevists. Esper que tot
això sigui una oportunitat per poder millorar. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera; li queden 32 segons. Té la paraula
la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. El novembre passat ja se’ls va acusar de
canviar les normes sense diàleg quan varen decidir que les
infermeres que tenien jornada reduïda veurien restringit aquest
dret per Nadal i Setmana Santa. Ara és el torn d’aquestes
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fisioterapeutes, a les quals s’ha proposat una solució, perquè
les altres solucions les havien proposat elles, la de l’Hospital
General i dels torns rodats; em pareix que no li han dit les
coses així com són. L’única solució que els han proposat és
fer mitja jornada, és a dir, del 90% que passen ara al 50. I
vostè creu que la gent es pot permetre fer un 50% de la seva
feina i per tant cobrar la meitat del que cobren ara? És més,
això per a vostè és conciliació?

Jo crec que no poden passar amb cançons, i li dic que crec
que l’han informada malament, perquè crec que vostè no ve
aquí a dir mentides, però això que també se’ls va dir, que els
horabaixes hi havia 6 fisioterapeutes i el matí eren 30 no és
així. La realitat és que els treballadors estan repartits gairebé
en el mateix nombre: 18, 19 el matí i 18, 19 el capvespre. El
que passa és que no hi ha arguments per prendre aquesta
decisió, i a més l’han presa unilateralment. Ni rastre del famós
diàleg d’aquest govern del pacte.

Defensam la conciliació de boqueta; feim una llei
d’igualtat; ens manifestam dia 8 de març; presentam una
agenda feminista, la setmana passada; però a l’hora de la
veritat, a l’hora de gestionar, oblidam els grans discursos i tot
queda en paper banyat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Com li he dit hi ha 16.000 treballadors,
Sra. Diputada, i li puc assegurar que no és senzill, però que la
voluntat del Govern és arribar al màxim d’acords possible amb
els treballadors. Ja li he dit, en el cas que ha comentat, que
tenim aquest acord i que s’han pogut facilitar els permisos.
Conciliar la vida familiar i laboral vol dir tenir més
treballadors. En tenim més de 1.000; això vol dir més
substitucions, això vol dir més professionals, i això vol dir
poder gaudir de més permisos. També donar estabilitat laboral
vol dir conciliació de la vida familiar i de la vida laboral; per
tant substituïm molt més del que es feia, es donen molts més
dies lliures, moltes més vacances, i tot això...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

...són mesures de conciliació, Sra. Diputada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.7) Pregunta RGE núm. 3621/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i  Patiño,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la Naveta dels
Tudons.

Passam a la setena pregunta, la RGE núm. 3621/18,
relativa a la Naveta dels Tudons, que formula la diputada Sra.
Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Sra. Tur, la
portada del Menorca me quita la pregunta casi, porque ya se
la contesta, pero, si me permite, pienso que es una cuestión
importante y aquí se la voy a plantear.

Mire, Sra. Consellera, sé que esta cuestión patrimonial que
llevo aquí a la cámara es competencia del consell, pero la
complejidad del asunto, su importancia y alcance, me hacen
entenderlo como un problema de interés general, máxime ante
la paradoja que no suceda esta desgracia cuando en 2014 se
inició la promoción de una Menorca talaiòtica, que es cuando
más recursos debería haber para este patrimonio universal.

No obstante, después de ver lo que pone la prensa hoy,
explicando lo que venía a preguntarle, nos falta, como en
medicina, una prescripción de terceros y, a ser posible, de un
organismo internacional, pues este patrimonio es menorquín,
pero a la par también es universal. Mi decepción al leer el
temor de Cristina Rita, la responsable del Servicio  de
Patrimonio histórico del consell, que no se cuentan con los
recursos suficientes para poner cámaras u otro tipo de
vigilancia. Me pregunto dónde están y qué destino tuvieron las
subvenciones recibidos a costa de los talaiots y taules.

Me gustaría saber la opinión de la conselleria y qué nos
puede aportar. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Li queda 1 minut i 13 segons Sra.
Seijas. Té la paraula la Sra. Consellera Fany Tur.

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

Gràcies, Sr. President. M’alegra la pregunta perquè
efectivament, tot i que les competències en patrimoni han
estat transferides als consells insulars, crec que és bo que en
el Parlament es parli de patrimoni, sobretot quan parlam d’uns
béns i d’uns elements tan excepcionals que són
merescudíssims candidats a ser declarats Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO, com esperam que passi, desitjam
que passi.

Com vostè ha dit, la premsa avui informa de la roda de
premsa que va donar ahir el consell insular, però està bé fer un
resum. Tan aviat es va saber l’atemptat que havia patit la Naveta
dels Tudons, s’hi varen presentar els responsables polítics,
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acompanyats d’una restauradora. Aquesta restauradora al cap
d’una setmana va presentar un informe amb diverses
propostes. Paral·lelament s’ha treballat també amb
l’assessorament de la Direcció Insular de l’Estat per instaurar
un sistema de vigilància, per evitar que es tornin produir,
almanco als monuments més destacats, un atemptat d’aquestes
característiques. S’han demanat diverses opcions per fer una
rehabilitació, una restauració el menys agressiva possible, és
a dir, amb productes biodegradables que no facin malbé la
pedra. I de manera paral·lela, es volen organitzar des del
consell, jornades de visites escolars i de portes obertes
perquè la gent vegi com es restaura i que prengui consciència,
tot i que els menorquins la tenen i tots els illencs, de la
importància d’aquests béns.

Per part del Govern li he de dir que hi ha partides
específiques per donar suport a la candidatura de Menorca
Talaiòtica i que estarem al costat i donarem suport a qualsevol
iniciativa en el sentit de protegir i difondre els valors
excepcionals del patrimoni arqueològic de Menorca i de totes
les illes, sempre que els consells ens ho demanin i tan aviat
els consells ens ho demanin, ens tenen al seu costat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Li queden 42 segons de rèplica.
Té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sra. Consellera, me alegro mucho de lo que me está
comentando y me alegro mucho de que el Govern balear no se
desentienda de este patrimonio. Y los menorquines somos
conscientes del patrimonio que tenemos y por eso están ahí
monumentos que tienen más de 3.000 años, por el cuidado de
los menorquines. El problema es que ahora mismo hay
personas que vienen a la isla y que estos bienes no están
protegidos como deben de estar.

Si me permite un juego de palabras Sra. Tur, como usted
sabrá la palabra turismo deriva del gran tour, ese viaje que
hacían los ilustrados y románticos del siglo XIX, para conocer
de primera mano aquello que los gabinetes de estudio no
permiten conocer y que complementaba la formación teórica.
Le hago esta referencia y recreación histórica para poner
sobre la mesa dos ideas: la primera, el incidente de la Naveta
pone de manifiesto que no cuidamos lo suficiente nuestro
patrimonio cultural más preciado y que deberíamos aprender
a valorarlo como motor turístico, como nos enseñaron los
viajeros del gran tour.

Todo el catálogo patrimonial talayótico, así como los
yacimientos han de ser visitados, hay que acudir al terreno y
activar las alarmas para los más de 1 .500 monumentos que
tenemos en Menorca. Se ha de velar para que la limpieza,
acotamiento...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seijas...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

... del perímetro y vigilancia sea efectiva.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

Gàcies, Sra. Seijas. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Estam d’acord, efectivament, com
he dit abans i com ha dit vostè mateixa, tots els menorquins i
tots els illencs som conscients de la riquesa patrimonial que
tenim i que hem de protegir i que hem de posar en valor.
Evidentment, no sempre es poden controlar i no es poden
preveure atacs vandàlics, que afortunadament són puntuals i
precisament per açò, perquè són puntuals i excepcionals de les
poques vegades que es produeixen, això no vol dir que no els
hàgim de lamentar i que no tenguem l’obligació d’arbitrar
totes les mesures per evitar que torni passar.

Si el consell insular de la partida que hi ha dedicada en els
pressuposts del Govern balear, per a la promoció d’aquests
béns, vol que participem i col·laborar amb la instal·lació d’un
sistema de vigilància i protecció, així ho farem...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

..., les prioritats les marcarà el consell insular i a nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... ens tendrà al costat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.
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I.8) Pregunta RGE núm. 3626/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parl amentari Popular, relativa a nou institut
d’educació a Maioris.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 3626/18, relativa
a nou institut d’educació secundària a Maioris, que formula la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia Sr. March. Els residents de
Llucmajor reclamen fa deu anys un nou institut a la zona
d’urbanitzacions, per evitar la saturació de s’Arenal i donar
continuïtat als projectes educatius de les badies i
urbanitzacions.

La passada legislatura no es va poder construir per raons
clarament econòmiques, encara que es va adquirir el
compromís d’iniciar tràmits davant dels col·lectius de pares,
mares i veïnats. Ara vostès disposen de 1.350 milions d’euros
més, tenen recuperació econòmica i podrien haver-ho destinat
a invertir en les necessitats educatives. Però la legislatura
s’acaba i no ha estat així.

Hem sentit aquesta setmana el regidor socialista a
Llucmajor reclamar aquest institut, regidor que diu que han fet
la seva feina, que han posat els solars a disposició seva i que
vostès no han fet res per al projecte, que els donen llargues i
juguen amb les xifres.

En conclusió Sr. March, vostès reivindicaven aquesta
actuació la passada legislatura quan no governaven i ara que
governen consideren que no és urgent. Ens vol dir qui té raó,
els regidors socialistes que diuen que és urgent des de l’any
2010, o vostè que diu que no és urgent l’any 2018?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Li queda 1 minut i 25 segons de
rèplica. Té la paraula el Sr. Conseller Martí March.

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

Moltes gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Sra.
Riera, s i era tan urgent, vostès no varen fer ni el projecte
bàsic, ni el projecte bàsic, vostès no tenien doblers, però
vostès no varen fer ni el projecte bàsic. I el que va prometre
vostè a Llucmajor i a altres municipis no està escrit, convenis,
convenis buits de contingut.

Per tant, Sra. Riera, nosaltres hem dit des del primer
moment que l’Institut de Maioris és necessari, en el nostre Pla
d’infraestructures està plantejada la construcció d’aquest
institut per a la propera legislatura. Ho hem dit, no hem
enganat ningú, hem dit sempre la veritat, per tant, nosaltres

tenim clar que aquest institut s’ha de fer i es farà d’acord amb
aquesta planificació que nosaltres estam duent a terme.

Més li diré, en aquest moment hi ha dos instituts a
Llucmajor, el de Llucmajor i el de s’Arenal, que donen
resposta a les necessitats d’escolarització d’ESO, batxillerat
i formació professional. Hi ha tres centres concertats que
estan (...) en temes d’ESO. I per tant, en aquests moments
estam escolaritzant tots els  al·lots que realment s’han
d’escolaritzar a aquest nivell educatiu.

Per tant, nosaltres no enganam, i no ens enfrontarà, Sra.
Riera, tal com va fer a la pregunta, interpel·lació, amb els
socialistes, no farem cap tipus de confrontació. Nosaltres
dialogam i dialogam de veritat, hem dialogat amb la
plataforma, hem dialogat amb l’Ajuntament de Llucmajor i ho
seguirem fent. Però nosaltres (...) vostè, vostès sí que varen
enganar, no varen fer ni el projecte bàsic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Li queda 1 minut i 10 segons. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, evidentment qualque
cosa no vàrem fer bé, si no, no estaríem aquí, estaríem allà i
vostè no estaria en aquest Parlament. Això per començar.

I miri, premsa de maig de 2013: “el PSIB-PSOE recull
firmes perquè les urbanitzacions de Llucmajor tenguin un nou
institut”, i vostès deien: “exigim al Govern del Partit Popular
que construeixi aquest institut abans de 2015. Els pares estan
preocupats perquè no poden dur els nins prop de ca seva. El
Govern no pot mirar cap a un altre costat, perquè afecta
Tolleric, Bahía Grande, Bahía Azul, Sa Torre, Puig de’n Ros,
Maiors, Ses Palmeres, Cala Blava, Bellavista i Son Verí Nou.” 

Què passa ara? Ja no els preocupen els pares i els nins, ara
ja els preocupen de cara a l’any 2020, no és ver? Idò no, jo li
diré quina és la veritat, resulta que no només és un problema
de places, resulta que és un problema de formació
professional, els pares el que volen és que l’Institut de
s’Arenal quedi com a un centre de referència de formació
professional en matèria d’hoteleria i turisme. I vostès no volen
apostar ni per la formació professional, ni per la igualtat
d’oportunitats, ni per l’hoteleria i turisme. I per això no volen
prioritzar l’Institut de Maioris.

Vostès lamentablement van en contra d’aquesta igualtat
d’oportunitats, vostès no estan apostant per una zona on hi ha
la planta hotelera més gran de les Balears i vostès van en
contra de la formació i de l’ocupació. Aquesta és la
lamentable realitat que tenim a l’educació a les nostres illes.

Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Riera, el que ha dit és un màster de
mentides, és un màster de mentides, això que no ens
preocupam ni per l’FP, ni per l’ocupació, em sembla que la
realitat nega tot el que està dient. No faci demagògia, Sra.
Riera, vostè ha estat consellera d’Educació. Vostè sap quan
és..., quina és la realitat, des que governam hi ha més de 1.000
alumnes més de formació professional, posam noves famílies,
estam a punt d’aprovar un pla estratègic de formació
professional que aplicam.

Sra. Riera, una mica de serietat. I nosaltres dialogarem,
hem dialogat amb la plataforma i amb els pares, però la
decisió  de fer...,vostè diu “un centre d’FP, l’institut de
S’Arenal”, això ho hem de discutir. L’opinió dels pares és
important, però no és l’únic criteri a l’hora de fer planificació.

Per tant, Sra. Riera, si vostè  vol fer política d’oposició
seriosa, faci-la; si vol fer política de demagògia, segueixi fent-
la, perquè la seva credibilitat és zero. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 3622/18 , presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa del
servei d’al·lergologia.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 3622/18, relativa
a posada en marxa del servei d’al·lergologia, 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:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos, Baleares
sigue siendo la única comunidad autónoma que no tiene un
servicio de alergología en la sanidad pública. La Organización
Mundial de la Salud recomienda un especialista cada 50.000
habitantes y el 30% de la población padece alergias, por
ejemplo, Canarias tiene 32 especialistas y Baleares tiene cero.

El Pleno de esta cámara, el 31 de octubre, aprobó una
resolución del Grupo Popular en que instaba al Govern desde
el Parlamento a implantar este servicio en todas las islas y fue
aprobada por 37 votos a favor, por parte del Grupo Popular, de
Ciudadanos, de El Pi y MÉS por Menorca y 20 votos en
contra. 

Por tanto, preguntamos a la Sra. Consellera, ¿cuál es la
situación de este servicio? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente, li  queda 1 minuts i 46 segons de
rèplica. Té la paraula la Sra. Consellera Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. Li he dit..., ho he dit en diferents
ocasions, Sr. Lafuente, l’assistència a les persones que tenen
al·lèrgies en aquesta comunitat autònoma està garantida. Està
garantida perquè hi ha molts de metges especialistes que s’hi
dediquen, tenim pneumòlegs, o torrinolaringòlegs,
oftalmòlegs, endocrins, digestòlegs, moltes especialitats es
dediquen a les al·lèrgies.

També he dit moltes vegades, i és així, que el 90% de
problemes de salut es resolen a atenció primària i els metges
de familia i els pediatres de primària són els que més
processos al·lèrgics resolen amb total solvència.

Per una altra banda, si hi ha un cas complicat, un cas que no
es pot resoldre a les Illes Balears s’envia a qualsevol hospital
de la resta de l’Estat on es pugui tractar aquesta persona sense
posar cap impediment, com no pot ser d’altra manera.

Tot i així, al llarg d’aquest any s’incorporarà un al·lergòleg,
com ens vàrem comprometre, a l’Hospital de Son Espases i
s’incorporarà a un d’aquests serveis que li he esmentat i farà
feina de manera col·laborativa amb tots aquests serveis que li
comentava.

El que no puc entendre encara és que, ja ens hem
compromès, ja hem dit que el posarem i no sé, si tan prioritari
era per a vostès o tan prioritari és, idò no sé per què no està
posat encara, o sigui, per què no es va posar en la passada
legislatura, per exemple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, li queda 1 minut i 2 segons de
rèplica. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, por su contestación, de su
contestación deduzco que no van a cumplir lo que acordó el
Parlamento, es decir, instaurar el servicio en cada una de las
islas. Además le recuerdo que en la tramitación del
presupuesto de este año vigente se  aprobó una partida
presupuestaria de 500.000 euros para la implantación de este
servicio. A una enmienda de Podemos... se añadieron 120.000
euros más para la implantación de este servicio este año.

En diciembre la prensa informaba que lo que se haría seria
la incorporación de un especialista en funciones de
asesoramiento profesional, que entiendo que es lo que usted
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nos explicaba, es decir, crean un servicio de asesoría, pero no
crean el servicio. Por tanto, incumplen lo que acordó el
Parlamento.

Desconocemos qué pasará con los 500.000 euros, porque,
según informaba la prensa, la asesoría costará 120.000 euros.
Por tanto, ustedes crean..., los pacientes creo que lo que
quieren es un servicio de especialistas, no que creen asesorías
por 120.000 euros. Desgraciadamente lo que quieren los
pacientes es que se les trate por parte de gente que conozca
sus enfermedades, hablen o no en catalán, tengan o no tengan
el título del catalán, pero que sean buenos especialistas. Esto
es lo que quieren los pacientes y, desgraciadamente, lo que
vemos y la realidad es que ustedes vuelven a incumplir un
acuerdo del Parlamento, ustedes desprecian lo que dicen las
resoluciones del Parlamento. 

Ustedes hablan mucho, prohíben mucho, sancionan mucho,
pero gestionan poco y, desgraciadamente, lo que hacen es no
solamente incumplir los acuerdos del Parlamento, sino
despreciar lo que les solicita la gente y lo que necesitan los
ciudadanos de estas islas. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Com he dit al seu company, el Sr.
Nadal, acomplim els nostres compromisos, sabem
perfectament quins són els nostres compromisos i em
demana... vostè em demana pel nou servei, tenen la barra de
demanar per nous serveis. Vostès que acomiaden 1.400
persones més que necessàries en aquesta comunitat autònoma,
cada una de les persones contractades tenen una funció i tenen
un servei. Hem de recuperar tots aquests professionals. És
clar que sí, s’han d’establir prioritats, s’han d’establir
prioritats, n’hem recuperats 1.000, no hi són tots encara, tots
els que vostès varen acomiadar encara no els tenim.

Per tant, s’ha de fer una priorització i ja li ho he dit, tal
vegada és el que els molesta. Volíem donar estabilitat, volíem
complir amb els nostres treballadors, hem millorat les
condicions de feina, hem augmentat les plantilles de moltes
especialitats, de moltíssimes especialitats, estam donant
molta més estabilitat als professionals que és el que demanen
i resolem tots els problemes de salut de la millor manera
possible, dic de la millor manera possible, i així i tot ens hem
compromès a crear un... a posar un servei d’al·lergologia i li
he dit que es posarà i no és un consultor, és un metge
especialista...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... que farà feina de manera col·laborativa,...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

..., però farà (...)...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 3623/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llista d’espera de
proves radiològiques a l’Hospital de Manacor.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 3623/18, relativa
a llista d’espera de proves radiològiques a l’Hospital de
Manacor, que formula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el 27 de febrer
passat, li vaig denunciar a aquest ple que malalts oncològics
amb indicació de TAC cada tres mesos en duen quatre esperant
perquè les llistes d’espera radiològica a l’Hospital de Manacor
estaven saturades, per la qual cosa l’única opció per als que
podien era fer-se un TAC privat.

La realitat és que la plantilla de radiologia en aquest
hospital no està coberta i també en febrer ja es va denunciar
que estava al 50%. És a dir, de deu places només n’estaven
cobertes cinc, pel que s’havia de donar cites en funció de la
prioritat de cada pacient.

Per això li pregunt, Sra. Consellera: quan pensa solucionar
la llista per a proves radiològiques a l’Hospital de Manacor?,
i li pregunt d’aquesta legislatura, no de l’anterior.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra, li queda 1 minut i 49 segons de rèplica.
Té la paraula la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Miri, les proves radiològiques urgents
a l’Hospital de Manacor es fan de manera immediata. Les
proves radiològiques urgents a l’Hospital de Manacor es fan
de forma immediata.

Les solucions i les millores són contínues. Vostè em
demana: quan pensa... solucionar. La solució és contínua, no
hi farem més referències.

El que li diré és que és cert tenim una mancança
d’especialistes i  d’especialistes de radiologia no només en
aquesta comunitat autònoma, a tot l’Estat i efectivament
necessitam solucions i posam solucions. Quines solucions?
Idò hem posat un anell radiològic que permet que
especialistes d’altres centres puguin llegir la placa feta pels
tècnics de l’Hospital de Manacor.

Quines altres mesures? Hem conveniat amb l’Hospital Sant
Joan de Déu, amb l’Hospital Creu Roja i l’Hospital d’Inca
també dóna suport a l’Hospital de Manacor per fer
determinades proves. I després, dins les proves de radiologia,
hi ha diferents proves com vostè molt bé sap i tenen diferents
esperes en funció de la prova que s’ha de fer.

I no hem d’oblidar que hem adjudicat fa molt poc una
ressonància magnètica que està prevista en les obres de
l’Hospital de Manacor que s’estan fent a urgències i  que a
continuació es farà l’obra de la ressonància magnètica i
pensam que millorarà molt la situació.

Ens hagués agradat que la reforma de l’Hospital de
Manacor ja estàs feta, Sr. Diputat. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, li queda 1 minut i 9 segons de
rèplica. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Només faltaria que allò urgent no
fos immediat, Sra. Consellera.

Miri, vostès han fet diverses coses, sí, però a l’Hospital de
Manacor han esperat a superar els  dies d’espera més del
raonable per derivar pacients a altres centres, com ha dit vostè.
Han esperat més del compte a enviar radiòlegs de suport
d’altres centres, s’han retardat a informar proves realitzades a
Manacor des d’altres centres, i a més el seu anell radiològic
que vostè aquí ha lloat no funciona, i això és la seva gestió.
Però així i tot els  problemes no se solucionen perquè no
poden compensar la falta d’aquesta especialitat a Balears i que
fa que les llistes d’espera radiològiques estiguin disparades,

no només a Mallorca i no només a Manacor, també a Son
Llàtzer i a Son Espases; però també a l’Àrea de Salut d’Eivissa
i Formentera, on la situació és crítica; ( ...) d’espera en
augment, com per exemple les mamografies. 

La seva política i la d’aquest govern és equivocada, per
l’absència de mesures fidelitzadores efectives, i a més per la
imposició de mesures antifidelitzadores, i a pesar de tot el que
ens diu aquí els  problemes no se solucionen perquè hi ha
personal sanitari que rebutja quedar-se o venir a Balears per
mor d’aquesta política que, a més, fa que milers de persones
estiguin esperant no només proves radiològiques sinó també
consultes i intervencions més enllà del que vostè mateixa es
va comprometre ja fa tres anys.

La realitat és que la legislatura s’acaba i vostè no és capaç
de solucionar els grans problemes d’aquesta comunitat a pesar
de la millora econòmica, i això vol dir gestió defectuosa o
nul·la gestió. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Ja m’estic acostumant al fet que ens
demanin urgència en tots els problemes que ens varen generar
i ens varen deixar la passada legislatura. La urgència. Fa uns
minuts el diputat Nadal demanava ampliar l’assistència
sanitària, els que la varen retallar i reduir; la setmana passada
vostè em demanava pel Decret de garantia de demora, que
varen llevar vostès mateixos però ara l’hem de posar
immediatament; el Sr. Lafuente fa un moment em demanava
al·lergòlegs i resulta que vostès engeguen 1.400 persones. 

Ara resulta que les llistes d’espera...; les llistes d’espera,
Sr. Serra, no estan com a mi m’agradarien, i deman disculpes
una vegada més a totes les persones que han d’esperar més del
temps que necessiten esperar, però també li puc dir que estam
molt millor. Aquí tenc les dades, vostè pot fer les preguntes
escrites, les que vulgui, de qualsevol de les proves, de
qualsevol; exactament li puc donar tots aquests gràfics que
demostren que les llistes d’espera estan millorant, en
consultes, en proves radiològiques i en intervencions
quirúrgiques, i si feim més activitat evidentment hi ha més
pacients que necessiten més proves, això és una realitat.

Les respostes de les quatre preguntes d’avui del Partit
Popular estan totalment en les retallades que vostès varen fer
la passada legislatura, no tenen una altra resposta.

(Remor de veus)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 17 d'abril de 2018 6675

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 3625/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitat hospitalària a
l’Hospital residència assistida de Cas Serres a Eivissa.

Passam l’onzena pregunta, la RGE núm. 3625/18, relativa
a activitat hospitalària a l’Hospital residència assistida de Cas
Serres a Eivissa, que formula el diputat Sr. Vicent Serra i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer lloc, vull
felicitar el personal i els familiars de l’Hospital residència
assistida de Cas Serres, el comitè d’empresa i la plataforma
per haver aconseguit, amb la seva mobilització, el canvi
d’actitud a darrera hora del Consell Insular d’Eivissa, amb un
recurs d’alçada contra la resolució de la seva directora general
d’Acreditació, Docència i  Recerca en Salut, que declara
l’extinció de l’autorització de funcionament d’aquest centre
com a centre hospitalari, que era el camí per on ens duia el
"menfotisme" del PSOE i la incapacitat de Podem a Eivissa
des de principi de legislatura. Perquè, tal i com es reconeix en
aquest mateix recurs, una de les raons d’extinció de
l’autorització és haver presentat la sol·licitud de renovació
fora de termini reglamentari, quan tot això ja se sabia des de
fa dos anys i mig; un canvi d’actitud també fora de termini,
perquè a pesar d’aquest recurs fet a corre-cuita la resolució
que denega l’acreditació hospitalària segueix vigent.

Per això li pregunt, Sra. Consellera: pensa retirar o
suspendre aquesta resolució? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra; li queda 1 minut i 36 segons de rèplica.
Té la paraula la Sra. Consellera Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. Tendrem temps de parlar a la
interpel·lació amb detall de tota la normativa i tots els detalls.
Entenc el seu interès personal en aquest tema, però crec que
és més encertat aclarir que sembrar dubtes. Jo crec que vostè
hauria de saber quines són les passes que s’han fet, per què
s’han pres les decisions que s’han pres, en quina situació
estam en aquests moments i com és o com es pot dibuixar el
futur de la residència assistida de Cas Serres, Hospital
residència assistida de Cas Serres. 

Autoritzar un hospital no és senzill, no és tan senzill com
per a na Cifuentes fer un màster, està clar que no. El primer de
tot que jo crec que hem de demanar són disculpes; des de
l’administració i amb el llenguatge administratiu que utilitzam

hem generat certa confusió. Crec que hem de ser rigorosos,
el marc legal i també estatal, tant de la comunitat autònoma
com de l’Estat, és molt clar, i ja li dic que el repassarem a
fons, però mentrestant he de dir que la residència de Cas
Serres és un centre residencial que dóna un excel·lent servei
a la població d’Eivissa, i que pot continuar com fins ara. El que
han fet els tècnics de la Direcció General d’Acreditació és
comprovar quina activitat es dóna a Cas Serres i adequar la
seva acreditació. El consell és el propietari de la residència i
el que la gestiona, i ha manifestat que tant els usuaris com els
professionals no han de notar cap canvi amb aquesta
actualització normativa, que respon a la legalitat vigent, a més.
Tampoc no hi ha cap impediment legal per demanar més
serveis sanitaris, i per suposat interessa mantenir la qualitat,
i fins i tot per raons històriques es pot mantenir el nom
d’Hospital residència de Cas Serres. La voluntat del Govern és
continuar donant els mateixos i excel·lents serveis en aquesta
residència com fins ara. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera; li queden 40 segons de rèplica.
Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no som aquí per
parlar de màsters, en aquesta pregunta. Justament si vol parlar
de màsters vagi vostè aquí davant i parli amb l’Ajuntament de
Palma i aclareixi tots els currículums del personal que vostè
té al seu servei.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, vostè el que està clar, i m’ho ha donat amb
aquesta resposta, és que vostè volia eliminar l’assistència
hospitalària de Cas Serres des del principi, perquè vostè, en
resposta a una pregunta meva feta en aquest ple el juliol de
2016 em va contestar que Cas Serres ja no seria hospital,
perquè vostè ja sabia que no ho acreditaria, i ho ha fet en
connivència amb el PSOE i Podem del Consell Insular
d’Eivissa, al qual el novembre de 2015 va fer avançar, com si
fos un titella, que Cas Serres no seria hospital el 2018 i que
passaria a estar integrada dins la xarxa pública per la
dependència, argument repetit submisament pel consell fins
només fa uns dies, i mentre la consellera de Sanitat del
consell al final deia que Cas Serres continuaria essent
hospital, vostès preparaven la resolució en sentit contrari.

I aquest desgavell i ineficàcia dins el mateix consell i entre
el consell i el Govern és el que ha provocat una mobilització
del personal de Cas Serres, que no s’hagués hagut de produir
si tenguessin les idees clares perquè han tengut dos anys i mig
per treballar, però l’entrega de documentació, repetesc, ha
estat fora de termini, i ara ho volen arreglar a darrera hora amb
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una proposició de llei que ni és retroactiva, i un recurs
d’alçada que ni demana la suspensió. Un vertader nyap.

Per tant la resolució continua vigent i com reafirma la seva
directora general és directament aplicable. Li demanam la
retirada de la resolució. No consumi el desgavell al qual ens
ha portat el conformisme i la incapacitat del Consell Insular
d’Eivissa.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Idò em genera una certa tristesa i
preocupació el fet que vulguin, vostè i el seu partit, generar
confusió entre els residents, entre els professionals i entre els
treballadors, incertesa i preocupació a tots els professionals
i les persones que viuen a Cas Serres. 

Miri, a l’illa de Mallorca tenim altres residències
semblants, com la residència d’Eivissa, i són gestionades pels
consells, i crec que en aquest moment el que hem de fer és
treballar de manera conjunta amb el consell, com ha
manifestat el president del consell, per trobar la millor
solució o la..., sí, la millor solució per a la residència.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 3618/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a proves de selectivitat.

Passam a la dotzena pregunta, la RGE núm. 3618/18,
relativa a proves de selectivitat, que formula la diputada Sra.
Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Presidenta, como sabe, las pruebas de
acceso a la universidad están reguladas por la Orden
ministerial de 2016, que dictamina que corresponde a las
administraciones educativas, es decir, a su conselleria de
Educación, en colaboración con las universidades, establecer
las instrucciones para la realización de estas pruebas, unas
instrucciones que deberán respetar los principios de igualdad
y no discriminación.

Como sabe Ciudadanos en 2016 realizó una ronda de
reuniones con responsables de la comisión organizadora de
las pruebas, que están conformada por cuatro miembros de su
conselleria de Educación y cuatro miembros de la UIB.
Nuestro objetivo era argumentar e intentar convencer del
hecho discriminatorio de que a los estudiantes que
contestaban la prueba en castellano se les prohibiera tener los
enunciados en dicha lengua, un hecho que llevaba ocurriendo
desde hace más de 25 años. La consecuencia de estas
reuniones ha sido que desde el curso pasado los enunciados de
las pruebas se entregan en ambas lenguas oficiales, cosa de la
que nos alegramos.

Sin embargo, presidenta, sin embargo, y ante el asombro
de los alumnos, en esa convocatoria ocurrió algo bastante
desagradable. Mire, a los alumnos se les repartió la prueba
sólo con los enunciados en catalán, y una vez repartidos el
alumno que los quisiera en castellano tenía que levantar la
mano y pedirlo al profesor, una instrucción absurda que
vulnera los principios de igualdad y no discriminación y que
fue denunciada por los alumnos.

Presidenta, los alumnos se preguntaban por qué no se les
entregaba directamente la prueba en castellano a medida que
se repartía, pidiendo la opción de lengua. Por ello le pregunto
Presidenta, ¿cómo se va a hacer efectivo este año la entrega de
las pruebas en ambas lenguas?

Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor. Sra. Ballester li queden 58 segons de
rèplica. Té la paraula la Sra. Presidenta Francina Armengol.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Ballester per la seva
pregunta, em pensava que seria més àmplia, em pensava que li
preocupava el model educatiu de les Illes Balears, que, per
cert, millora molt, em pensava que li preocupava com havien
millorat les condicions laborals dels nostres treballadors
públics; em pensava que li  preocupava com milloram les
infraestructures educatives; em pensava que li preocupava com
milloram les beques menjador i, per tant, l’equitat dins el
sistema educatiu; em pensava que li preocupava com intentam
fer feina pel 0-3 anys, ahir precisament teníem una reunió
interessant en el Consolat de la Mar, que crec que hauria estat
interessant poder explicar avui. Però bé, a vostè li segueix
preocupant exactament el mateix i, per tant, jo li contestaré el
que fem com a Govern de les Illes Balears.

Vostè vol saber com estan els anunciats de les preguntes
de selectivitat, en quin idioma. Bé, Sra. Ballester, des que
nosaltres governam i l’any passat va ser el primer any, perquè
quan governaven els seus socis això no passava, hi ha l’elecció
lingüística, evidentment per contestar amb l’idioma que
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vulguin dels dos oficials, i també per tenir e ls  anunciats en
qualsevol dels dos idiomes oficials.

El que per a vostè és la preocupació màxima, li diré que
per als nostres alumnes no ho és. Miri, a l’any passat, de
12.325 exàmens, se’n varen demanar en castellà 469, el
96,2% va escollir les preguntes en català, i això es fa pactat
amb la Universitat de les Illes Balears.

Sra. Ballester, no cerqui problemes allà on no n’hi ha.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li queda 1 minut i 10 segons de
rèplica. Té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidenta, si a usted le avergüenza reconocer algo, basta
que lo reconozca y punto, no importa que cambie de tema.
Mire los derechos no se miden según el tanto por ciento de
las personas que los estén disfrutando, los derechos son
derechos, haya una persona o 5.000.

Presidenta, usted es la responsable última de esta
instrucción absurda, sectaria y retorcida que afecta a nuestros
jóvenes y es impropia de un gobierno. Y no eche balones
fuera, sea responsable de sus actos, presidenta, los alumnos
sencillamente le están pidiendo el mismo trato para todos, el
mismo trato para todos. ¿Le parece excesivo, presidenta? Les
puede contestar a los alumnos que la están escuchando, que
están esperando que Ciudadanos hiciera esta pregunta. ¿Le
parece a usted que los alumnos se merecen el mismo trato? 

Solamente le piden que modifique la instrucción,
presidenta. En todo caso, si usted no lo hace, lo que está claro
es que Ciudadanos dentro de 12 meses lo haremos aquí en
este Parlamento nosotros.

Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor! Silenci! Té la paraula la Sra. Presidenta
del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Ballester, si qualque
cosa ha fet aquest Govern és garantir els drets dels ciutadans
i ciutadanes, drets bàsics en aquesta comunitat autònoma que
havien estat eliminats per qui són els seus socis en aquests
moments, Sra. Ballester, tant en termes educatius, com en
termes socials, com en termes sanitaris, com en tants i tants

de termes. També en tema de drets lingüístics, que aquest
Govern ha recuperat per a tots els ciutadans, per als que parlen
i es volen relacionar amb l’administració en castellà i per als
que parlen i es volen relacionar amb l’administració en català,
perquè tenim dues llengües oficials, Sra. Ballester, que
nosaltres evidentment tenim l’obligació de promocionar i
sobretot la llengua pròpia.

Això és així, Sra. Ballester, i  acomplim la normativa i
l’Estatut d’Autonomia. Per primera vegada aquest Govern a les
proves de selectivitat ha dit: qui vulgui els anunciats en
castellà els pot tenir, i no passa res, Sra. Ballester, no hi ha cap
problema en termes lingüístics en aquesta comunitat, malgrat
que vostès s’obsessionin en cercar això, no hi ha cap
problema.

Ara sí, tenim algun problema, Sra. Ballester, en els quals
vostès podrien ajudar, per exemple tenim problemes de
finançament autonòmic, per exemple tenim problemes amb un
pressupost general de l’Estat que torna condemnar el sistema
educatiu públic de tota Espanya i també d’aquesta comunitat
autònoma.

(Alguns aplaudiments)

I si li preocupa tant garantir els drets dels ciutadans i dels
alumnes, jo li dic: és molt important el dret a l’equitat, a la
igualtat d’oportunitats i el dret a l’educació. Facin un
pressupost general de l’Estat d’acord amb el que necessiten
els ciutadans d’aquestes illes i els alumnes d’aquestes illes i
qualque cosa els podrem agrair.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.13) Pregunta RGE núm. 3616/18, presentada per
l ’Hbl e. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mega
creuers.

Passam a la tretzena pregunta RGE núm. 3616/18, relativa
a mega creuers 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, Sr. President. Bon dia Presidenta, bon dia a
tothom. Començam una nova temporada turística, sabem que
enguany també batrem nous rècords turístics i un altre pic
viurem a Ciutat situacions de saturació i això tindrà un impacte
en el tipus de turisme i de qualitat turística i de turisme de
baix impacte que no ho podrà ser, que ens voldria oferir aquí.
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I estam seguint des de Podem amb molta atenció les
negociacions encetades, o l’intent de negociació encetat pel
Batle de Palma i per l’Ajuntament de Palma, al respecte de
negociar una possible limitació en l’arribada de creuers a la
mateixa hora al Port de Palma. Això es faria mitjançant la
confecció d’un nou pla director i pensam que és una molt bona
iniciativa que després de l’arribada d’aquest Symphony of the
Seas, que va influir precisament en aquesta situació de
massificació que es va veure, perquè també coincidia amb
altres mega creuers en el Port de Palma, el mateix dia, amb tot
l’impacte que això comporta. O pensam que aquesta iniciativa
podria ser una bona manera precisament d’afegir mesures a
totes les que ja s’han posat en marxa per part d’aquest Govern,
com el fet que es dobli l’impost turístic, la Llei d’urbanisme,
les campanyes contra la precarietat i les lleis que es posaran
en marxa per diversificar el model econòmic.

Sabem que tot això no ha tengut cap impacte en l’arribada
massiva de turistes, perquè empíricament es demostra que any
rera any puja el nombre de turistes que arriben a les nostres
illes. I això també està relacionat amb la manca de control
total que tenim damunt els punts d’entrada que és realment on
hauríem ara de posar fil a l’agulla. 

Llavors estam molt interessants en conèixer què pensa el
seu Govern i si pensa donar suport a aquesta iniciativa de
l’ajuntament de negociar amb l’Autoritat Portuària la limitació
d’arribada de mega creuers a Ciutat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo, li queden 39 segons de rèplica. 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 tornar
dur a debat a aquest Parlament el model turístic que volem per
a aquesta comunitat autònoma i que, com vostè sap i
compartim, el volem sostenible. Per tant, nosaltres som més
de la qualitat que no de la quantitat, d’equilibrar a puntes
d’estiu, d’allargar temporades per poder fer possible que els
treballadors treballin més temps i també, evidentment, per
poder tenir un turisme molt més sostenible, el que
mediambientalment serveix per a la petjada ecològica que
deixa un turisme intensiu a la comunitat autònoma.

 Hem de tenir clar que les entrades i sortides tant per mar
com per aire no són competència d’aquest Govern, són
competència estatal, com vostè sap perfectament. Ara
evidentment, del que parlam en terme de creues i el que vostè
em comenta, hem de comentar també que arriben creuers a
tres ports de les nostres illes, els ports estatals i cada port és
diferent i cada necessitat és diferent a cada una de les ciutats.
Concretament vostè crec que em parla més de la ciutat de
Palma i de la situació dels creuers a la ciutat de Palma.

Hem de dir que el creixement en temporada alta ja s’ha
equilibrat, perquè precisament els competidors directes
nostres, com Egipte, Turquia i Tunísia s’estan recuperant i els
creuers han augmentat en temporada baixa.

Quant al que s’ha fet des del consell d’administració
d’Autoritat Portuària de les Illes Balears, on evidentment el
Govern hi participa, igual que l’Ajuntament de Palma i fem
feina conjuntament amb l’Ajuntament de Palma i consell
insular i evidentment amb Autoritat Portuària, primer de tot,
s’ha encarregat un estudi a la Universitat de les Illes Balears
per part de l’Autoritat Portuària sobre la contaminació que fan
o poden fer els creuers a la ciutat de Palma. He de comentar
que de cada vegada els vaixells  i  els creuers concretament
vendran amb més eficiència energètica, seran creuers i
vaixells que només utilitzaran gas. Hi ha un projecte europeu
en el Port de Palma, precisament per a endolls elèctrics i
perquè els ferris i els vaixells més petits puguin tenir
l’eficiència energètica des de la connexió elèctrica. 

L’Ajuntament de Palma ha fet un plantejament de
distribució de l’arribada dels turistes en creuers a diferents
llocs de Palma, precisament per evitar la saturació  en el
centre. En aquest moment s’està plantejant per part d’Autoritat
Portuària la reforma del Passeig Marítim i del Club de Mar,
cosa que farà que arribaran a diferents llocs del Port de Palma
i, per tant, evitarem aquesta concentració en els llocs del
centre, que és el que sens dubte crea problemàtiques.

També i hi estam d’acord i treballam amb Autoritat
Portuària des del Govern, igual que amb l’Ajuntament de
Palma, es treballa per l’escalonament dels creuers i que no
tots arribin, com vostè explicava molt bé, el mateix dia i a les
mateixes hores.

Com a competència del Govern, vostè sap que tenim
l’Impost de turisme sostenible que hem posat als creuers, de
tots els que estan les 12 hores i, a més l’hem doblada, i per
tant, és un plantejament que nosaltres hem fet des del Govern
de les Illes Balears.

Vull ser molt clara Sra. Camargo, no és el nostre model els
mega creuers...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... en el Port de Palma. I per això el Port de Palma no
acceptarà la tendència...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta ha esgotat el temps. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

... que els que siguin de 400 metres i no estam...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Gràcies, presidenta, per la seva
resposta. A mi m’agradaria també haver escoltat que es
treballa en la línia de fixar un màxim de creuers alhora al port
de Palma. Per exemple, si no ho record malament, a la reunió
que vàrem tenir amb Sense límits no hi ha futur, amb aquesta
plataforma es varen comprometre a negociar un màxim de tres
creuers a Palma i de mega creuers. I també l’altre dia la
consellera de Turisme va dir que es tractava de treballar en
l’arribada d’un màxim de creuers.

Ens agradaria conèixer exactament si s’està negociant en
aquesta línia, si és possible arribar a tenir control sobre els
nostres punts d’entrada, perquè crec que és l’única manera que
realment puguem disputar aquesta situació  de no donar
abastament a les nostres infraestructures, a les nostres
carreteres i al fet que no es pugui trepitjar pels carrers de
Ciutat quan arriben tants de mega creuers alhora. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. 

I.14) Pregunta RGE núm. 3614/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a venda ambulant.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 3614/18,
relativa a venda ambulant, que formula el Sr. Diputat Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEAR. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Esper que em doni temps a... Sra.
Presidenta, li tornam parlar des d’El Pi de venda ambulant
il·legal, il·legal. Els petits i mitjans comerciants han anunciat
que sortiran al carrer aquest mes, entenem perfectament
l’empipament que tenen aquestes persones per mor del que
veuen aquestes darreres setmanes que es pronuncien distints
partits. No és la primera vegada que li demanam per aquest

tema, li vàrem dir que hi hagués una coordinació amb
Delegació de Govern, es va aprovar una PNL d’El Pi en aquest
sentit, però la veritat és que aquest assumpte fa molt de mal
als comerciants.

Davant d’aquesta qüestió els seus negocis pateixen una
posició desfavorable per a ells, aquests comerciants, petits
comerciants de les Illes Balears paguen els seus autònoms, els
seus lloguers, les retencions del lloguer, les retencions del
personal, l’impost dels rètols, els fems, la incineració, l’aigua,
el cànon, la contribució, l’impost de societats o els mòduls, és
a dir, paguen tota una sèrie de coses. Lògicament tenen unes
inspeccions totalment legals com són de Consum, de Treball
i d’altres, no és fàcil obrir i tancar la barrera cada dia a un petit
comerç. 

Davant d’aquesta situació, que no és fàcil, la crisi se’n va
dur 2.000 comerços de les Illes Balears, però fer-ho és una
opció, anar per la legalitat és una opció, perquè existeix una
altra opció de la qual se’n fa un efecte crida, ara en aquest
moment l’Ajuntament de Palma vol canviar l’ordenança, que
volen fer, i UGT també ho vol, que es faci una zona específica
perquè els il·legals puguin anar a vendre. I els de Podemos
volen que es despenalitzi.

Sra. Presidenta, què els diem a aquests que tenen l’opció
de la il·legalitat? Què pensa fer vostè?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Li queden 45 segons de rèplica. Té la
paraula la Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
pregunta que, com vostè feia referència, ja em va fer en el
plenari d’aquest parlament l’any passat i que ja li vaig contestar
el que li tornaré a contestar avui, nosaltres com a govern de
les Illes Balears tenim la posició molt clara, evidentment com
vostè explicava, en tot allò que fa referència a aquesta venda
ambulant il·legal, és un problema de competència absoluta
amb el petit i mitjà comerç que els fa mal. També és un
problema social que tenim i que sovint rere aquesta venda
ambulant hi ha màfies que fan negoci, que fan negoci amb
l’entrada il·legal de productes i que fins i tot fan negoci amb
les persones. Per tant, tenim moltes problemàtiques.

Ara bé, Sr. Font, ho tornaré a explicar una vegada més, el
meu govern no té competències en aquestes qüestions, qui té
competències és el Govern d’Espanya, a través de la
Delegació  de Govern, i els ajuntaments a través dels seus
cossos de seguretat i les seves ordenances públiques.

Entenc que vostès no tenen representació a nivell estatal
ni la tenen a alguns ajuntaments i em facin les preguntes a mi,
i li tornaré a dir el mateix, el Govern de les Illes Balears ha fet
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tot el possible i l’impossible i seguirà fent-ho. Nosaltres
vàrem convocar, arran de la PNL a la qual vostè feia
referència, una comissió  on hi havia totes les institucions i
evidentment vàrem convocar a Delegació de Govern; la
Delegació de Govern va declinar venir a la reunió que va
convocar el Govern, precisament per cercar una solució
conjunta a aquesta problemàtica, ajudar en el que podíem
sense ser competents. Al cap d’una setmana ens va convocar
Delegació de Govern en seu a la Delegació de Govern a totes
les institucions, a les patronals, a les persones afectades i
vàrem dir, a partir d’ara ens coordinarem i tirarem endavant
polítiques.

Resulta que la Sra. Maria Salom va tenir interès a fer-se
una foto, no ens han tornat convocar, no han coordinat
absolutament res, ni han fet la feina que li tocaria fer, perquè
l’entrada il·legal de productes és competència del Govern
d’Espanya i no ha fet absolutament res del que pertocava.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li queden 49 segons de rèplica,
45 segons. Té la paraula...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sigui benèvol.

EL SR. PRESIDENT:

No es preocupi.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria contestar una cosa
que han dit per aquí, les grans superfícies. Nosaltres som els
que vàrem instar aquest parlament i el conseller de Treball ens
va venir a cercar que no hi hagués més grans superfícies. Sr.
Saura, quan se n’assabenti haurà acabat la legislatura.

Presidenta, vostè és el Sant Cristo gros, li  vaig dir l’any
passat en la mateixa qüestió, vostè és el Sant Cristo gros,
vostè és qui realment, si no acompleix Delegació de Govern
o els ajuntaments no coordinen, els ha de posar a lloc, però
vostè governa a l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de
Palma és el que vol modificar l’ordenança i ho vol llevar de
l’ordenança aquesta.

Vostè, que nosaltres hem votat a favor, i varen aprovar
moltes esmenes d’El Pi, va fer la Llei de comerç i a la Llei de
comerç es regula la venda ambulant.

Però li contaré una altra cosa, tots aquells de venda
ambulant legal que van als pobles que s’han d’aixecar a les
quatre i mitja del matí per muntar a cada poble i tot això, quan
veuen que es vol deixar a aquests altres, que també és venda

ambulant, no pagar cap impost, aquí campa qui campa,
presidenta, li deman per favor, és un tema que tancaran molts
de comerços si mantenim aquesta situació com està.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vostè ho ha de coordinar, si jo fos el president ja posaria
a la Sra. Salom i al batle de Palma on toca. 

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. Sr. Font, jo som molt respectuosa
amb les competències de cadascú i cadascú les ha d’exercir.
Jo li he dit, nosaltres vàrem convocar Delegació de Govern, si
no ve a una reunió, però sobretot no fa la feina que li pertoca
és responsabilitat de Delegació de Govern, els ciutadans ho
sabran quan hagin d’elegir a qui hagin d’elegir al Govern
d’Espanya. Això és el que jo li puc dir, Sr. Font, quant a
aquestes conclusions. 

Les competències que té el Govern sí que les exerceix, i
nosaltres, efectivament, hem treballat pel petit i mitjà comerç,
amb mesures d’ajuda i de suport al petit i mitjà comerç,
precisament amb la moratòria de les grans superfícies a la que
vostès varen donar suport i amb una llei de comerç que és
molt clara, i que la seva normativa diu clarament, Sr. Font,
aquesta llei estableix que correspon als ajuntaments expedir
les llicències d’activitat i d’ocupació de la via pública per
realitzar venda ambulant i aprovar i desenvolupar les
ordenances municipals que recullin aspectes com a
autorització, durada, renovació, transmissió, revocació, etc. I
si algú no acompleix, a través de la policia local és quan s’ha
d’actuar, Sr. Font, l’Ajuntament de Palma i els 64 ajuntaments
de les Illes Balears, això és la competència que té cada un dels
ajuntaments.

La posició del Govern crec que és molt clara i seguirem
treballant colze a colze per fer possible donar suport al petit
i mitjà comerç, que és que dóna vida a aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, gràcies.
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I.15) Pregunta RGE núm. 3628/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dades turístiques
en relació amb les Illes Balears.

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 3628/18,
relativa a dades turístiques en relació amb les Illes Balears,
que formula la 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, abans
que manipuli les meves paraules li vull dir que des del Partit
Popular sabem que som davant les portes d’una bona
temporada turística, d’una molt bona temporada turística, a
pesar de vostès, i nosaltres, des del Partit Popular, de veres
que ens alegram. No obstant això, consideram que comença a
ser hora de prestar atenció a algunes dades que comencen a
aparèixer, per reaccionar i per rectificar, Sra. Presidenta.

Com valora les darreres dades turístiques que dóna el propi
sector?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Li queden 2 minuts i 1 segon. Té la
paraula la Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Prohens, vostè
mateixa diu que les dades són positives, i jo com les valor?
Positivament, les dades econòmiques, i les dades turístiques
són molt positives per a aquesta comunitat autònoma,
sobretot, i d’una forma molt important, ho són les dades de la
temporada baixa, del mes de gener i de febrer, que hem tengut
un 4% més de visitants respecte del període 2017 i sobretot
que la gent ha gastat més, ha deixat més recursos econòmics
en aquesta comunitat autònoma.

Sí, són positives. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li queden 2 minuts i 3 segons de
rèplica. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Segons els majoristes de viatges la
venda de paquets turístics cau un 22% a Balears i puja un 50%
a Grècia, Turquia i a Egipte, però no passa res perquè vostès
volen competir en qualitat i no en preu, per això han derogat
la llei del Partit Popular que va suposar 1.500 milions d’euros

d’inversió de reconversió de la planta hotelera i 7.500 llocs de
feina. Però no passa res, perquè el 2019 el Partit Popular la
tornarà a recuperar.

A Menorca el mercat francès cau un 13% i el britànic un
9%, però no passa res perquè estam saturats, el que passa és
que estam saturats el mes d’abril mentre vostès s’ho repensen
i es miren què passa a les carreteres. Però no passa res, perquè
el que vostès volen és repartir riquesa del turisme, però els
diuen els  comerciants que la seva llei Frankenstein ha
provocat una notable davallada d’aquest turisme residencial
amb mesos, segons ells, dolentíssims per al comerç, perquè
vostès no han regulat sinó que han estrangulat, diuen ells,
aquesta activitat; però no passa res perquè el que molesta són
els creuers, no? Hauria d’explicar a la Sra. Camargo que vostè
i el seu govern, i també l’Ajuntament de Palma, varen votar a
favor del pla del Port de Palma que bonifica al màxim
l’arribada d’aquests creuers.

Però no passa res, perquè vostè el que vol és un canvi de
model econòmic. El que passa és que des que vostè governa
les inversions en capital estranger per a innovació i
desenvolupament han caigut un 99%; però no passa res, perquè
l’economia va com un tir, no?, Sra. Presidenta. El que passa és
que el 2016 érem els primers d’Espanya en creixement del
PIB, i el 2017 estam per davall de la mitjana espanyola i
ocupam el lloc número 12; però no passa res, Sra. Armengol.
O passa i no se n’assabenta?, o passa i no ens ho conta? 

El que passa, Sra. Armengol, és que amb el postureig no es
pot governar, i si vostè no vol gestionar o no sap gestionar, ja
sap el que ha de fer i quin és el seu lloc.

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. A veure, avui per què està enfadada,
perquè les coses van bé?

(Algunes rialles)

Perquè les xifres són bones?

(Alguns aplaudiments)

Miri, Sra. Prohens, el seu temps, novembre de 2015, la
suma de visitants espanyols, europeus i de la resta del món
havia baixat un 6,22% respecte del mateix mes de l’any
anterior, temporada baixa; un any després, novembre de 2016,
governant nosaltres, amb l’actual govern, l’augment es va
disparar un 16,26%. En temps seu teníem xifres rècord a
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l’estiu, atur rècord a l’hivern, i això és el que nosaltres vàrem
decidir que havíem de girar, que la riquesa que es creàs s’havia
de distribuir, que havíem d’aconseguir temporades més
llargues i que per tant havíem de fer alguna cosa en termes
turístics. Què havíem de fer?, promocionar temporada d’hivern
i temporada baixa, que és el que s’ha fet; ni un euro públic per
promocionar la temporada d’estiu, que és al que vostès es
dedicaven; fer-ho tot pactat entre empresaris i sindicats i,
efectivament, Sra. Prohens, s’està aconseguint: tenim
temporades de nou mesos, que això permet que tenguem una
ocupació molt més alta i que la gent pugui fer feina molt més
temps.

El nombre d’aturats del passat mes de març ha estat de
53.731; interanualment l’atur ha caigut en 5.650 persones. Per
tant, Sra. Prohens, sí, per a nosaltres són bones notícies
equilibrar les puntes altes de l’estiu, allargar temporada
turística, fer que el model sigui sostenible, fer-ho d’acord
entre empresaris i sindicats, fer que la gent pugui tenir més
treball i que sigui de més qualitat, i que això pugui revertir en
més recursos públics per donar més prestacions i més serveis
públics als ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

Per tant, Sra. Prohens, amb tota humilitat, les xifres són
bones i la gent viu millor que en el seu temps, i per això la
gent continuarà donant suport a un govern d’esquerres que
reparteix la riquesa entre els 1.100.000 habitants que viuen en
aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 3555/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, rel ativa a política del
Govern en relació amb la probl emàtica de l’Hospital
residència Cas Serres a Eivissa.

Doncs a continuació passam al segon punt de l’ordre del
dia, que correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm.
3555/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb la problemàtica
de l’Hospital residència de Cas Serres a Eivissa.

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer lloc, vull
repetir la introducció de la pregunta feta avui sobre el mateix
tema perquè consti en acta. Per tant vull felicitar les
treballadores, els treballadors i familiars de l’Hospital
residència assistida de Cas Serres, al comitè d’empresa i a la
plataforma, per haver aconseguit amb la seva mobilització el
canvi d’actitud a darrera hora del consell insular amb la

presentació d’un recurs d’alçada contra la resolució de la seva
directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut
de 2 de març de 2018, que declara l’extinció d’autorització de
funcionament d’aquest centre com a centre hospitalari i la
denegació de la seva renovació, amb la baixa corresponent en
el Registre de centres sanitaris, que era el camí per on ens
duia el "menfotisme" del PSOE i la incapacitat de Podem a
Eivissa des de principi de legislatura, perquè tal i com es
reconeix en aquest mateix recurs d’alçada, una de les raons
d’extinció de l’autorització és haver presentat la sol·licitud de
renovació fora de termini reglamentari, quan tot això se sabia
des de fa dos anys i mig.

Sra. Consellera, el nerviosisme l’ha dut, a vostè, a vincular-
me personalment amb aquesta problemàtica, i li assegur que
no és un tema personal. Sí som un treballador de l’Hospital
residència assistida de Cas Serres, però estic actualment en
excedència, i segurament, per l’edat que tenc, no em queda
molt de futur en aquesta residència. Per tant no és personal,
Sra. Consellera, el meu vincle és de quaranta anys de prestació
de servei sanitari, sí, de prestació de servei sanitari en aquest
centre al qual no sempre s’ha reconegut la seva feina, però al
qual mai fins ara se l’havia intentat menysprear d’aquesta
manera.

També vull dir que aquesta interpel·lació no és una
iniciativa oportunista, abans que tengui l’ocurrència de dir-ho,
ja que aquesta intervenció estava sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular des del juny de 2016, quan ja es veia que
el Consell Insular d’Eivissa no sabia què estava fent amb
l’Hospital residència assistida de Cas Serres. Però vostè sí ho
sabia i així, en resposta a una pregunta meva feta en aquest ple
el juliol de 2016, em va contestar que Cas Serres ja no seria
hospital sinó que seria residència, perquè vostè sabia que no
renovaria l’acreditació . I ho ha fet, ho ha fet amb la
connivència d’un PSOE que no se n’assabenta, i amb l’engany
i la incapacitat de Podem del Consell Insular d’Eivissa, al qual
el novembre de 2015 va fer avançar com si fos un titella -ja ho
he dit- que Cas Serres no seria hospital el 2018 i que passaria
a estar integrat a la xarxa pública de dependència, argument
submisament repetit pel consell fins només fa uns dies, i
mentre la consellera de Sanitat del consell al final,
impressionada per la mobilització, deia que Cas Serres
continuaria essent hospital, vostès continuaven preparant la
resolució en sentit contrari amb un consell posat de perfil.

I el que vostè ha fet no hagués fet mai a Mallorca, Sra.
Consellera: una resolució que elimina un servei hospitalari a
Eivissa al mateix temps que encara tenen la barra de
recriminar-nos de tant en tant la possibilitat que el Partit
Popular plantejàs l’eliminació de serveis hospitalaris a
l’anterior legislatura, perquè Cas Serres té la categoria
d’hospital des que es va inaugurar el 1993, i està inscrit com
a hospital en el Registre de centres sanitaris  de les Illes
Balears i en el Catàleg nacional d’hospitals que publica el
Ministeri de Sanitat, i vostè i el Consell d’Eivissa volien
denegar l’autorització i cancel·lar aquestes inscripcions, i
encara, pel que ens ha resposta a la pregunta, encara ho vol fer.
Per tant, només per coherència, li deman que retiri aquesta
resolució.
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A l’Hospital residència assistida de Cas Serres hi ha un
col·lectiu de treballadors que coneixen la seva feina, amb
il·lusió, bons professionals, qualificats, la majoria joves que
troben en la cronicitat el lloc ideal per sentir-se gratificats,
però que volen sentir-se escoltats i que la seva aposta de futur
no sigui maçolada amb la indiferència i amb solucions in
extremis de qui hauria de defensar-los. Deixin-los treballar
tranquils i no segueixin donant informacions contradictòries
que l’únic que demostren és que el Govern i e l consell no
saben per on van i vostè va a la seva.

La col·laboració amb l’ib-salut ha estat progressiva i en
augment des de fa prou anys, i fins ara s’ha mantingut un
conveni de places hospitalàries entre ib-salut i l’Hospital de
Cas Serres. Vostè  mateixa ens ha anat anunciant des de
principi de legislatura l’ampliació d’aquest conveni de places,
que encara no hi és, però ens l’ha anat anunciant, com és la
seva forma de fer les coses. Però no només és això; una
geriatra d’ib-salut està incorporada en aquestes places i presta
assistència mèdica amb un horari de feina normalitzat i de
matins, és a dir, una geriatra del Servei de medicina interna de
l’Hospital de Can Misses presta servei a l’Hospital de Cas
Serres en coordinació, col·laboració i amb el mateix horari
que els metges de matins del centre, que, per cert, cobreixen
amb presència física les 24 hores del dia, laborables i festius.
Vol més evidència que Cas Serres presta un servei sanitari
hospitalari i que pot continuar com fins ara?

Però la relació no és únicament aquesta. Des de fa anys
l’Hospital residència assistida de Cas Serres compta amb un
servei de farmàcia tutelat per ib-salut; amb el Servei de
laboratori de l’Hospital de Can Misses, amb el qual es té
comunicació  directa per poder demanar analítiques des del
mateix centre, siguin urgents o rutinàries, laborables o festius;
i en determinades ocasions, no excepcionals, han estat els
mateixos especialistes de Can Misses els que han vingut a
l’Hospital residència de Cas Serres a valorar pacients a
demanda dels mateixos metges de Cas Serres. No em digui,
Sra. Consellera, que tota aquesta dinàmica de col·laboració
aconseguida amb molts d’anys de feina és el que vostè vol
interferir, amb l’excusa de dir, al mateix temps que pretén
llevar l’acreditació, que estan preparant l’absurd d’una altra
normativa que acrediti la mateixa activitat. Per això també li
deman novament que retiri la resolució; la pot suspendre, la
pot suspendre d’ofici, perquè si diuen que no ha de canviar res,
no tenen per què eliminar l’acreditació, perquè ningú no es
creu que tot seguirà igual. Perquè si eliminen l’acreditació
hospitalària, obren les portes de pinte en ample, per exemple,
a la contractació de menys personal, a titulacions de menor
nivell, a més precarietat i, per tant, a una major rotació  de
personal, determinant una caiguda en la qualitat assistencial,
que farà que l’experiència acumulada durant molts d’anys en
aquest centre es perdi.

Sra. Consellera, el que hauria de fer és agrair la feina del
personal i reconèixer un servei que durant molts d’anys ha
estalviat recursos a l’ib-salut, a aquest Govern, a compte del
Consell Insular d’Eivissa, constituint un servei complementari
a ib-salut dins el camp de la cronicitat, just ara que vostè ha

presentat el Pla de cronicitat d’aquesta comunitat, va i atempta
contra la peça fonamental d’aquesta assistència a Eivissa.

Vostè si vol pot retirar la resolució, li repetesc, i ho pot
fer perquè ho ha fet en altres casos, ho va fer en el cas per
exemple de l’exigència del català a les oposicions, és un tema
que no té res a veure amb això, però ho ha fet en un altre tipus
de normativa. Per tant, la pot retirar i, per tant, li deman que ho
torni fer.

Ara té damunt la taula la nostra petició de retirada o
suspensió, suspensió d’ofici de la resolució. Un recurs
d’alçada fet a corre-cuita, perquè realment no és la forma
normal de comunicació entre administracions i que, a més a
més, no demana ni la suspensió. Té també una proposició de
llei de canvi normatiu d’autoritzacions de centres sanitaris que
el Partit Popular intentarà millorar, perquè té molt per
millorar, perquè per exemple invoquen decrets  que estan
derogats, o que, a més, no consideri menys la retroactivitat, sí
senyor! El Decret 163/1996, de 26 de juliol, que cita la
proposició de llei, està derogat pel compliment de la
disposició derogatòria única del Decret 100/2000, de 27
d’agost. Ho hem estudiat, estam molt interessats en aquest
tema. Per tant, totes les decisions precipitades estan fetes
d’aquesta manera i tenen molt per molt millorar, repetesc.
Realment el que pot definir de tot això és que entre tots, entre
tots vostès, entre el govern del consell insular, PSOE i
Podemos i el Govern balear han fet un vertader nyap.

Sra. Consellera, el Grup Popular li demana la retirada de la
resolució, perquè fins i tot amb el recurs i amb la proposició
de llei, aquesta resolució segueix vigent per la improvisació
en què s’ha fet, com sempre s’ha dut aquest tema des del
consell i com reafirma la seva directora general, és
directament aplicable. Per tant, expliqui’ns què pensa fer,
expliqui’ns si pensa retirar la resolució, expliqui’ns si pensa
donar un nou plantejament a aquest vertader problema i crec
que ara mateix, atesa la posició i postura dels grups que
defensen i tenen la gestió del Consell Insular d’Eivissa, és a
dir, PSOE i Podemos, que han girat la cua al seu plantejament
inicial, no li queda altre remei que reconduir la situació  i
declarar la suspensió per ofici d’aquesta resolució.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la representant del Govern
la consellera Patricia Gómez.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bon dia una vegada més a
tothom. Miri Sr. Serra, ara li donaré totes les explicacions,
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però si jo retirés la resolució sabent que és contrària a la
norma, això té un nom i és prevaricació. 

Dit això, tenim un estat del benestar, un sistema sanitari i
social tan bo com el que hem assolit no és fruit de l’atzar, tota
la normativa, començant per les lleis, fins el darrer decret i
norma inferior que estigui relacionat en protegir la salut, la
dependència, o qualsevol altre dret, es fa només per garantir
la seguretat i la qualitat dels serveis que reben les persones, i
això vol dir potenciar i mantenir l’estat del benestar.

En aquest sentit, el canvi d’autorització del qual parlam
avui, que ve de molt enrera i que es fa des de l’administració,
es fa únicament per ajustar Cas Serres i la seva activitat real
del centre, als àmbits normatius sanitari i social i l’única
repercussió que té és administrativa. Amb la normativa actual,
intentaré donar resposta a preguntes que m’han fet, que m’ha
fet vostè i que també han aparegut en premsa, amb la normativa
actual, que determina que no es pugui autoritzar una figura
mixta hospital-residència. O s’és residència on hi ha residents,
o s’és hospital on hi ha pacients. Els hospitals estan regulats
per la normativa específica de caràcter estatal, el Reial Decret
1277/2003, de 10 d’octubre, i  per la normativa de caràcter
autonòmic, el Decret 100/2010, de 27 d’agost, i l’Ordre, del
19 de desembre del 2000, de la Conselleria de Sanitat i
Consum.

Precisament aquesta normativa sanitària exclou les
residències de tercera edat de l’àmbit sanitari, ja que aquestes
tenen la seva regulació pròpia dins l’àmbit social. En aquest
sentit l’Ordre de 19 de desembre del 2000, per la qual
s’estableixen les condicions, requisits i procediments
d’autorització per a la creació, modificació, trasllat i
tancament dels hospitals, estableix que l’hospital ha d’estar
ubicat a un immoble d’ús exclusivament sanitari, sense
perjudici d’aquells altres serveis complementaris que se’n
puguin prestar. 

El Reial Decret del 2003 estableix que les organitzacions
no sanitàries, com les residències de la tercera edat, entre
d’altres, poden tenir serveis sanitaris integrats dins
l’organització, destinats als seus usuaris i ho defineix com a
C.3: “servicios sanitarios en una organización no
sanitaria. Servicios sanitarios que realizan actividades
sanitarias, pero que están integrados en organizaciones
cuya actividad principal no es sanitaria, prisión, empresa,
balneario, residencia de la tercera edad, etc.”. A més a més,
als centres sanitaris públics de la nostra comunitat tota
l’activitat sanitària que es presta té caràcter universal i gratuït,
està establert així als articles 4 i 4 bis de la Llei 5/2003, de 4
d’abril, de salut de les Illes Balears. En canvi, en els centres
públics de caràcter residencial, l’usuari resident està sotmès
al règim d’accés i pagament que estableix l’àmbit social per a
aquest tipus de centres.

Cal tenir en compte també que la normativa que regula les
residències de la tercera edat a les Illes Balears, el Decret
123/2001, amb definició i regulació  de les condicions
mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per
a persones majors, tant públics com privats, ubicats al territori

de les Illes Balears, estableix en el seu article 25 que les
residències ocuparan la totalitat de l’edifici, o bé la primera o
primeres plantes conjuntament i hauran de tenir un accés
independent.

Per concloure, no és possible amb la normativa actual, que
les places d’usos hospitalaris, siguin utilitzades per a ús
residencial i que les mateixes places constin a dos registres
oficials alhora.

Una altra pregunta, és l’exigència d’ús exclusiu per a
l’activitat hospitalària una particularitat de la normativa de
Balears? No, hem estat cercant d’altres comunitats
autònomes, he volgut posar-li com exemple, una comunitat del
Partit Popular, perquè no hi hagi sospites, que és la Comunitat
de Madrid, i estableix pràcticament el mateix a la seva
normativa pròpia, que diu que “el establecimiento sanitario
que presta servicios de diagnóstico y tratamiento mediante
un staff profesional de al menos médicos y enfermeras, en
un espacio físico inmueble y de uso exclusivamente
sanitario, con al menos 20 camas a pacientes en régimen de
internamiento”. Això és la definició d’hospital.

Per altra banda, a Madrid també defineixen els serveis
sanitaris integrats en una organització no sanitària com a C3,
incloent residències geriàtriques, i que es pot acreditar
medicina general de família, infermeria, fisioteràpia, teràpia
ocupacional, obtenció de mostres, psicologia sanitària, o
clínica, vostè em parlava de la farmàcia, és obligatori tenir un
dipòsit de farmàcia als centres, a les residències també.

Quin tipus d’activitat du a terme Cas Serres? L’activitat és
la característica d’una residència de tercera edat assistida, tal
i com es desprèn dels següents fets. Cas Serres està inscrit al
registre unificat de serveis socials de la Direcció General de
Planificació i Serveis Socials, Conselleria de Serveis Socials
i Cooperació. Dels 160 llits que té, 5 estan concertats amb
l’ib-salut, com vostè deia, que es pot ampliar aquest conveni,
el del 2006 ja permet una ampliació, i 40 amb la Direcció
General de Dependència, que s’inclouen dins la xarxa pública
d’atenció a la dependència. La resta de places, les 115, són
assignades per la comissió de valoració de serveis socials del
Consell Insular d’Eivissa. D’acord amb el que disposa
l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per als
serveis prestats pel Departament de Sanitat i Benestar Social
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, segons el BOIB
núm. 131. Els usuaris de Cas Serres han d’abonar una taxa per
l’estada en el centre, en funció de la seva renda disponible. El
pagament d’aquesta taxa dels usuaris és incompatible amb una
activitat pròpia d’hospital públic que ha de ser gratuïta i
universal.

El procediment d’ingrés consisteix en una avaluació de la
sol·licitud per part d’un equip de valoració per a l’accés a
recursos socials dependents del consell. El 97% de les seves
places corresponen a activitat residencial i l’ingrés no es fa
d’acord amb aspectes relatius a l’assistència sanitària, com
correspon a un hospital de titularitat pública. Aquestes places
tenen una estada mitjana de característiques residencials.
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Quin tipus d’autorització és l’adequat per al tipus de servei
que es presta a Cas Serres? L’autorització administrativa
adequada seria la de serveis sanitaris integrats dins una
organització no sanitària. Correspon a serveis que realitzen
activitats sanitàries, però que estan integrats on l’activitat
principal no és la sanitària, com les residències de la tercera
edat, com he esmentat abans.

Tenim altres residències amb serveis sanitaris autoritzats
a les Illes Balears, hi ha 17 residències amb serveis sanitaris
autoritzats, per exemple la Llar d’Ancians, gestionada pel
Consell Insular de Mallorca, té autoritzats el Servei de
Medicina General i Família, Nutrició i Dietètica, Geriatria,
Infermeria, Podologia, Fisioteràpia, Hospital de Dia,
Psicologia General Sanitària. Com a comparació amb Cas
Serres, tenia autoritzats dintre de l’autorització com a hospital
els serveis d’Infermeria, Fisioteràpia, Psiquiatria i Farmàcia.
És a dir, hi ha residències de molts més serveis acreditats.

La Llar d’Ancians depèn del Consell Insular de Mallorca,
té una capacitat de 384 residents, 12 unitats d’hospitalització,
8 llits de curta estada, no es deriven pacients des dels
hospitals d’aguts i una part de convalescència, i tenen molt de
personal sanitari: 1 metge especialista en geriatria, 2 metges
de família, 1  dietista nutricionista, 2 fisioterapeutes, 1
especialista en farmàcia hospitalària, 4 auxiliars d’infermeria,
15 infermeres, 1 cap d’infermeria, 104 auxiliars d’infermeria.

Vostè feia referència al conveni amb el Servei de Salut per
als llits. Es pot mantenir el conveni? Per suposat, mantenim
convenis també amb altres residències com per exemple Santa
Rita a Menorca o Felanitx, no canvia res, és més, hem
manifestat al consell la nostra voluntat d’ampliar el conveni.

Dóna lloc el canvi d’autorització administrativa a alguna
modificació de l’activitat que s’està duent a Can Serres en
l’actualitat? No. L’hospital residència pot seguir oferint els
serveis que està donant en aquests moment durant el període
de transició entre una autorització a l’altra. Al contrari, aquest
canvi d’autorització s’ajustarà a l’activitat real del centre i als
àmbits normatius, sanitaris i socials. Els serveis que ha tingut
autoritzats fins ara es poden mantenir i es poden ampliar, com
li he dit, i a més hi ha voluntat per part del consell a fer-ho
com m’han comunicat fa poc. Així que l’activitat tampoc no es
veurà modificada quan s’atorgui l’autorització  dels serveis
sanitaris integrals.

Pot Cas Serres seguir utilitzant la denominació d’hospital?
Sí. La denominació hospital residència assistida a Cas Serres
es podria mantenir atenent les seves circumstàncies
històriques. Un cas anàleg és el de la Residència Hospital
Militar Sant Miquel, aquest centre no està autoritzat com a
hospital, és una residència amb els seus corresponents serveis
sanitaris autoritzats també com a C3.

El Govern de les Illes Balears s’està adaptant a les actuals
necessitats assistencials de la població, vostè ho ha dit, és
necessari un canvi de model que faci una adequada atenció a la
cronicitat i seguint aquesta estratègia d’atenció a la cronicitat
i, atès que la població de cada vegada és més envellida i que

tenim més necessitats sociosanitàries, pensam que és
important aconseguir una atenció sanitària col·laborativa,
coordinada amb els serveis socials per aconseguir una atenció
integral i adequada a aquest col·lectiu de persones vulnerables
i fràgils.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara la rèplica
del grup autor de la interpel·lació, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, veig que vostè
segueix pel seu camí, no canvia, el seu enfocament és
unidireccional, no intenta obrir el camp per intentar veure de
quina manera pot entrar aquesta acreditació dins la normativa
que ha aplicat i crec que ha pres una decisió. Vostè, aquesta
decisió, no l’ha presa ara, la va prendre el 2015, al final del
2015 on vostè ja va anunciar que això deixaria de ser hospital,
i mentre vostè deia això el consell no va fer res; s’ha limitat el
consell a intentar una acreditació que vostè ja tenia decidit no
donar-li i per afavorir la decisió que vostè ha pres, i gràcies a
la ineficàcia del consell, van i la presenten fora de termini.
Esper que no hagi estat a posta.

Per tant, camí aplanat per eliminar un hospital d’aquesta
comunitat autònoma i aquesta legislatura no passa res.
L’empanada mental del consell ha fet que no sabés reaccionar
en aquelles primeres intencions i aquelles primeres paraules
seves i mentre vostè anava fent aquella feina el consell ha
dormit dos any i mig.

El consell no va tenir en compte que aquesta passivitat
afectava treballadores i treballadors en la seva feina i en la
seva professió, perquè aquesta és la seva sensibilitat real amb
el carrer i només varen reaccionar quan el personal es va
mobilitzar, i mentre Podem a Eivissa, per la pressió de la
mobilització, no abans, deia que mai no consentiria llevar
l’assistència sanitària i que la culpa era seva, era culpa del
Govern balear, idò el PSOE d’Eivissa passava de tot o
col·laborava amb vostè i cavava la fosa de Cas Serres en lloc
de protegir el seu personal i un servei que es presta des de fa
quaranta anys.

La realitat és que s’han perdut dos anys i mig i s’han hagut
de canviar els criteris forçats per mobilitzacions i in extremis,
perquè li vull tornar recordar, vostè  m’ha donat una sèrie
d’argumentacions molt tècniques, però li record que hi ha un
consell que s’ha manifestat en contra d’aquesta orientació.

Si haguessin treballat una mica, només una mica, tal vegada
podríem saber per què un servei acreditat amb la mateixa
normativa ara de cop i volta no acompleix, perquè la normativa
que vostè m’ha donat ara és la mateixa que es va aplicar a
l’anterior acreditació. 
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Per tant, hem de saber per què ara hi ha uns criteris i abans
eren diferents, i hem de saber si vostè ha aplicat criteris
polítics i el consell li ha deixat aplicat criteris polítics, però
la interpretació d’una norma legal pot tenir consideracions
polítiques, i em fa l’efecte que vostè aquesta acreditació li ha
donada i pesa sobre aquesta interpretació, perquè, si no, no
s’explica que no hi hagi cap normativa nova i l’anterior vegada
s’hagués permès una acreditació i ara no.

Vostès han esperat, i e l consell realment és el que ha
pasterejat dos anys i mig i després de pressa i corrents es
presenta una proposició de llei que com he dit té molt a
millorar perquè sigui realment efectiva i un recurs d’alçada
que no demana la suspensió de l’executivitat de la resolució,
que és per tant encara directament aplicable. 

Això és la realitat, però que li passa una altra vegada la
pilota a vostè  i  això és l’eficàcia del consell actual. Ara la
pilota la té vostè, però tal vegada ja sabien que vostè es negaria
a això, és a dir, han enganyat i han seguit enganyant la
població, les treballadores i els treballadors de l’hospital.

Per tant, i per altra part, vostè, que encara té pendent el
debat de la seva indefinició respecte de l’assistència
sociosanitària a Eivissa, de fet del seu pla de cronicitat ni en
parla, ja li ho vaig dir en una anterior ocasió, i abans d’obrir el
sociosanitari de Can Misses, sense saber com gestionarà
aquesta assistència, intenta destruir un recurs bàsic. I això és
improvisació, una improvisació que no es mereix l’assistència
sociosanitària a Eivissa i a Formentera, a l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera.

Sra. Consellera, rectifiqui per al bé de l’assistència
sanitària i per al bé de l’assistència sociosanitària a l’àrea de
salut d’Eivissa i Formentera. No consumi, ja li ho he repetit
abans, el desgavell al qual ens ha portat el conformisme i la
incapacitat del Consell Insular d’Eivissa. Vostè pot retirar la
resolució d’ofici, és legal, i no li demanaria que fes res
il·legal, però aquesta retirada de la resolució es pot fer com
ha fet en altres situacions que ja li he comentat, Sra.
Consellera.

Si vostè segueix en el seu camí li ho record una altra
vegada: està obrint les portes a contractació de menys
personal, a mitjà o a llarg termini, a titulacions de menor
nivell, a més precarietat i, per tant, a una major rotació de
personal i  això determinarà una caiguda en picat d’una
assistència que es perdrà i es perdrà després d’haver estat
acumulada durant molts d’anys en aquest centre.

Retiri la resolució, li ho dic des del punt de vista legal, no
li demanaria res il·legal. Li ho torn repetir, ho han fet altres
vegades i per tant pot retirar-la, suspendre-la d’ofici. Si no ho
fa és perquè no vol.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Contrarèplica per part del
Govern. Té la paraula la consellera Gómez.

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

Gràcies, vicepresident. Miri, nosaltres tenim un
departament de serveis jurídics, uns serveis jurídics que tenen
moltíssima d’experiència i faré el que aconsellin els serveis
jurídics de la Conselleria de Salut, com no pot ser d’una altra
manera. Si jo li estic dient que res no ha de canviar, perquè
l’acreditació és un formalisme administratiu i res no canvia,
vostè no em pot acusar ni de destrucció ni de canvi perquè no
canvia res, i crec que el missatge que hem de donar a la
població és que no canvia res, i que la nostra voluntat és que
tot continuï exactament com està ara, amb més seguretat
acreditant serveis i amb més serveis si això és possible.

Vostè ho ha dit, però jo ho repetiré. Cas Serres és un
centre dependent del Consell d’Eivissa, la seva gestió no és
competència de la Conselleria de Salut, però el consell ha
manifestat la voluntat de mantenir l’activitat, mantenir els
professionals i mantenir els residents, com ha fet fins ara. Per
tant crec que no es pot posar en dubte tampoc, igual que no es
poden posar en dubte els serveis jurídics, tampoc no es pot
posar en dubte la voluntat de l’administració quan és manifesta
o quan es manifesta, i la resolució de la Conselleria de Salut
no ho impedeix, l’activitat es pot mantenir igual perquè la
resolució no impedeix. Per tant si vostès volen fer demagògia
i dir que s’impedeix ho poden continuar dient, però ho vull dir
fort, alt i clar perquè ho tothom ho sàpiga: no s’impedeix.

L’àmbit de l’atenció sanitària de la Conselleria de Salut es
dóna als pacients en els  hospitals i als centres de salut, i
l’assistència és gratuïta. A més treballam la cronicitat i ens
centram en pacients amb necessitats sociosanitàries dins el
sistema sanitari. Tenim un acord amb Cas Serres -vostè n’ha
fet menció, jo també n’he fet menció- des de l’any 2006 de
cinc places concertades; és voluntat de la Conselleria de Salut,
i  és voluntat de la Conselleria de Salut, i també ho hem
manifestat, ampliar aquest concert a deu llits a Cas Serres,
bàsicament per a pacients que necessiten cures d’infermeria
i que per problemes, per la raó que sigui, necessiten un
període de convalescència i no poden estar a casa seva.
Convenis similars i semblants assisteixen altres residències,
com per exemple Santa Rita a Menorca. Amb la normativa
actual es pot comparar la residència assistida a La Bonanova
a Mallorca, la de Santa Rita a Menorca, ambdues gestionades
pels consells insulars.

Ja li dic que existeix voluntat per part del consell de
sol·licitar l’acreditació dels diferents serveis sanitaris que es
presten a Cas Serres; es poden ampliar, i nosaltres
contribuirem per fer-ho possible, i col·laborarem en tot el que
sigui necessari per tal de garantir la qualitat i la seguretat, que
aquesta sí que és una responsabilitat nostra dins l’assistència
sanitària. Estam, a més, encantats de continuar col·laborant
amb el Consell d’Eivissa i d’establir llaços en benefici
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d’aquesta població més vulnerable i més fràgil, tal com
recomana la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut. 

Jo crec, Sr. Diputat, que és important aclarir els temes, no
podem... no es pot fer demagògia i molt manco en un tema
com aquest, i vull repetir a la població d’Eivissa, una vegada
més, als professionals i als residents de Cas Serres que
aquesta resolució és administrativa i per a res no canvia el que
es venia fent fins ara a l’Hospital residència assistida de Cas
Serres, i saben que si necessiten més informació estam
sempre a la seva disposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 3209/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2399/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 3209/18, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
processionària del pi, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2399/18. 

Intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Avui des
del Grup Parlamentari Popular presentam la moció que deriva
de la interpel·lació que fa dues setmanes vam tenir i li vam fer
al conseller de Medi Ambient respecte de la processionària
del pi. Consideram, Sr. Conseller -ara que ha arribat i el tenc
davant- que aquella va ser una pèrdua de temps, perquè vostè,
en lloc de contestar-me el que li demanava, el que va fer va ser
parlar del que s’havia fet durant la passada legislatura, per tal
de justificar la no-acció d’aquest govern, un govern que els
record a tots vostès que du tres anys i, repetesc, tres anys
d’inacció en combatre la processionària del pi.

Des del Grup Parlamentari Popular, estam d’acord que es
facin intervencions específiques en aquelles illes que ho
necessitin segons els criteris tècnics, i açò ho posarem per
davant, ara bé, amb el que no estam d’acord és que la resposta
que em va donar el conseller de Medi Ambient per justificar
per què de 300.000 euros, que es va gastar la conselleria en el
pressupost de 2017, només es van gastar per a Menorca i
Mallorca uns 30.000 euros. La seva justificació va ser que,
com que a Menorca i a Mallorca la plaga estava estesa per tot
el territori, que ja no es podia controlar i, per tant, ja no valia
la pena invertir en aquestes illes, i les partides pressupostàries

dels darrers tres anys han quedat ben reflectides en l’opinió i
en la resposta que vostè em va donar respecte de Menorca i
Mallorca sobre aquesta plaga: que no li importa, que no li
importa ni la plaga ni li importen les illes que tenen la plaga
estesa per tot el seu territori.

Aquesta resposta no té cap justificació si comparam els
pressuposts respecte dels que teníem nosaltres durant la
passada legislatura, vostès tenen 1.350 milions d’euros per
gastar; el 2017 van tenir 144 milions d’euros de superàvit i van
gastar per davall del que marca la regla de despesa, per tant
aquest govern tenia i continua tenint marge per gastar i per
dedicar més recursos a la lluita contra la processionària. 

La conselleria té l’obligació de fer tot el possible per
combatre  la plaga, perquè aquesta acaba amb els nostres
arbres, tan característics, i amb aquests paisatges tan
característics del Mediterrani del qual formen part les nostres
illes. No és de rebut, i repetesc perquè s’ha d’incidir en aquest
tema, que el 2017, de 300.000 euros, només es destinassin
per a Mallorca 19.606 euros i, a Menorca, 11.692; no és de
rebut que amb l’excusa que a les illes ja no es considera una
plaga estesa per tot el territori el conseller no hi dediqui més
esforços. És una vergonya que aquest govern durant tres anys
seguits no hagi destinat una partida contundent per combatre
la processionària a totes les Illes excusant-se que a Menorca
i a Mallorca es consideren plagues esteses per tot el seu
territori. Per tant, no s’ha de fer res a Mallorca ni a Menorca?
Aquesta és l’actitud d’un conseller responsable?

Des del PP estam d’acord que s’actuï a totes les illes
segons les necessitats, però ara el que volem denunciar és la
desigualtat i la discriminació entre illes, i no pot dir que els
nivells d’afectació tant de Menorca com de Mallorca hagin
disminuït durant aquests darrers anys perquè ha passat tot el
contrari, han augmentat, i  han augmentat per la deixadesa
d’aquest govern, perquè aquest govern no gestiona, no
gestiona, funciona a cop d’anunci, res més.

Des del PP consideram que és hora que el Govern presenti
un pla de xoc ambiciós per combatre la processionària del pi
a totes les Illes Balears, sense cap excepció de cap de
cadascuna de les nostres illes. Per aquest motiu, el primer
punt d’aquesta moció va encaminat a incrementar el
pressupost per tal de combatre-la, perquè consideram que, tot
i tenir els mitjans econòmics, aquest govern no fa res pres
acabar amb ella.

Quant al segon punt d’aquesta moció, va dirigit a fer una
actuació contundent a totes les zones boscoses de les nostres
illes per a la realització d’una campanya tant aèria com
terrestre, si escau, i d’acord amb els criteris tècnics de la
conselleria, perquè consideram que és primordial fer una
campanya aèria per tots els nostres territoris, importantíssim. 

Pel que fa al tercer punt, des del Grup Parlamentari
Popular consideram que, a part de fer una campanya aèria,
s’han d’incrementar les actuacions com la instal·lació de
trampes, l’eliminació de bosses, la captura de mascles amb
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feromones, entre altres coses, i sobretot incidir en aquelles
zones on no sigui possible fer una campanya aèria. 

Per últim, l’objectiu d’aquest punt és realitzar una
campanya juntament amb els ajuntaments perquè sí és veritat
que, segons el que vostè em va dir, Sr. Conseller, hi havia una
campanya d’assessorament, però nosaltres volem anar més
enllà, volem una campanya realista de cara als ajuntaments no
només d’assessorament sinó que part del pressupost es destini
i es faci una campanya juntament amb els ajuntaments, per tal
de prevenir i eliminar la processiònaria del pi dins dels cascs
urbans.

Ja sé que dins dels casc urbans és un tema de competència
municipal, però ara bé, si a dia d’avui tenim erugues dins dels
parcs i escoles no és culpa dels ajuntaments, sinó que és culpa
de la deixadesa d’aquest govern per combatre la
processiònaria del pi. Tenim l’exemple d’Artà, on es van veure
obligats a tallar vuit emblemàtics pins centenaris perquè
estaven afectats per la processiònaria. Òbviament, si en aquell
moment si en aquests tres darrers anys el Govern hagués
invertit  i hagués fet una campanya específica a dia d’avui
aquests pins centenaris estarien on haurien d’estar, i no hi són
perquè els han hagut de tallar. 

Finalment, només volia dir que, tot i tenir els doblers,
aquest govern s’estima més mirar cap a una altra banda, que els
nostres pins es moren per la deixadesa de les seves funcions
com a govern, perquè vostès no gestionen, vostès funcionen
a cop d’anunci. Això és tot.

Moltes gràcies i esper la seva contestació. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Passam a les intervencions
dels grups parlamentaris que han presentat conjuntament les
esmenes RGE núm. 3705, 3706 i 3707/18. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Sílvia Limones.  

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Sr.
Presidente. Mire, Sra. Mercadal, comenzaba usted la
intervención diciendo que consideraba que la interpelación
que hicieron era una pérdida de tiempo, creo que a lo mejor
debería de plantearse dejar de perder el tiempo y haber llevado
este tema a la Comisión de Medio Ambiente porque realmente
sus argumentos para traer este tema aquí al Pleno son que no
hay por donde cogerlos, pero bueno, ya que está aquí la
moción explicaré las enmiendas que hemos presentado.
Básicamente van referidas a los tres últimos puntos porque
usted hace referencia a cosas que ya se están realizando desde
la conselleria.

Respecto al punto número 2, pues ya se están realizando
campañas terrestres en todas las islas y están planificadas
campañas aéreas en función de la disponibilidad
presupuestaría del servicio de sanidad forestal, de las zonas
con mayor urgencia en función de los mapas de afección
realizados por la consellería. Se tienen previstas actuaciones
aéreas en Ibiza y en Formentera.

En cuanto a los tratamientos fitosanitarios hay que
remarcar que los productos utilizados en estos tratamientos
no tienen nada que ver con los productos que utilizaban en sus
campañas en las que utilizaban un producto que está
considerado cancerígeno, que producía graves riesgos para la
salud, y que en las campañas que se realizan desde esta
conselleria se han dejado de utilizar. Como estas actuaciones
ya se están realizando...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... o se tienen previstas, pues, le presento la enmienda al punto
2 para seguir realizando las campañas aéreas y terrestres para
minimizar el impacto de la procesionaria en todas las Islas. 

Respecto al número 3, las actuaciones, igualmente que en
el punto 2 que usted propone, pues, era incrementar y ya se
están realizando. Dentro de la planificación para este ejercicio
están previstas acciones de afección, elaboración de mapas de
los niveles de afección en Mallorca y en Menorca, instalación
de trampas en Ibiza y Formentera, tratamientos aéreos,
tratamientos fitosanitarios terrestres, inspecciones oculares,
control biológico, estudio e investigaciones de impacto de los
tratamientos aéreos, y todo esto supondrá un gasto de 645.063
euros, que es lo que se ha establecido desde el servicio de
sanidad forestal en base a cuestiones técnicas y a las
prioridades de este servicio. En este sentido, también le
hemos presentado la enmienda en el punto 3  para seguir
trabajando en el incremento de las actuaciones que permitan
disminuir las poblaciones de procesionaria. 

Respecto al punto número 4, usted hacía referencia a
realizar una campaña de acuerdo con las indicaciones de los
ayuntamientos para la prevención y eliminación de la
procesionario en los cascos urbanos. Bueno, no ha tenido
usted en cuenta que esto es competencia, las actuaciones en
los cascos urbanos es competencia de los ayuntamientos, y
tiene asesoramiento por parte de la conselleria porque es
consciente de que hay muchos ayuntamientos que no tienen
los técnicos o los medios para poder abordar la planificación
o la gestión de aspectos referentes a la sanidad forestal. Por
esto, la conselleria atiende a las peticiones de asesoramiento
que recibe por parte de los ayuntamientos. 

Otros sistemas de información que también están a
disposición de todo el mundo son vídeos explicativos y la
información que está disponible en la página web de la
conselleria que también pueden servir como asesoramiento a
los ayuntamientos. 

Por último, está el punto 1 al que no hemos presentado
enmienda, pero decirle que sorprende esta petición, puesto
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que ustedes tenían la posibilidad de haber presentado
enmiendas al presupuesto y no lo hicieron pidiendo esto, y la
disponibilidad de la conselleria para llegar a acuerdos en base
a la lucha contra las plagas queda clara y evidente porque se
acepto una enmienda para la lucha contra la Xylella, ustedes
podrían haber intentado en el momento que era el adecuado
haber conseguido que se ampliara la partida si tanto le
importaba, parece que se ha despertado usted meses después
y le ha parecido muy importante el tema, pero realmente hace
cuatro meses no hizo nada para ampliar esta partida que era
cuando tocaba que lo hubiera hecho. Ya le digo esto.

Otro argumento que utilizan basado en la desigualdad entre
islas y discriminación pues tampoco se entiende, porque ya le
explicó a usted el Sr. Conseller que esto era debido a que
donde se van a utilizar medios aéreos se aumenta la partida
porque es un servicio  más caro, con lo cual, tampoco
compartimos este  argumento. En este punto votaríamos en
contra.

Y como de verdad pienso que esta moción no da para
mucho más, pues lo dejo aquí.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Partit Popular, bé, jo
crec que ha quedat clar també pel que ha explicat la companya
Sra. Limones que aquesta Conselleria de Medi Ambient, i ja
va quedar clar en aquesta interpel·lació, que planifica les
tasques per afrontar to tes les plagues que afecten aquesta
massa forestal, no només diguem a la processiònaria i  amb
criteris tècnics sinó també a altres, com el Xylella fastidiosa,
quan vostès varen tancar els ulls precisament aquesta
conselleria es quan va fer front al problema i vostès no varen
fer perquè no varen voler veure res. Això és la diferència
bàsica de com s’afronten les feines en aquest govern i no en
el Govern del Partit Popular.

Sra. Mercadal, jo l’he deixada parlar, deixi’m expressar.
Per favor, Sr. President, digui a la Sra. Mercadal que em deixi
parlar, perquè és que té... no ho sé, faci una altra moció un
altre dia, faci el que vostè trobi, no?, però jo  crec que és
important.

És vera, vostè podria haver fet moltes accions i també
podríem fer, si vostès parlen aquí de doblers i no han fet res
per millorar el finançament d’aquestes illes. Fa temps que
prometen que es millorarà el finançament, ho va prometre el
Sr. Rajoy, ho varen prometre vostès i no han fet res, som aquí
i no hi ha un millor finançament, ni cap oferta real que
realment millori el finançament d’aquestes illes. Facin feina
per aquest camí i no ens duguin aquí temes que precisament

vostès no han fet res i la feina que hi varen fer realment deixa
molt a dir.

Per això, en aquest primer punt li direm que nosaltres no
hi estam d’acord perquè precisament creiem que el pressupost
realment ja s’ha incrementat, crec que aquest pressupost ha
incrementat de forma suficient el tractament de plagues i, en
canvi, vostès no varen fer res.

En temes de campanyes aèries i terrestres. Bé, ja s’està
fent, vull dir senyors del PP, per això li hem fet l’esmena, no?
I el que nosaltres volem fer precisament i ja... vull dir, que hi
hagi un tractament que realment minimitzi els impactes i que
realment faci aquesta feina i no campanyes d’aquesta manera
de café para todos, a qualsevol preu i amb productes d’alt risc
que és al que vostès ens tenen acostumats.

Per tant, com ja li he dit abans, nosaltres creiem que en el
tercer punt aquestes actuacions ja s’han incrementades, s’ha
duplicat el pressupost i el que nosaltres li proposam és que
ens accepti que..., li acceptaríem si accepta l’esmena que
seguim treballant per incrementar aquestes actuacions,
perquè... I a més vostè ho ha reconegut, crec que fins i tot a la
seva intervenció a la interpel·lació vostè li lloava la feina que
feia al Sr. Conseller, vull dir que a l’únic que la convidam és
que accepti la nostra esmena i que realment confirmi, que
vulgui acceptar que ja s’està fent feina i que nosaltres
consideram que ja s’està fent feina en aquest camí.

Pel que fa al al tema de..., vostès volen una campanya en
zones urbanes, ja li hem dit, a vostè li ho ha dit la companya,
vostè ho ha reconegut, és competència municipal i realment
nosaltres el que li diem és que realment continuem amb
aquesta tasca d’assessorament i de suport a aquests municipis.
Sra. Mercadal, no li  agrada que li ho recordin, però vostès
podien haver pensant amb els ajuntaments quan varen fer una
fumigació sense avisar cap particular, ni cap veïnat, ni cap
ajuntament, que fumigaven a tots els pobles, hi podien haver
pensat amb els ajuntaments. Ara, ara hi pensa? No, era en
aquell moment quan vostès fumigaven amb un producte d’alt
risc i que podia afectar la salut de les persones, aquell era el
moment de pensar en les persones i en els ajuntaments.

Per tant, vostè parla després de desigualtat, discriminació
entre illes, no ho sé, i què fan vostès amb els pressuposts
generals de l’Estat amb les Illes Balears? Discriminació ,
desigualtat, any rera any, això és el que ens fan, i els seus
diputats, allà en el Congrés, hi voten a favor! És una vergonya!
Això sí que és una vergonya! El que fan els diputats del Partit
Popular votant a favor d’un pressupost general de l’Estat que
any rera any discriminen la ciutadania d’aquestes illes, els
illencs i les illenques, això sí que realment és desigualtat i
discriminació en la gent de les nostres illes.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, no ens parli de desigualtat i discriminació.

I bé, sí que és vera que nosaltres volem..., creiem que
aquesta conselleria treballa amb criteris tècnics i creiem que,

 



6690 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 17 d'abril de 2018 

encara que vostè no estigui d’acord que es facin actuacions
diferents en funció de l’extensió del pla i en funció de què si
hi ha possibilitats de frenar una plega més o menys a una illa,
nosaltres creiem que sí, que és positiu que les actuacions es
facin amb criteris tècnics. I en això no hi estam d’acord. 

I no estam d’acord amb vostès en moltes altres coses, ja el
Sr. Conseller ja li va dir, li va marcar a la interpel·lació moltes
diferències que hi ha entre el Govern del Partit Popular i
aquest Govern que actua d’una altra manera, amb el producte
utilitzat quan fa les fumigacions, el primer la diferència que hi
ha entre vostès i nosaltres. Un producte admès per
l’agricultura ecològica, això és el que fa aquest Govern, que
no afecta les abelles, però que (...). I en canvi vostès empren
un producte que la Unió Europea està a punt de prohibir, això
és una diferència essencial, i nosaltres des de MÉS per
Mallorca aprovam l’actitud i la feina que fa la conselleria en
aquest sentit. Perquè sí que en aquest moment creiem que la
conselleria pensa amb la salut de les persones, no vostès quan
fumigaven amb aquest producte pensaven en la salut de les
persones. I per tant...

Vostè no ha mencionat en cap moment allò que ja li varen
(...), el conflicte social que vàrem tenir a les illes per aquestes
fumigacions, conflicte que vàrem tenir a Menorca, conflicte
que vàrem tenir a Formentera, precisament perquè vostès quan
feien aquestes fumigacions que feien, les feien a la brava, com
diuen aquí a vegades. I precisament aquesta actitud que va tenir
el Partit Popular de no cercar cap tipus de consens, ja sabem
que el consens total és difícil, però vostès no varen cercar cap
tipus de consens, i ara és molt difícil trobar consensos amb
els ajuntaments, amb els particulars, amb els consells insulars,
per tornar generar confiança, tornar generar confiança amb la
institució que és competent amb aquest tema. Però sí que es
fa una feina per generar confiança, per eliminar aquesta
desconfiança que el Partit Popular va generar als ajuntaments
i al consell insular, per un tractament inadequat i d’alt risc.
Això és el que fa aquesta conselleria i crec que això és
important.

I vostè diguem, fa com dir, bé, aquí el tractament terrestre,
poc pressupost, no hi ha res. I jo crec que ja li vàrem explicar,
que els tractaments terrestres es fan amb mitjans propis de
l’IBANAT i que això baixa el pressupost. I vostès què varen fer
a l’IBANAT? Es varen dedicar a baixar el personal i a
acomiadar gent, engegar gent al carrer, i nosaltres hem fet el
contrari, hem recuperat la gent que vostès varen engegar i hem
incrementat el personal, perquè vostès, això és una altra
diferència substancial de com governa el Partit Popular i de
com governa aquest govern dels acords pel canvi. Per tant,
aquesta és una diferència substancial en el tema del tractament
d’aquesta plaga amb tractaments terrestres.

Per tant, jo crec que..., li podria dir una altra cosa, també
en la manera de fer-ho, ja li va posar el conseller sobre la taula
el tema que a nosaltres realment ens interessa saber quin
efecte fa i vostès ni es varen preocupar d’agafar mostres abans
del tractament ni després, precisament aquí sí que volem valor
afegit, volem experimentació i volem investigar com actuen
els tractaments que fan en aquesta conselleria. Això també és

l’evidència científica, que és en el que es basen els
tractaments d’aquest nou Govern, sí que és també una
diferència substancial de com fa la feina el govern del Partit
Popular i com fa la feina aquest govern dels acords pel canvi.

Per tant, un altre tema, hem augmentat la divulgació,
informació clara i llampant per a tots, ajuntaments, particulars,
informació sobretot accessible. Això és una altra diferència.

Senyors del Partit Popular, jo crec que la salut, com vostè
aquí s’ha cansat o ha dit, no passa per utilitzar aquests
productes cancerígens que vostès varen utilitzar, i també varen
escalivar la ciutadania, i ja li he dit, ara costa generar un altre
pic aquesta confiança precisament per fer tractaments més
respectuosos i més d’acord amb la salut i també amb el medi
natural.

I MÉS per Mallorca, ja li he dit, realment mostra
satisfacció per aquest canvi de tractament de la plaga de la
processionària, li hem de dir així i, per tant, li demanam que
accepti les nostres esmenes, no sé si les voldrà acceptar, però
creiem que seria positiu. I per aquesta part..., vostè a més ha
posat pressuposts, pressuposts, pressuposts, bé, nosaltres no
només volem mirar quant Sra. Mercadal, també ens interessa
el com, perquè el com també és tan o més important que el
quant. Per tant, no només volem parlar d’euros, també volem
parlar de com es fa el tractament i això és la diferència
substancial entre vostès i nosaltres. No volem gestionar com
el Partit Popular, ho tenim clar, estam satisfets per aquest
canvi de tractament de la processionària que ha fet la
Conselleria de Medi Ambient, amb productes admesos per
l’agricultura ecològica i sense risc per a les persones, perquè
estam en contra del producte que utilitzava el Partit Popular
amb riscs cancerígens i que és a punt de prohibir-se per la
Unió Europea.

Per tant, s’ha duplicat el pressupost a les illes i s’utilitzen
criteris tècnics de salut per frenar l’expansió d’aquesta plaga.
I sobretot s’ha posat a disposició dels particulars tota la
informació i es dóna suport i assessorament a tots els
ajuntaments i a tots els particulars que estan interessants. Això
és la nostra proposta, nosaltres estam satisfets amb la feina de
la processionària i  l i demanam que accepti les nostres
esmenes. Si les accepta, li votarem a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. 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. Les plagues són
motiu de preocupació a qualsevol lloc i especialment a
territoris  finits com el nostre. En el cas concret de la
processionària, s’ha de dir que està considerada com a plaga
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endèmica a la península, mentre que la seva presència a les
Balears està detectada des dels anys 40 a Mallorca, des dels
70 a Eivissa i Menorca i l’excepció és Formentera que es va
detectar per primera vegada l’any 2007.

Fins l’any 2014 es va fumigar amb un producte nociu i
prohibit per directives europees, el Dimilin, no entraré  a
explicar què és exactament, perquè el conseller Vidal ja ho va
fer durant la seva compareixença. Aquell any 2014 hi va haver
molt rebombori particularment a Menorca i a Formentera,
perquè aquestes fumigacions van generar molt de rebuig entre
la ciutadania i les diferents entitats. A més, a Menorca com a
Reserva de la Biosfera que som, hem, hauríem de ser
exemplars.

Tenint en compte que la processiònaria és una espècie
mediterrània, entre la nostra fauna hi ha molts d’animals que
la depreden com la rata pinyada, diferents ocells, primavera,
puput, cucull i altres insectes, fins i tot és freqüent a Menorca
un bolet Cordyceps militaris que creix sobre les crisàlides de
la processionària i les mata.

Entenem idò que el control de les plagues ha d’anar
encaminat a reforçar els mecanismes naturals dels boscos per
regular-les.

Com que el redactat dels diferents punts de la moció no
l’hem trobat del tot adequat hem presentat esmenes als punts
2, 3 i 4. Trobam que la redacció que proposam s’adequa més
a la realitat ja que algunes de les coses que es demanen ja
s’estan fent.

El punt 1 de la moció demana més pressupost per a la lluita
contra la processionària. El pressupost per a aquest any són
poc més de 645.000 euros. La Sra. Mercadal deia fa dues
setmanes: “com pot ser que al 2017 es gastessin 11.692 euros
per a tot Menorca i a Formentera 240.000?” La diferència ve
donada perquè Formentera ha patit el creixement exponencial
més elevat i els recursos es gestionen en funció de les
necessitats de cada illa, o dit d’una altra manera, s’ha de fer
seguint la valoració tècnica d’expansió territorial i grau
d’afecció de cada plaga en concret, potencialitat d’increment
i la identificació de les zones de màxima afecció.

Per tant, i basant-nos en la motivació tècnica, no votarem
a favor d’aquest punt. Per cert, per què no van demanar aquest
increment als pressuposts?

Durant la interpel·lació, la Sra. Mercadal va insistir en les
fumigacions aèries i així ho veiem al punt 2 de la moció. S’ha
de dir que la normativa europea prohibeix taxativament les
fumigacions aèries, Directiva 2009/128/C, i les permet
només com a excepció en casos especials. Aquesta prohibició
és vigent a l’Estat espanyol, Reial Decret 1311/2012. Per tant,
les fumigacions aèries s’han de limitar a casos excepcionals,
no és vàlid per ser aplicable sense seguir criteris tècnics
basats en mapes d’afectació.

Tampoc no votarem a favor d’aquest punt, tot tenint en
compte que ja s’estan fent actuacions aèries a les pitiüses, així

com també s’estan fent actuacions terrestres a totes les illes.
En aquest mateix sentit va la nostra esmena.

El punt tercer demana més actuacions per disminuir les
poblacions de la processionària del pi a totes les illes. Les
actuacions que actualment es duen a terme ja s’han explicat i
no hi entraré. Votarem en contra amb el benentès que s’han
planificat les actuacions necessàries a cada territori i per això
l’esmena presentada.

El darrer punt de la moció demana dur a terme una
campanya d’acord amb els ajuntaments. Val a dir que aquesta
és una competència municipal, per tant, la conselleria poc hi
pot fer.

Dit això, és evident que els ajuntaments més petits no
tenen els mitjans i els recursos necessaris, per tant, la
conselleria s’ofereix per a tasques d’assessorament.

En definitiva, les esmenes que hem presentat van en la línia
de matisar el text original, perquè creiem -torn a dir- que
s’adeqüen més a la realitat i esperam que puguin ser
acceptades.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Doncs passam al torn de fixació
de posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bon dia, bona tarda a tots, diputats,
diputades, treballadors i treballadores de la Cambra, resta de
públic present, molt bon dia.

Ens presenta avui el Partit Popular una proposta sobre la
lluita contra la processionària del pi i parlant de lluita, quan
pensen, senyors diputats i diputades del Partit Popular, lluitar
contra la corrupció?

Bé, ara ja parlant seriosament, farem una indicació a cada
un dels punts que s’han presentat i començarem, ja s’han dit
moltes coses i no les repetiré, intentarem no repetir els
arguments per votar en contra de la proposta que ens fa.

El primer punt demana al Govern incrementar el
pressupost per combatre la processionària del pi a totes les
Illes i hem fet una comparació dels pressuposts que anaven
destinats a sanitat forestal des de l’any 2012 fins al 2018 i
això m’ha donat que a l’any 2018 hi ha pressupostats
1.273.478 euros a sanitat forestal, hi està inclosa tota l’ajuda
contra la processionària i altres plagues i més actuacions que
es fan en aquest àmbit, i vostès, senyores i senyores diputats
del Partit Popular hi varen destinar a l’any 2012, 2013 i 2014
un total de 953.840 euros, en total pressupostat.
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D’això he fet càlcul, surt de mitjana uns 318.000 euros
l’any i no hem comptat l’1 ,7  milions d’euros que varen
destinar, que no estava pressupostat, a la campanya del 2014
que ja en parlarem després i ja n’han parlat les meves
companyes anteriorment.

 En resum, el Govern al qual donam suport, estem invertint
o estem destinant quatre vegades més de pressupost que
vostès a l’any. Amb aquesta dada crec que estan moltes coses
dites quant al primer punt.

Quant al segon punt, es demana fer una campanya tant aèria
com terrestre amb productes fitosanitaris individuals a totes
les illes i ja s’ha parlat abans d’aquesta campanya desastrosa
que va ser impulsada pel seu líder del Partit Popular, el Sr.
Company, que és una pena que ara no sigui present entre
nosaltres en la seva cadira perquè tal vegada li  podria
interessar.

Bé, ja s’ha comentat que hi va haver molt de rebombori, hi
va haver molts de conflictes i això és una cosa molt senzilla,
per què va acórrer? Perquè el Partit Popular no sap ni
planificar ni gestionar i va fer una campanya de fumigació que
pensava que li donaria un rèdit polític perquè estàvem a les
portes d’unes eleccions electorals i se’n va adonar que... bé,
després del rebuig social que hi va haver es varen haver
d’anul·lar vols i es va haver d’avançar la campanya que tenien
prevista. Ja s’ha contat abans, no entraré més en detall. 

Es va emprar una substància que era perjudicial, que sí...
anava a destruir les erugues de la processionària, però a més
destruïa altres insectes que estan als ecosistemes i això feia
que es pogués donar un desequilibri dels ecosistemes naturals,
i això podia generar un cercle viciós ja que aquestes erugues
no tenen competidors naturals i es trencava l’estructura
ecològica que estava consolidada i això donaria més
oportunitats que tornés a sortir una altra vegada una nova plaga,
fins i tot amb més intensitat, de processionària i tornar a
alimentar el cercle viciós i això produïa un malbaratament de
doblers, una despesa excessiva de doblers públics.

Bé, ja s’ha comentat que hi va haver molts de problemes en
aquesta campanya de fumigació que va costar 1,7 milions
d’euros i va tenir el rebuig no només de la gent del carrer, sinó
també dels agricultors ecològics, de caçadors, d’apicultors i
també d’ecologistes.

S’alertava en aquella campanya que es va fer que
desapareixerien els (...) naturals per a... demanar que
s’haguessin de fer controls... repetides amb insecticides i això
entraria en un cercle viciós.

Hi ha altres mecanismes, ja s’han comentat abans, i és el
que ara es fa des del Govern, altres mecanismes sense emprar
aquest tipus d’insecticides perjudicials, es pot fer amb... amb...
amb... amb qüestions mecàniques, amb mecanismes mecànics,
biològics, es poden controlar d’una altra manera, es pot fer i
s’està fent d’una manera que sigui més respectuosa amb el
medi ambient, que sigui més econòmic i més eficient
econòmicament i el més important que sigui consensuat

socialment, que vostès, senyores i senyors diputats del Partit
Popular, no ho varen aconseguir en el seu moment. I ja s’ha
dit, però crec que és important dir-ho, hi ha gent que va ser
fumigada, es varen fumigar les seves cases i es varen fumigar
fins i tot escoles i va sortir als diaris de l’època.

Això és un exemple que quan hi ha una proposta del Partit
Popular hem de recordar el que ells varen fer o, més ben dit,
no varen saber fer en la seva gestió, en la seva gestió i a més
no només en la mala gestió i... i un poc la incompetència en
fer les coses, sinó també que no es dóna informació als grups
parlamentaris que en aquell moment formaven part de
l’oposició i es posaven moltes traves.

I no sabem si això es tracta d’una nova estratègia del Partit
Popular en recercar problemes que varen passar al passat, que
ara no hi ha cap problema, no hi ha...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... cap problema, no, Sra. Mercadal, no hi ha cap problema, no
hi ha una reivindicació social greu sobre aquesta qüestió i...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i són problemes que vostès quan varen governar sí que varen
crear un problema, varen crear un problema molt greu, varen
haver de tirar enrere perquè no sabien molt bé per on sortir-
ne. 

Per això, des del nostre grup parlamentari sí que estam a
favor, és clar que sí, de lluitar contra la plaga de la
processiònaria, però només, i ja s’ha dit, seguint criteris
tècnics, només tècnics, quan sigui imprescindible i sempre
una justificació tècnica i científica. No es pot fer com vostès
demanen, que sigui de qualsevol manera i sense cap tipus
d’argumentació ni justificació, que aquí en la seva exposició
no s’han donat arguments de pes.

Estam d’acord amb aquest control de plagues, estam
d’acord que s’ha de fer respectant els mecanismes naturals i
intrínsecs dels boscos i regulables, sense emprar productes
agressius com emprava el Partit Popular. Per això, per
imposar aquest tipus de control és necessari invertir en
investigació per conèixer els controls naturals. Aquesta
investigació, i és molt important, i a veure si em senten els
diputats del Partit Popular, ha de ser de manera continuada, no
a cops o no fer res, com vostès no varen fer quan varen
governar. Això ha de ser de manera continuada i establint uns
programes de control naturals i evitar l’ús d’insecticides, i si
s’han d’emprar que sigui en casos molt puntuals i molt
justificats. 

Ja ràpidament aniré al tercer punt en el qual demanen
incrementar les actuacions per disminuir les poblacions amb
trampes, captura de mascles amb feromones i en els casos
dels tècnics competents. 

Tornam a repetir, com saben vostès si és necessari o no
augmentar les actuacions si no tenim, el que he dit abans, un
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estudi seriós de la continuïtat del que ha passat i una
investigació, ni saber quin grau d’incidència i quina evolució
durant el temps. Hem de respectar el que diuen els tècnics,
hem de respectar i fer el que els tècnics proposen, la
planificació i els estudis que fan els tècnics. Es fa feina, per
això trobam que no té sentit aquesta proposta que vostès fan.

Per acabar, quant al quart i darrer punt, es demana fer una
campanya específica seguint les indicacions dels ajuntaments
per a la prevenció i eliminació de la processiònaria del pi als
cascs urbans. Així com han dit les meves companyes
anteriorment, no estimem que sigui necessari que es faci una
campanya específica per a aquesta qüestió, ja que entenem que
si un ajuntament té problemes de processiònaria puntual en el
seu casc urbà cridarà, es posarà en contacte amb el Govern
balear, amb el departament de Sanitat Forestal, i li donaran les
recomanacions, consells i suport necessari per poder
solucionar el problema que puguin tenir. Això és una manera
molt àgil i efectiva de fer les coses, coordinació i
col·laboració institucional.

Ja per concloure, senyors i  senyores del Partit Popular,
deixin de fer propostes que no tenen cap argumentació, que
són estèrils i que no aporten res i que no preocupen ningú.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No preocupen ningú. Des del Govern es fa feina, es fa molt
bona feina des del Govern i s’està controlant la incidència de
la processiònaria, es fa d’una manera amb seny i respectuosa
amb el medi ambient, no com vostès varen fer.

Li farem una recomanació molt senzilla, dediquin tots els
seus esforços a lluitar contra una plaga que és més dolenta i
perjudicial per a la nostra societat i que es diu corrupció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
Processiònaria del pi, parlam de pinus halepensis, parlam de
pinus pinaster, ho dic més que res perquè una diputada
d’aquest hemicicle de la part de l’esquerra de la presidència ha
dit si parlàvem de la processiònaria d’El Pi, El Pi és Proposta
per les Illes Balears, parlam de pinus halepensis i parlam de
pinus pinaster. I a alguns que encara els agrada més la
processiònaria, que n’hi ha pocs, que és el pi canari. Ho dic
perquè he notat que hi ha gent que ho coneix i he notat que hi
ha gent que no té ni punyetera idea...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., especialment el darrer que ha parlat de Podemos. 

I és clar, això és un problema greu i que afecta molta gent
i que té molta gent preocupada. Dir el que vostè ha dit al final,
és injust que vostè s’assegui a una cadira d’aquestes i digui que
això no importa a molta gent. Això és desconeixement i no
guanyar-se el sou, i em sap molt de greu ser dur, però és així,
és així. Però no es preocupi, al final ens pesaran damunt la
bàscula i veurem qui puja i veurem qui baixa, perquè aquí
venim a tractar els problemes de la gent, de la gent.

El problema real de la processiònaria és ara actuar, ara no
actuar, ara fem una acció, ara no la fem, el problema real de la
processiònaria amb la màxima eclosió a les Illes Balears ve
donat d’una desgràcia meteorològica, que és el temporal del
novembre de 2001, on cauen més de 4 milions de pins, no es
recullen d’hora, els pins es podreixen i tenen dos grans
enemics, a part d’altres, un és el tomicus i l’altre és la
processiònaria. Deixar dormir allà durant tres anys aquella
situació va fer que els índex de nivell 1 al 5 a les Illes Balears
canviassin, no és el cas de Formentera que està absenta, ni el
cas d’Eivissa que n’hi ha molt poca, és a dir, pot estar en un
nivell 1, prop del 2 a qualque punt en concret. Menorca que
està a un nivell intermedi, però a Mallorca aquell vendaval va
dur que totes les alarmes es varen disparar.

Crec que avui estaria bé que amb aquesta proposició no de
llei acordàssim que actuarem sempre amb bacillus
thuringiensis. Aquell bacillus thuringiensis que era aquell
que fins i tot el GOB hi va estar en contra i el PSM, no MÉS,
no existia MÉS, va estar en contra, però que després tothom
es va adonar, i ara actualment el mateix conseller l’empra, i
després explicaré on l’ha emprat enguany perquè veig que aquí
no ho ha dit ningú, és el que hauríem de firmar tots que
governi qui governi emprarem bacillus thuringiensis i no
emprarem altres productes, com va passar, senyors del PP, la
passada legislatura, com molt bé ha dit el portaveu que m’ha
precedit.

Facem les coses bé, perquè allò va ser un govern del PP i
ho va fer de cine perquè del nivell 5  es va passar al 2 i del
nivell 3 es va passar a l’1, el que passa és que no es pot actuar
ara sí, ara no, per la qual cosa ens agradaria que es posassin
d’acord amb les esmenes, perquè sí, portaveu de Podemos, és
un tema que preocupa molta gent. Li posaré un exemple, tal
vegada vostè és un urbanita, viu dins un pis i no té cap pi al
voltant, bé, bé, jo li accept, jo  li accept, però els pinars,
almenys a Mallorca, als voltants de les ciutats estan abastats,
els pinars als voltants de les ciutats estan abastats, abastats. La
conselleria crec que ha fet molt bé esquitxant amb bacillus
thuringiensis totes les àrees recreatives de les Illes Balears,
a la vegada ha posat trampes i ha esquitxat sense cap problema,
un lloc on anam amb els nostres fills i amb els nostres nets, la
qual cosa no mata perquè si matàs no ho faria el conseller, i
sobretot el de Podemos perquè ells és amb el Bon Jesús amb
qui parlen. 

Què hauríem d’intentar si pogués ser? Jo dic les esmenes,
a la segona tant al punt 2, que tots els partits que donen suport
al Govern n’han feta una que difereix molt poc del que diu el
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punt 2 de la portaveu del PP, jo posaria a la vegada que quan el
PP diu “... si escau de productes fitosanitaris” digués
“productes com el bacillus thuringiensis”, que ens
banyéssim, deixàssim de fer política de coses serioses, no
productes fitosanitaris, que aquell que es va aplicar la passada
legislatura era un fitosanitari que va generar problemes a
ocells i a persones i a plantes, i a plantes. Faria aquesta
esmena in voce perquè si hi estam d’acord tots, almanco
deixaríem de discutir aquesta qüestió, que això és l’important. 

I el que s’ha de fer en això és posar-hi doblers, perquè això
es tracta de fumigar des de l’aire amb el bacillus i,
especialment, tal vegada ja no importa es faci el que es va fer
el 2004-2005, es podria fer de forma selectiva, això funciona
amb radar, funciona amb una cartografia, per a aquests espais
de pinar especialment que estan als 3 quilòmetres després o
a un quilòmetre i mig, dos, tres de les poblacions, lògicament
que és el que fan que són que els que s’han abandonat van cap
a dins i hi ha els problemes de les zones verdes, col·legis i tot
això.

Davant aqueixa situació jo pensava parlar menys, ja acab,
però, clar, quan he vist que el portaveu de Podemos diu que
això no afecta ningú, bé, m’agradaria que el que ha dit vostè ho
poguessin veure els 1.100.000 ciutadans de Balears;
segurament dimarts que ve, (...), ja hauria rectificat. 

Moltes gràcies. Mirin de posar-se d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. El Grup Parlamentari Mixt no
intervendrà. Per tant passam al torn de rèplica del grup
proposant. Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal, sí.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, volia dir , Sr.
Martínez, que m’ha deixat astorada, em sap molt de greu; és
molt fort que digui que no és un problema per a la ciutadania;
és que és molt fort, és que açò crec que vostè, com ben bé ha
dit el Sr. Font, és un urbanita, perquè ha de passejar, ha de
sortir al carrer, o vagi a les escoles; tenen aquest problema, és
que tenen aquest problema, i hi ha preocupació...

(Remor de veus)

...aquesta setmana hi va haver unes jornades i ens han traslladat
la preocupació que...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin un poc de silenci, per favor.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

...la processionària del pi s’està estenent, està arribant als
pobles i preocupa, preocupa a propietaris d’animals, preocupa
persones per tema d’al·lèrgies. Vull dir que crec que hauria de
parlar amb un poc més de rigor, quan parla d’aquestes coses.

Bé, anant un poc per ordre... pel que fa al Sr. Font li volia
dir que té raó en el que vostè ha dit, perquè vostè ha estat
conseller de Medi Ambient i vostè sap com s’actua i com
funciona la conselleria, vull dir que no li he de donar més
explicacions i estic d’acord amb el que ha dit. Ara bé, li he de
dir, açò sí, que els nivells d’afectació de la processionària del
pi han augmentat a Menorca i a Mallorca, a Menorca i a
Mallorca ja tornam estar a nivell cinquè en segons quines
zones; vull dir que crec que s’ha de fer una campanya i s’hi ha
d’incidir, i per açò des del grup parlamentari ho tenim clar.

Pel que fa al Sr. Martínez, una altra vegada, c lar que
actualment podem gastar més, poden gastar més, Sr. Martínez;
és que vostès tenen molt més que teníem nosaltres. Tant de
bo, tant de bo haguéssim tingut el pressupost que maneja avui
en dia el Govern, tant de bo, perquè haguéssim fet molt més!
I, Sr. Martínez, hauria de mirar-se un poc més la pàgina web de
la conselleria de sanitat forestal, perquè cada any la
conselleria fa estudis, cada any; cada any es mira el grau
d’afectació i es fan campanyes oculars, i tant que es fa!, açò es
fa cada any per saber els mapes d’afectació... Sí, sí, és que, la
veritat, Sr. Martínez, parli amb un poc més de criteri o miri’s
la pàgina web. Surt que cada any es fa una campanya tant ocular
com també es fa per saber els nivells d’afectació i mapes
d’afectació a totes les illes, i el conseller ho va dir a la seva
interpel·lació, o no, Sr. Conseller?

Sra. Font, a mi m’ha quedat clar, jo ja ho sé i ho he dit, sí,
ja ho he deixat clar a la meva intervenció, en el punt 4 de la
meva moció, o  sigui de la moció que presentam el Partit
Popular, que era competència municipal; açò ho he deixat i ho
he dit jo, però crec..., i ja sé que el consell, perdó, la
conselleria està fent feina, està fent una feina
d’assessorament, però jo dic destinar una partida concreta per
als ajuntaments per combatre la processionària del pi, perquè
no s’està fent res i ara tenim problemes sobretot a Menorca i
a Mallorca, i és el que ha dit el Sr. Font: el que no es pot fer
és ara sí, ara no, ara sí, ara no; no, s’ha de fer, i crec que açò ha
estat una equivocació del conseller, i es pot millorar. Per açò
el que vull és que es destini una partida concreta als
ajuntaments.

Pel que fa a la Sra. Campomar, campanyes aèries només es
fan a Formentera, açò és el que està fent la conselleria, és
l’únic que ha fet, i jo el que deman és que es facin a la resta de
les illes perquè estam a nivells d’afectació  alts, i la cosa
continua, incrementa, i el que volem és que es faci per totes
les illes, res més. I li record, Sra. Campomar..., vostè m’ha
sortit del tema però m’ha parlat dels pressupostos generals de
l’Estat i tot açò, i ja sé que vostès no tenen representació, però
ara tenen l’oportunitat: si s’aproven els pressupostos tindrem
el 75% de descompte de resident, i tot depèn dels partits
d’esquerres a veure si ens aproven els pressupostos;
necessitam cinc vots, vull dir, aprovau, aprovau i tindrem una
cosa per a Balears, que beneficia les Balears.

I pel que fa a la Sra. Limones, com a formant del grup
parlamentari majoritari òbviament tenc l’obligació de
controlar el Govern, i jo presentaré el que consider que ha
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d’anar a ple o no ha d’anar a ple. Crec que açò és un tema
primordial...

(Remor de veus)

...és un problema... és un problema...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

...que afecta les persones, afecta els animals, i crec que és un
problema de la gent, que té un problema i que és molt
important que es dugui a terme i que es faci una campanya
d’eradicació o, si més no, de control.

Si els sembla bé al punt 2 faria una transacció, si hi estan
d’acord, que seria seguir la realització de la campanya aèria i
terrestre, i traslladar les actuacions que es fan a Formentera a
la resta de les Illes. Si no, no li accept les transaccions.

Quant a l’esmena in voce que m’ha dit el Sr. Font sí que
l’acceptaria, en el seu punt 4, l’esmena in voce que vostè m’ha
fet respecte del Bacillus thuringiensis, sí que la hi
acceptaria... Bé, perdó, sí, si tothom l’accepta sí que
l’acceptaria, si ningú no s’hi oposa, exacte.

Si no hi ha res més a dir, ja està. Les altres esmenes no
s’accepten.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Sra. Limones, accepta la
transacció  a la seva esmena? No. La resta de grups
parlamentaris estan d’acord amb l’esmena in voce del Grup
Parlamentari El Pi? No?

Votació separada punt per punt? Vol votació separada, Sra.
Mercadal?

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, no hi ha cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs passam...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

President, president...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

La insistència crec que és una cosa molt important en
aquest tema i crec que afecta molta gent, maldament la gent de
medi ambient de Podemos no hi estigui d’acord.

Faig un suggeriment a tots, per no discutir i per no emprar
coses rares: per què no fem una cosa, ja que no m’accepten
aquesta “daixona”?, per què no diem -i li ho podrien votar
vostès, al PP- només que, en lloc del que nosaltres
demanàvem des d’El Pi del bacillus, tenguéssim clar que
deixam clar que el Dimilin no l’emprarem?, és a dir, el
diflubenzuron, que és realment el que és, no l’emprarem, i
almenys guanyaríem, faríem una passa, faríem una passa de
tots, que volem en tot cas emprar productes fitosanitaris, que
poden ser bons i no poden fer mal als ocells ni res d’això, i
crec que aquí els puc posar d’acord a tots, és a dir que MÉS jo
entenc que la portaveu..., a més també sé que coneix aquesta
qüestió, acceptassin el seu punt 2 posant allò del
diflubenzuron i així podria anar millor.

Ho dic perquè traguem una cosa en clar tots: no sabem qui
governarà l’any que ve; que el que hagi de governar ho faci bé.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Sra. Campomar...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Nosaltres abans d’acceptar-ho voldríem exactament quina
redacció és la que es proposa i a quin punt...

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés... fem un recés d’un minut, idò.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

...que ni no, no podem dir...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors portaveus, es poden acostar a veure la
lletrada major?

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, podem votar la votació sencera o punt per punt?

(Remor de veus)

Punt per punt? D’acord.

Passam a la votació del punt 1 idò. Votam.

27 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 2. Votam.
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24 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

27 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 4. Votam.

27 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 10225/17, presentada pels Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista, MÉS per
Mallorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
i dues diputades del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de
suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Doncs passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposició
de llei RGE núm. 10225/17, presentada pels Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista, MÉS per
Mallorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i
dues diputades del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de
la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització.

(Remor de veus)

Intervencions dels grups parlamentaris presentants per fer
la presentació de la proposta, pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, iniciam el debat de presa en consideració de...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, senyores diputades i senyors
diputats, per favor, un poquet de silenci.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... de la proposició de llei de reforma de la Llei
d’emprenedors i la seva internacionalització, concretament de
la disposició addicional setzena, que consideram, i ja ho vam
considerar així la passada legislatura i per unanimitat d’aquest
parlament, perjudicial per a l’activitat dels clubs i entitats
esportives.

Val la pena recordar que la Carta europea de l’esport per a
tothom de 1975 i revisada el 1992 afirma que la pràctica de
l’esport és un dret general dels ciutadans i que els poders
públics tenen el deure d’impulsar-la i estimular-la de manera
apropiada.

Quan parlam però d’esport, parlam de realitats molt
diferents, de l’esport professional, de l’esport amateur, de

l’esport d’elit, de l’esport com a espectacle, de l’esport com
a activitat econòmica, de l’esport com a activitat turística, ara
en creixement en la nostra comunitat, etc. Però hi ha una
realitat en què crec que coincidirem tots i totes diferent de les
anteriors, tot i que pot tenir i té  punts en comú, que és
l’associació o entitat esportiva o club esportiu sense ànim de
lucre per a la pràctica de l’esport amateur al qual em referiré
a partir d’ara només com a club esportiu.

El club esportiu és, idò, sense cap dubte un dels pilars, si
no el pilar, sobre el qual es fonamenta la pràctica de l’esport.
El club és l’instrument per aprendre i practicar un esport, però
també per educar un infant o per millorar la salut de les
persones.

La realitat social dels clubs esportius de les Illes Balears
no és gens menyspreable. A les Illes hi ha 1.856 clubs
esportius registrats i 48 federacions esportives. Hi ha 92.871
llicències, és a dir, persones federades en aquests clubs i
federacions, de les quals 68.691 són homes i 24.180 són
dones, el que vol dir que encara hi ha molta feina i molt de
camí per recórrer.

De les 48 federacions moltes són federacions amb menys
de 200 llicències i federacions grans, importants, de més de
5.000 llicències, només n’hi ha quatre.

Els clubs i les federacions esportives han optat i han
incorporat des de fa prou temps el criteri de
professionalització en la seva gestió i formació esportives,
però aquesta necessària professionalització segueix
necessitant de la figura del voluntariat i  quan dic que el
voluntariat segueix essent necessari no ho dic en negatiu per
defecte de no poder tenir professionals remunerats, sinó
també en positiu per valors d’altruisme i de solidaritat que
aporten.

La Llei del voluntariat del 1998 entén per voluntari el
conjunt d’activitats dirigides a la satisfacció de l’interès
general desenvolupades per a persones físiques sempre que
les activitats no es duguin a terme en una relació laboral,
mercantil o retribuïda.

Per tant, el voluntari que ha signat un document, un
compromís d’adhesió amb un programa de voluntariat esportiu
com a màxim pot ser compensat, en cas que així s’acordi, per
les despeses que suposi la prestació dels serveis voluntaris, és
a dir, pel transport, per dietes, per roba esportiva i poques
coses més.

El club ha de diferenciar, per tant, quines són les persones
que col·laboren amb l’entitat i determinar si ho fan com a
voluntaris o com a treballadors. A partir d’aquest moment el
que cal és complir les obligacions pròpies de cadascuna
d’aquestes figures.

En aquesta diferenciació és decisiva l’existència d’una
retribució a canvi de la prestació d’uns serveis. Per poder
diferenciar si es tracta d’una remuneració o d’un
reemborsament de despeses podem atendre, i m’agaf als

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710225


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 17 d'abril de 2018 6697

criteris que va seguir fa alguns anys la Inspecció de Treball,
bàsicament dos: la periodicitat i uniformitat dels pagaments i
les quantitats pagades que coincideixin exactament amb les
despeses reals.

Si el club es troba davant una relació laboral que ha de
regularitzar, doncs, haurà de complir lògicament les
obligacions formals que se’n deriven, que és tramitar d’alta
com a empresa, demanar el número de compte de cotització,
donar d’alta els treballadors, preparar els contractes laborals,
etc., tenir un pla de prevenció, etc.

Però un club, un club d’esport base, record que m’hi estic
referint, no és una empresa, és una entitat sense ànim de lucre
on hi conviuen situacions diferents, professionals retribuïts,
voluntaris reconeguts que han signat el reconeixement previst
a la Llei de voluntariat, voluntaris no reconeguts, voluntaris
amb compensacions econòmiques i altres que no, aportacions
que moltes vegades, com deia, no són una retribució per la
prestació d’un servei, però superen el marge d’una simple
compensació per desplaçament, per dieta o per roba. És una
compensació per una tasca que no farà un professional de
forma retribuïda, però que compensa, si és vol simbòlicament,
la dedicació d’un temps, d’una regularitat, d’una
responsabilitat.

En definitiva, avui la situació actual prevista a la legislació
de voluntariat i del règim de Seguretat Social no dóna resposta
a les necessitats reals dels clubs reals, de la grandària i de les
capacitats que tenen en la nostra comunitat autònoma per
poder desenvolupar la seva activitat. Necessitam, per tant, una
regulació específica, especial, tan laboral com fiscal, que doni
resposta i adapti l’activitat d’aquests clubs a elements com les
cotitzacions, com si ham de tributar o no per societats, etc.

A la Llei d’emprenedors quan es va tramitar al Congrés
dels Diputats ja es va posar de manifest que generaria aquesta
dificultat, ja al 2013, quan es tramitava i es va aprovar,
diferents grups parlamentaris van presentar esmenes per ja
incorporar això que el Parlament de les Illes en la passada
legislatura i avui demana que s’inclogui arran d’una
modificació de la Llei d’emprenedors. Així i tot no es va
incorporar tot i que el Sr. Montoro es va comprometre a
estudiar totes aquelles demandes que es van fer, que es varen
posar de manifest en forma d’esmenes. Esmenes en aquest
sentit en va presentar, insistesc, en la tramitació de la llei del
2013, des del Sr. Tardà, en aquell moment en el Grup Mixt,
Convergència i Unió també en el mateix sentit, en va presentar
també el Grup d’Esquerra Unida, Esquerra Plural i en va
presentar també el Grup Parlamentari Socialista, i totes anaven
en una mateixa direcció aquestes esmenes i era en el sentit
que “els monitors, entrenadors, -llegesc textualment aquestes
esmenes-, ...i arbitres, per compensar les despeses a què es
veuen obligats com a conseqüència del desenvolupament d’una
activitat no professional en clubs i entitats esportives, puguin
considerar-se quan les quantitats no són equiparables a un
salari i , per tant, no estar sotmeses a una obligació de
cotització de Seguretat Social.” I per tant, demanaven una
regulació, una consideració especial, específica per tal de què
no perjudiqués l’activitat dels clubs.

Aquelles esmenes no es van incorporar, la conseqüència
immediata va ser que durant el 2013, 14 el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social va fer el que havia de fer, una
campanya de regularització, concretament de regularització
laboral de l’activitat desenvolupada en els clubs i entitats
esportives sense ànim de lucre, que va despertar l’alarma a les
entitats esportives. Conseqüència d’aquella alarma és la
proposició de llei que aquest Parlament va aprovar per
unanimitat la passada legislatura, que tenc aquí, només tres
grups parlamentaris, perquè només hi havia tres grups
parlamentaris, però que es va aprovar per unanimitat. El mateix
text, amb dos matisos que després explicaré, doncs hem
cregut que l’havíem de tornar recuperar i presentar.

És cert que avui no hi ha l’estrès ni la tensió del 2015,
quan es va aprovar per unanimitat, que estava en clar context
d’una campanya de regularització del ministeri i d’inspecció
de la Seguretat Social. Però res no ha canviat, avui mateix
podria començar una nova campanya en aquest mateix sentit i
l’alarma es tornaria disparar. Vostès (...) que aquesta
proposició aprovada per unanimitat, traslladada al Congrés
dels Diputats, doncs va ser rebutjada per la Mesa del Congrés
dels Diputats i no es va tramitar, tot i que venia amb la
unanimitat, no només amb la unanimitat, és una proposta que
venia impulsada pel sector, per la societat civil organitzada,
per les federacions i els clubs esportius.

No va ser acceptada per part de la Mesa, perquè es va
justificar amb l’informe del Govern, que l’informe era
contrari perquè deia que afectava als crèdits pressupostaris i
als ingressos. Avui curiosament, el Sr. Reus ho posava de
manifest, hem pogut conèixer una sentència del Tribunal
Constitucional que diu que la Mesa pot interpretar els
informes del Govern, però els pot interpretar i actuar de forma
diferent. No està vinculat necessàriament entre l’informe del
Govern i la decisió de la Mesa, cosa que m’allibera molt
perquè la veritat és que consider gravíssim que la Mesa no
tramiti i que el Govern pugui bloquejar tramitacions de
propostes i a més a més que vénen per unanimitat dels grups,
o d’un parlament, com és en aquest cas.

Bé, idò deia que es va rebutjar i es va rebutjar per part de
la Mesa amb arguments que tenen a veure amb els ingressos i
amb les despeses. I a l’informe, no sé si vostès ho han pogut
consultar, el Govern deia: bé durant el període 2012-2014,
Inspecció de Treball va fer una actuació inspectora amb 3.950
visites o sol·lic ituds d’inspecció, que van donar com a
conseqüències altes en la Seguretat Social de 4 .185
treballadors, cosa positiva, si açò vol dir que aquests
treballadors estaven en una situació irregular i es podia
equiparar que feien una feina que havia de ser remunerada i
que lògicament havia d’estar protegida i contemplada en tota
la legislació laboral, amb totes les garanties que açò dóna.
Però la realitat no és ben bé aquesta, de les 4.185 persones
que es van donar d’alta, al cap d’un any no arribava, la meitat es
van donar de baixa, els clubs no ho van poder suportar. Tampoc
no és tan positiu quan sabem que gran part de les persones que
no van ser regularitzades, però estaven actuant fins en aquell
moment com a voluntaris, van haver de renunciar i, per tant,
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van haver de deixar la seva activitat en el club i, per tant, el
club es va veure greument afectat en tota la seva activitat.

En aquest sentit què posa de manifest per tant, l’anàlisi que
feia el Govern en aquell moment? Que l’activitat que no és ben
bé..., s’adscriu a un voluntari, però tampoc no és un
treballador, doncs s’ha de regular i contemplar en un règim
específic i especial, que doni resposta a les necessitats
d’aquests clubs. Jo crec que aquesta proposició de llei
m’hagués agradat avui i si no així ho intentaré, que fos
aprovada per unanimitat, tot i que després en la tramitació hi
pugui haver aportacions que lògicament la poden enriquir i
matisar.

El text està agafat i té com element base el text que es va
aprovar per unanimitat el 2015, açò és cert, però vull recordar
la defensa que feien alguns grups i en aquest cas el Partit
Popular, no amb una voluntat de crítica negativa, sinó amb
voluntat de recordar que el seu posicionament és un
posicionament que avui segueix sent vàlid. I deia el Sr. Fidalgo
i Bestard, el diputat del Partit Popular que en aquell moment
va defensar la proposta, i llegiré textualment per no capgirar
les seves paraules, deia: “regularizar la relación laboral de
los trabajadores de clubs y asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro, con el objetivo de proteger los derechos de
los trabajadores que no figuren en alta de la Seguridad
Social y por tanto, se vean privados de todo tipo de
derechos, tanto laborales como de protección social, era el
objetivo de la Ley de emprendedores”. Aquest era l’objectiu,
efectivament, d’aquella llei. 

Però posteriorment diu el Sr. Fidalgo: “Sin duda es cierto
que hay que regularizar los casos y una probable
infraregulación en este sector, pero tampoco es menos
cierto que debemos designarlos francamente y hacer
posible una necesidad imperiosa, facilitar el desarrollo y
participación de miles de personas que cada día hacen
posible el deporte base, quitando tiempo a su familia y a
sus obligaciones para dedicárselo a una actividad altruista
y voluntaria”. I acaba dient: “Hay que distinguir de aquellas
otras sociedades deportivas que quizás sí tienen una
relación laboral con sus empleados y se dedican, como su
propio nombre indica, a generar beneficios para las
mismas, de aquellos que de manera altruista, voluntaria y
libre, deciden prestar un tiempo que al fin y al cabo genera
y está al servicio del deporte”.

Aquesta era la voluntat i aquesta és la voluntat avui, no hi
ha hagut cap canvi legislatiu des de llavors. L’únic que ha
canviat és que entorn del 2015 hi havia inspecció que feia
campanyes. Avui no s’ha iniciat cap campanya, però res no
priva que se’n pogués iniciar una, cosa que seria absolutament
normal i segurament també positiu, però una altra vegada
destaparia una mancança, quina? La necessitat que hi hagi
aquest règim específic, especial, laboral, fiscal que doni
resposta a la realitat dels clubs i entitats esportives d’esport
base.

La proposta per tant, contempla els punts que ja vam
recollir a l’anterior proposició de llei de la passada

legislatura, primer preveu un pla econòmic de suport a l’esport
base. També que inclogui a partir d’aquest pla, mesures de
tipus laboral i que donin resposta específica a la modalitat de
l’esport base. I finalment jo crec que l’element més important
i potent, que reculli la necessitat d’aquest règim especial el
qual esmentaven. Sí que hi ha una diferència respecte de la
proposició del 2015 i és amb la voluntat que fos acceptada per
la Mesa del Congrés i quina és? És la modificació de la
disposició final, quan diu que l’entrada en vigor d’aquesta
modificació de la Llei d’emprenedors, entrarà en vigor en el
pressupost posterior a ser aprovada la modificació de la Llei
d’emprenedors. És a dir, l’aprovació d’aquesta modificació no
afectaria el pressupost actual, si el Govern així ho considera,
però sí podria ser incorporat en el pressupost següent, de
manera que intenta salvar la dificultat que podria generar al
Govern aquesta no previsió pressupostària. En qualsevol cas
la sentència del Tribunal Constitucional crec que ens deixa
més clar i més fàcil avui que la Mesa del Congrés, s i aquí
s’aprova, la pugui acceptar, la pugui tramitar i a la fi els clubs
i entitats esportives es vegin reconeguts i no vegin perillar la
seva activitat per una manca de regulació específica de la seva
activitat.

Aquesta és la voluntat i insistesc, la voluntat és que una
altra vegada per unanimitat ens puguem dirigir al Congrés dels
Diputats a favor de l’esport, de l’esport base que sense cap
dubte té molt de suport, molts d’associats, molts de federats
i que crec que avui estarien molt contents de veure que el
Parlament està al seu costat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo crec
que després de l’exposició de MÉS per Menorca, del portaveu
de MÉS per Menorca, queda palès i posat de manifest què és
el que es ve a presentar aquí. Es ve a presentar aquí una
proposició de llei que modifica la Llei d’emprenedors, un punt
específic que és l’esport base. Per tant crec que venim aquí,
més que a parlar de la Llei d’emprenedors, venim a parlar d’un
problema puntual, un problema puntual que es va generar amb
aquesta llei i que s’ha intentat des de 2014 anar solucionant
perquè es considera que l’esport base és un element
fonamental com a element de transmissió de valors, i per tant
s’ha de defensar i s’han de defensar aquells clubs i entitats
esportives que posen de manifest aquest fet i que fan que
l’esport base pugui tirar endavant en tots els seus aspectes.

El que està clar és que al llarg del temps l’organització de
totes aquestes entitats, i sobretot tot el que es refereix a
l’esport base, cada vegada estan més professionalitzades, cada
vegada tenen major nivell, i per tant en el desenvolupament de
totes aquestes activitats es generen tota una sèrie de despeses
i tota una sèrie d’incorporacions que s’han d’anar pagant, s’han
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de pagar d’alguna manera. Això no vol dir que aquestes
despeses constitueixin salaris a entrenadors, com bé aquí ha
dit, entrenadors, àrbitres i demés, sinó que es basa com a
dietes de compensació de despeses a tot el personal voluntari,
i per tant crec que és de justícia poder regular aquesta
situació.

Per tant nosaltres consideram que és necessari -ja ho vam
considerar la legislatura passada quan es va presentar la
proposta de llei que va ser aprovada per unanimitat i ho seguim
considerant actualment- que aquesta proposició de llei és
necessària perquè posaria solució, donaria solució a una
circumstància que tenim i que la societat civil està patint cada
dia.

Amb aquesta proposició de llei el que es fa és instar a
crear un pla de millora de l’esport base i proposar totes
aquelles alternatives. El que es considera és que no es volen
deixar de regularitzar tots aquests salaris (...), sinó del que es
tracta és de buscar la figura que encaixi l’activitat dels
voluntaris, l’activitat de tots aquests professionals que
participen en competicions i demés, amb un règim fiscal i un
règim de Seguretat Social corresponent. Per tant s’han de
d’establir els criteris d’actuació de la inspecció per poder
determinar, i finalment veure com es fa tot aquest encaix.

En definitiva el que proposam amb aquesta modificació de
llei és la possibilitat de dotar les entitats esportives i als clubs
d’una situació en la qual es pugui reconèixer i encaixar tota
aquesta activitat que fan, i sobretot el que fa és facilitar que
tota la xarxa de voluntariat, tota la xarxa de persones que s’hi
dediquen moltes vegades de manera altruista no es vegin
perjudicades per la situació d’alguns clubs que, a causa de la
Llei d’emprenedors, podrien veure’s afectats.

Res més. Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Doncs pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Antoni
Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, es
debat d’avui aquí per segona vegada aquesta proposició de llei,
de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de
suport als emprenedors i a la seva internacionalització, una llei
que mitjançant la seva disposició addicional setzena va posar
en alerta tot el món de l’esport base de tot l’Estat. Mitjançant
aquesta disposició s’establia que s’analitzar la relació jurídica
i l’enquadrament per Seguretat Social de l’activitat
desenvolupada a clubs i entitats esportives sense ànim de
lucre, i el resultat és que es consideraven les tasques dins
aquests clubs com a contractes a temps parcial, un míssil a la
línia de flotació de milers de clubs d’esport base, que
funcionen gràcies a la feina voluntària o mínimament

compensada que du a terme molta i molta gent, i amb aquest
sistema es podia impossibilitar aquesta feina o encarir-la fins
a un 50%, a part d’una càrrega de gestió considerable.

Aquesta iniciativa del Govern de l’Estat devia perseguir
dos objectius: un de recaptador, i aquest ha quedat més clar
una vegada que el Govern de l’Estat va voler vetar i va vetar,
efectivament, la iniciativa el desembre de 2016 per mor dels
efectes pressupostaris de la proposició de llei que s’havia
aprovat per unanimitat en aquest parlament fa poc més de tres
anys; i, l’altre, el d’inflar les estadístiques d’ocupació a
l’enquesta de població activa mitjançant unes activitats que
fins ara no hi estaven recollides. És cert, com ja ha dit el Sr.
Martí, que la situació ara mateix en aquest tema és de certa
calma, una falsa calma perquè l’amenaça és la mateixa, no ha
canviat la situació, però no hi ha en aquests moments una
pressió inspectora sobre els clubs. Per això vàrem considerar
necessari tornar a presentar aquesta iniciativa, rebutjada en la
seva redacció inicial, amb una disposició perquè tengui
efectes el proper exercici pressupostari i salvar d’aquesta
manera el vet del Govern de l’Estat.

Ja hi feia referència el Sr. Martí: s’ha conegut avui una
sentència d’aquest dijous passat del Tribunal Constitucional on
deixa clar que la capacitat del Govern de l’Estat per vetar
iniciatives, proposicions de llei que li arribin, no és..., aqueixa
potestat no abasta tot el que l’Estat vol, sinó que l’Estat ha de
demostrar que hi ha un efecte directe i real sobre el
pressupost en curs, i si no és així la Mesa del Congrés pot no
avalar aquest vet i rebutjar-lo. Per tant amb aquesta disposició
que s’afegeix que tendrà efecte sobre el següent pressupost,
sobre el següent exercici pressupostari, no hi ha cap motiu, i
a més avalat per la sentència del Constitucional, com deia,
perquè la Mesa no acordi la tramitació.

Consideram necessari, com deia, tornar a presentar
aqueixa proposició, com vàrem pensar tots els grups
parlamentaris el març de 2015, perquè creim necessari
salvaguardar aqueixa tasca ingent i impagable que fan els
milers de persones per tal de tirar endavant l’esport base de
les Illes Balears, l’esport base que, els que ho hem viscut de
prop des de l’Administració local ho sabem perquè hi tenim
una relació molt directe, subsisteix sobretot, a part de les
ajudes que poden rebre de l’administració, de qualque
publicitat d’empresa -i això els darrers anys molt manco, ha
baixat moltíssim- i de les quotes que poden pagar els pares i
les mares, i amb això es fa front a fitxes, a equipacions, a
àrbitres, a sancions, una situació en general molt precària i que
se sosté gràcies a la tasca moltes vegada voluntària que
realitzen pares i mares, una tasca que de considerar-se un
contracte  a temps parcial, a part d’incrementar
considerablement el cost, com deia abans, moltes vegades no
es podria dur a terme. Pensem per exemple el cas dels
jubilats; o pensem per exemple el cas de certs funcionaris
com ara policies, que tenen incompatibilitat; pensem el cas de
fixos discontinus, que a l’hivern cobren l’atur. Estam parlant
de situacions reals que amb la regulació proposada pel Govern
de l’Estat farien que aquesta dedicació no fos factible. 
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A un col·lectiu que fa una feina impagable li volem cobrar.
L’esport base crea una xarxa social en els nostres pobles i
ciutats; l’esport base fa una tasca d’integració immensa, a
favor de la convivència dels nins i les nines dels nostres
pobles; l’esport base fa una tasca de suport de l’educació,
d’educació en valors. Quan som capaços de coordinar l’esport
base amb l’escola, la tasca que es pot fer, que he tengut ocasió
de veure, és impressionant, com entrenadors que es coordinen
amb mestres i aquell nin o nina que juga molt bé i l’entrenador
l’alinea manco temps perquè sap que no ha fet bonda a
l’escola.

La veritat és que no hi ha paraules per descriure la tasca
que es fa des de l’esport base i per agrair-la.

Per això demanam una vegada més el suport d’aquesta
cambra a aquesta proposició de llei i e l suport també al
Congrés per canviar aquesta Llei 14/2013, per establir un pla
de suport econòmic per col·laborar des de l’administració en
l’esport base i la seva millora, per establir un règim específic
que enquadri aquestes activitats i que les compensacions no
tenguin la consideració de salari i per establir un règim
especial per trobar el necessari equilibri entre el compliment
de les obligacions fiscals, de les entitats esportives de base i
de les seves característiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Seré molt
breu perquè no vull repetir les paraules de la resta de grups
que presentam aquesta iniciativa, però sí que m’agradaria
començar dient que el nostre grup parlamentari es va unir a
aquesta proposició  de llei per tal de modificar la Llei
14/2013, de suport als  emprenedors i  la seva
internacionalització, i pensàvem que, en principi, tots els
grups parlamentari ens hi sumaríem. 

Ho crèiem perquè al 2015, com també s’ha dit, els tres
grups que tenien representació en aquest parlament es varen
posar d’acord per presentar-la conjuntament i aprovar-la per
unanimitat, entre aquests grups evidentment hi havia el Grup
Parlamentari Popular qui va dir al debat: “el Grup Parlamentari
Popular i el seu president quan s’ha plantejat algun dubte
sempre s’ha posicionat al costat dels interessos de les Illes
Balears”. És una llàstima que a Madrid els interessos de les
Illes Balears no siguin tan importants ni tenguin tant de valor
com el que vostès els donen aquí, perquè el Govern del Sr.
Mariano Rajoy va rebutjar admetre a tràmit el que aquí s’havia
acordat.

Avui aquesta proposta es torna a presentar, i esper que no
hagin canviat d’opinió i que segueixin estant al costat dels
interessos d’aquestes illes i que facin entendre al Govern del
Sr. Rajoy que el que es proposa aquí és seriós. 

Parlam de modificar una llei que no..., per no posar en
perill els clubs esportius que fomenten i cuiden l’esport base
i també per posar en valor la dedicació i l’esforç de tants
d’entrenadors, monitors i esportistes que hi dediquen el seu
temps. Els clubs d’arreu de Balears que trobam als municipis
i a les barriades no només són esbarjo, contribueixen a la
relació entre els nins i joves, a la seva integració, fan una feina
social, promocionen el benestar i la salut i atorguen formació.
Totes aquestes contribucions de l’esport base de cap manera
no es poden menysprear i per això aquesta modificació,
perquè les lleis han de posar en valor l’aportació que fa
l’esport base a la nostra societat en comptes de posar-hi
traves.

No creiem que el Govern de Madrid ni l’economia
d’aquest país depenguin de la retribucions que reben els
entrenadors i voluntaris. Saben vostès que es dóna, en cas que
se li doni alguna cosa, a un entrenador d’infantil de qualsevol
club esportiu que passa quatre horabaixes a la setmana amb els
seus nins? Fins i tot dir-ne retribució em sembla agosarat.
Tots tenim obligacions fiscals que hem de complir, però hem
de cercar un equilibri  entre aquests deures i la supervivència
de l’esport base. Parlam de persones que en moltes ocasions
són joves o fins i tot pares que tenen passió per un esport i per
ensenyar i que col·laboren amb els clubs, uns clubs que amb
prou feines tenen per sobreviure any rere any com per fer-los
encara més travetes.

És evident que si se’ls complica més la vida molts
d’aquests clubs no podran assumir-ho i els  pocs que
sobrevisquin seran molt cars, el que farà que moltes famílies
no es podran fer càrrec d’aquesta despesa.

Per tot això, demanaria a la resta de grups que no s’han
adherit a la proposició que votin a favor d’aquesta proposta de
modificació i al Partit Popular, en particular, que telefoni a
Madrid perquè aquesta vegada no bloquegin la iniciativa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia de nuevo a tothom, me he
sumado a la presente proposición de ley, como no podía ser
de otra manera, y quiero dejar de manifiesto que estas
iniciativas que pueden incluir sensibilidades políticas tan
distantes como pudiera ser MÉS por Menorca o El Pi o... son
el tipo de iniciativas que permiten ver a la gente de las islas
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que no venimos aquí a montar un teatro, sino que somos
capaces de ponernos de acuerdo y hacer cosas por la gente,
cambios sustanciales que tienen efectos inmediatos en la vida
de la ciudadanía, y saben que para tomar decisiones efectivas
y reales siempre me tendrán a su costado.

El deporte en Menorca es algo muy importante y
característico de la sociedad menorquina, según datos del
2010 había 7.000 deportistas federados y más de 6.000
usuarios dedicados a la práctica deportiva o de la actividad
física no federada. A esto hay que añadir la gente que acude a
los gimnasios, asiste a programas de actividades físicas, etc.,
son más de 15.000 personas en la isla que practican una
actividad física y deportiva periódicamente, semanalmente.

En 2010 el Govern balear tenía censados en Menorca un
total de 202 clubs o entidades deportivas y de tiempo libre, y
de estos 202, 170 están activos en nuestra isla y entiendo que
siguen menguando.

En 2010 había una situación de gran (...) y actividad en el
deporte menorquín. Entiendo que esta propuesta de ley es una
apuesta fuerte para volver a impulsar el deporte y la actividad
de los clubs frenando el retroceso iniciado en el 2013.

Las cuatro medidas aquí presentadas son sumamente
acertadas. Celebro que el Plan de apoyo económico y de
mejora del deporte base pues se pretende... ambiciosamente
incluir toda prestación y tipos de servicios deportivos que
desarrollan los clubs y entidades deportivas sin ánimo de
lucro; la regulación de la actividad de los voluntarios, su
compensación económica, pero también su formación.

Esta proposición de ley además obligará a una eficiente
relación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
finalmente, ciertas prebendas fiscales para que los clubs
puedan tener ese impulso que buscamos, algo que también
celebro.

Espero que recoja el apoyo de toda la cámara esta
propuesta y nada más que aportar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Intervenció dels grups parlamentaris
en torn a favor de la proposta? Doncs pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, seré molt breu perquè crec que és
un tema que s’ha debatut àmpliament en aquest plenari.

En març del 2015 ja es va debatre i sotmetre a votació
l’admissió a tràmit del projecte de llei per a la tramitació
14/2013, del 27 de setembre, de suport a emprenedors i  la
seva internacionalització, especialment el que fa referència a
la disposició setzena, i va ser aprovada per unanimitat. 

Avui tornam a debatre a aquest plenari la presa en
consideració d’una proposició de llei redactada en els
mateixos termes i, com no pot ser d’altra manera, el nostre
partit hi votarà a favor.

Al Partit Popular volem estar al costat dels interessos de
les Illes i aquesta és una realitat, és una realitat que als clubs
associacions un gran nombre de manera voluntària posen el
seu temps al servei de l’esport base, sense la seva feina seria
impossible que molts d’aquests subsistissin amb el que això
suposaria per a tots, perdríem part d’aquesta gran tasca que
fan, que exerceix l’esport, que no tan sols és sinònim de salut
física, també mental, emocional, a part té la seva funció
sociabilitzadora i transmissora de valors com l’esforç, treball,
constància, disciplina i respecte. 

En definitiva, és una tasca importantíssima i tenim
l’obligació de parlar-ne i arribar a acords per no posar en
perill la seva subsistència.

A les nostres illes, per desgràcia, ja tenim suficients
dificultats de problemes per accedir a l’esport, per la falta
d’infraestructures adequades, sobretot a les illes menors. Així
ho han dit de forma reiterada el nostre partit, massa ciutadans
tenen grans dificultats per accedir a l’esport, per tant, està clar
que cal cercar solucions per no sumar-ne una més a les que ja
tenim.

Això, per altra banda, no pot fer-nos oblidar ni tapar una
realitat que també existeix i és la infraregulació d’aquest
sector. La llei en qüestió, com ja s`ha dit, tracta de regularitzar
les relacions entre  els treballadors i aquests clubs i
associacions sense ànim de lucre mitjançant un contracte
parcial, en els casos que procedeixi, amb l’objectiu de
protegir els drets dels treballadors que no figuren d’alta a la
Seguretat Social i, per tant, es veuen privats de tots els drets
laborals i de la protecció social.

Durant el període 2014, 2012-2014, es varen rebre a
Inspecció de Treball i Seguretat Social 3.950 sol·licituds
d’actuació inspectora sobre entitats i clubs esportius, de les
persones a les quals es varen realitzar les investigacions es va
concloure que hi havia existència de relació laboral i es varen
donar d’alta 4.185 treballadors, en tots els casos no s’aplicava
correctament aquesta legislació laboral i Seguretat Social.
També en molts de casos es va concloure que hi havia una
relació de voluntariat.

Per tant, està clar que és important trobar aquest equilibri
entre els mitjans de supervivència dels clubs, però també entre
la regulació d’aquest sector, i creiem que sí, que cal treballar
per trobar les vies dins el nostre ordenament per donar
resposta a la situació dels clubs i federacions i entenem la
preocupació davant d’aquestes mesures de tots aquests clubs.

Els punts que suposen un increment pressupostari, cal
recordar que, en primer lloc, no comptam amb un pressupost
a nivell de l’Estat per poder-los fer efectius i, per això també
cal parlar-ne, també cal arribar a acords si realment és cert que
volem estar al costat dels ciutadans de les nostres illes. El
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nostre partit, així com férem en el 2015, hi volem estar i, per
això, votarem a favor de la tramitació d’aquesta proposició de
llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Avui debatem una proposició de llei que uns quants
grups parlamentaris d’aquesta cambra han desenterrat del
passat, en concret de l’anterior legislatura, i és justament
aquest rescat que dóna peu al procediment d’urgència i a la
consegüent demanda de tramitació directa i en lectura única,
el text ho deixa ben clar, diu així: “atès que el Parlament de les
Illes Balears ja va aprovar per unanimitat una iniciativa com
aquesta”. 

Idò bé, permeti’m que comenci posant en dubte aquesta
afirmació, la iniciativa que va aprovar el Parlament de les Illes
Balears, dia 17 de març de 2015, no era com aquesta, o no era
exactament com aquesta. Alguns dels que m’han precedit ja
han posat un poc l’accent en les diferències, però no ho era, en
primer lloc, perquè aquella consistia en una proposta conjunta
de tots els grups que componien llavors la cambra, cosa que
no ha passat en aquesta ocasió, l’actual resposta respon a la
iniciativa d’uns quants grups i no de tots, n’han quedat fora dos
de sencers, el Partit Popular i Podem, i alguns diputats del
Grup Mixt. Això, en el cas de Podem o d’aquests diputats del
Grup Mixt podria obeir a la simple casualitat, en tot cas ho
ignor, i no tenir molta importància. En el cas del Partit
Popular, sí que en té d’importància i és que l’altra vegada el
Partit Popular era un dels tres grups proposants i aquest pic no
ha figurat entre els elegits. Sigui com sigui, aquesta és la
primera divergència entre les dues proposicions, la de la
passada legislatura i la que avui debatem, no és el mateix per
molt que el text s’assembli.

La segona, ja s’ho imaginen i ja s’hi ha fet referència
també, té a veure amb la disposició final, la que fixa l’entrada
en vigor, on deia l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de l’Estat ara hi diu que aquesta llei entrarà en vigor
amb la primera llei de pressuposts generals de l’Estat que
sigui aprovada després de la publicació en el BOE de la llei
que avui tenim entre mans. Es tracta, no fa falta afegir-ho, ja
s’hi ha referit abans algun portaveu, d’impedir que el Govern
de l’Estat pugui recórrer de nou al dret de veto que li
concedeix l’article 134.6 de la Constitució o, com a mínim,
d’intentar recórrer a aquest dret que té assignat.

Encara hi ha una tercera diferència, no tan significativa per
ventura, em referesc a l’afegitó que s’incorpora al final del Pla

de suport econòmic i millora de l’esport base i que consisteix
a preveure-hi la formació específica dels voluntaris. 

Bé, entrant ja en la llei, i realment per fer-ho curt, no hi ha
dubte que, tal com s’exposen els fets en el contingut de la
iniciativa resulta difíc il mostrar-s’hi en desacord, el
llenguatge mateix hi du. S’hi parla de supervivència de clubs i
entitats esportives, d’un col·lectiu d’entrenadors, esportistes
i professionals que de manera altruista i voluntària dediquen
el seu temps i la seva experiència a l’esport base; s’hi parla
també de dosis, d’il·lusió  i  passió per l’esport d’aquests
voluntaris; d’uns recursos prou modests dels clubs en qüestió,
i d’unes retribucions que en la majoria de casos es limiten a
cobrir les despeses necessàries per fer l’activitat, de totes
aquestes coses no en tenim, per descomptat, cap dubte.

En definitiva, de tot això se’n desprèn que aquesta
iniciativa té, per a nosaltres també, tota la raó de ser més enllà
d’allò que evidentment s’hi pugui afegir en el procés de
tramitació, però, en tot cas, d’això ja en parlarem més
endavant. Avui el que correspon, per part nostra també, és
votar a favor de la seva presa en consideració.

I res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. M’he botat abans el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, per tant, té la paraula el Sr.
Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Abans de
començar la meva intervenció sobre la iniciativa que ara
mateix debatem, des de Podem volem dir no a la violència a
l’esport. Aquests dies hem pogut llegir dues notícies a la
premsa local sobre aquesta qüestió, d’una banda, dos pares de
la Unión es varen barallar quan estava acabant el partit de
cadets de la lliga regional de la segona B i l’àrbitre va
suspendre el partit i , d’altra banda, després del partit de
primera regional preferent que enfrontava el Rotlet Molinar
i el Son Verí un dels futbolistes va donar a un contrari una
mossegada al nas que va requerir assistència sanitària. Aquests
dos comportaments són inadmissibles. 

Ja entrant en la iniciativa, comentar que no hem firmat
aquesta iniciativa perquè de vegades s’escapen coses en aquest
sentit, nosaltres sí que ens hauríem d’adherir a la firma
d’aquesta iniciativa i hi votarem a favor.

Després d’haver escoltat tots els portaveus dels diferents
grups parlamentaris no afegiré  res més sobre els motius
d’aquesta iniciativa que avui es debat, em sembla que ha quedat
molt clar el motiu i la seva exposició. És obvi la necessitat de
donar una solució a un problema o, en aquest cas, podríem
parlar també d’una distorsió a nivell estatal que es produeix i
que aquest parlament pot traslladar aquesta qüestió al lloc que
correspon, com ja comentava el Sr. Nel, que hauria de ser a
Madrid.
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Per tant, haurem de mobilitzar-nos els diferents partits que
tenim representació a Madrid perquè aquesta proposta, aquesta
iniciativa pugui tenir suport.

Ja s’ha explicat que es va elevar a l’anterior legislatura i no
va prosperar. Avui per avui hem de dir que a Madrid el Partit
Popular i Ciutadans bloquegen desenes d’iniciatives que
s’haurien de debatre, però que a ells no els interessa, faran el
mateix amb aquesta iniciativa que avui comença el seu debat
o la presa en consideració?

Sobre el que es demana vull fer algunes consideracions
sobre l’aspecte laboral i l’aspecte fiscal, encara que poc més
de tot el que s’hi ha comentat, és obvi que com s’ha exposat
aquesta qüestió necessita d’una regulació específica.

Abans d’entrar en la concreció de les diferents qüestions
plantejades en el punt que es presenta avui, hem de començar,
o almenys des de Podem, i també ho han comentat alguns dels
portaveus que m’han precedit, és la necessitat de controlar la
qualificació de les persones que fan feina a l’esport base. Avui
per avui s’han de cercar persones que tinguin la formació
pertinent per dur a terme aquesta tasca tan important per als
nostres infants petits i més grans; no qualsevol pot ser
entrenador de futbol, o sí?; hi ha molts d’altres esports que
necessiten titulacions, que necessiten una formació específica
respecte d’això, anys d’experiència, etc., per dur a terme
aquesta tasca d’entrenador, o altres figures que són
necessàries dins l’esport base i que la voluntarietat recull.
Parlem de precarietat laboral, de contractes d’unes hores,
parlem de tributació, parlem de pagament d’imposts..., això
seria un debat que podria ser interessant.

Sobre el que es demana, sobre el primer punt, que es parla
d’un pla de suport econòmic i de millora de l’esport, en
principi entenem que aquest nom o aquest primer punt es
planteja com una pla de gestió, un pla de gestió que pot donar
lloc a equivocació pel seu nom, perquè en principi el que avui
es posa damunt la taula és la regulació. Sí que entenem
perfectament, i em sembla que totes les forces que avui som
aquí en aquest parlament en veiem la necessitat, que tinguem
un pla de suport econòmic; és obvi que tant l’administració
pública com l’empresa privada contribueixen al
desenvolupament d’aquest esport base en els diferents clubs
i entitats esportives sense ànim de lucre.

Sobre el segon punt comentar, en el qual es parla, i també
el Sr. Martí ho ha comentat molt bé durant tota la seva
exposició, de la qüestió de regular l’àmbit laboral i el que fa
referència a les activitats remunerades, és obvi que com fa un
moment comentava fer front a les despeses, i això també més
d’una vegada en aquest parlament s’ha comentat, sobre les
despeses que els clubs per trasllat a les nostres illes, entre
illes i per poder sortir fora del nostre arxipèlag, es veuen amb
la necessitat d’ajuda per part de les administracions, ja siguin
ajuntaments, consells o fins i  tot el govern autonòmic, per
poder fer front a aquestes despeses que si no serien
impossibles a l’hora de poder competir en determinades
categories.

L’altra qüestió, i sincerament seria..., esper que en la
pròxima..., si es pren en consideració aquesta modificació de
la llei, és el tema del salari; ho he dit abans, realment aquesta
qüestió és fer més precàries unes determinades situacions de
treball que s’amaguen o realment volem donar-hi solució?

Sobre la qüestió tercera de què es parla, sobre el tema de
les quanties màximes sobre el tema de la normativa que fa
referència a la Seguretat Social, hauríem de preguntar-nos de
quines quanties parlam, ja he comentat tot el tema de la
precarietat laboral, possiblement. Sembla que no donem la
importància necessària a les persones que ajuden,
comparteixen la passió per l’esport i posen la primera pedra
en la formació d’aquests nins i nines esportistes. A més a més
donam, almenys en aquest punt, dirigim que la Inspecció de
Treball i Seguretat Social faci la seva feina; en aquest sentit
entenem que nosaltres no podem fer-ho.

I per últim també es parla, i  això sobretot és el punt
important, sobre la creació d’aquest règim especial i que el
Govern central faci els canvis normatius en matèria fiscal
sobre l’Impost de societats i IVA. He de comentar... que una
de les coses que ens preocupa des de Podem és que la
Inspecció, o almenys des de les persones que tenen la tasca de
repartir el que han de fer o els objectius que es marquen,
moltes vegades veiem que la fiscalització a les grans
empreses, lobbys, clubs esportius, e tc ., no es persegueixin
davant d’infraccions molt greus que moltes vegades veiem als
mitjans de comunicació i que s’està denunciant, i que
presumptament estan produint infraccions en matèria fiscal i
laboral. Mentrestant, com comentava, s’envia massivament,
com s’ha comentat anteriorment, als petits clubs i a aquelles
organitzacions per fer una tasca d’inspecció que sincerament
haurien d’invertir el seu temps. Per tant entenem que aquesta
focalització en el petit treballador, treballadora, empresa o en
aquest cas l’esport base està fora de lloc. 

També, i per últim, he de comentar, i avui ningú no ha fet
cap comentari, sobre la qüestió dels clubs esportius i
especialment el futbol, equips que s’han endeutat fins a las
trancas, deutes milionaris i salaris milionaris, i que tenen
deutes amb la Fiscalia i la Seguretat Social.

Nosaltres votarem a favor davant d’aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Doncs passam al torn de
rèplica dels grups parlamentaris que han presentat la iniciativa.
Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Intervindré des d’aquí, molt breument,
simplement per agrair el suport de tots els grups
parlamentaris. S’ha esmentat que..., bé, com si a alguns grups
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els hagués agradat ser al punt de sortida d’aquesta proposició;
no sé ben bé per què és així perquè la voluntat d’unanimitat i
de consens amb aquesta proposta hi ha estat des de l’inici. En
qualsevol cas és igual, l’objectiu final és que surti una
proposta amb prou unanimitat i fortalesa perquè pugui arribar
al Congrés de Diputats i pugui aquesta vegada ser debatuda i no
vetada, com ho va ser l’anterior. Jo crec que l’important avui
és que coincidim que l’esport, l’esport base, necessita una
regulació específica, laboral, fiscal, perquè doni resposta a les
seves necessitats, que en aquest moment ni el règim de la
Seguretat Social ni la Llei de voluntariat no acaben de complir. 

Per tant jo crec que el pas és bo, la unanimitat ha de ser
l’aspiració de tots els grups parlamentaris, a pesar que alguns
no signin la iniciativa. Insistesc que no era la intenció, la
intenció era la de partir i arribar al màxim consens, al màxim
acord, i  a la unanimitat, com va ser la proposta aprovada el
2015.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Doncs pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No en faré ús, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Montserrat
Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No haré uso, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam al torn de rèplica dels grups que han
intervengut a favor. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

No faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular, la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

No faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs pel Grup Parlamentari Mixt...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Jo tampoc no en faré ús, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs es pot donar per aprovada aquesta proposició de llei
per assentiment, la presa en consideració? Sí?

Com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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