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EL SR. PRESIDENT:

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

Declaració institucional del Parlament de l es Illes
Balears de suport a PROEMAID.

Abans de començar les preguntes de control al Govern
llegirem la declaració institucional de suport a PROEMAID.
Té la paraula la secretària primera, la Sra. Joana Aina
Campomar.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Per tothom és coneguda la monumental tragèdia
desencadenada per l’èxode massiu produït en la Mediterrània
occidental, central i, especialment, oriental, a partir del 2015
a causa, entre d’altres factors, dels innombrables conflictes
bèl·lics a Orient Pròxim, un flux que empeny les persones a
llançar-se a la mar per fugir de la guerra en condicions de
potencials nàufrags.

Homes i dones, nins i nines arriscaven llavors i arrisquen
a hores d’ara les seves vides a la mar, per fugir de la barbàrie
de la guerra, per assolir la seguretat que han de proporcionar
els estats d’acord amb els tractats internacionals.

En el marc d’aquestes dramàtiques circumstàncies, els
bombers professionals sevillans Manuel Blanco, Julio Latorre
i Enrique Rodríguez, membres de l’ONG PROEMAID,
acudiren, voluntàriament, a l’illa grega de Lesbos per realitzar
activitats de rescat i salvament. PROEMAID és una associació
espanyola sense ànim de lucre inscrita en el Registre Nacional
d’Associacions i constituïda per professionals de les
emergències que presten la seva feina de manera voluntària i
altruista. Recentment, el Consell de Mallorca ha aprovat per
unanimitat la concessió del Premi Jaume II a aquesta entitat.

Des del començament de la missió a Lesbos, PROEMAID
ha comunicat el seu treball al Ministerio de Asuntos
Exteriores a través de l’Ambaixada espanyola a Grècia, a les
autoritats gregues competents i directament a la Guàrdia
Costanera.

En el desenvolupament de les seves tasques, els tres
bombers varen ser detinguts la matinada del dijous 14 de gener
de 2016 per la Guàrdia Costanera grega i posats a disposició
judicial per un suposat delicte de tràfic de persones en grau de
temptativa i de possessió d’armes. Se’ls va arrestar junt amb
altres dos voluntaris danesos, pertanyents a l’ONG Team
Humanity, en l’embarcació de la qual anaven
circumstancialment els membres de PROEMAID la nit que
foren detinguts. Els tres bombers acudien a la cridada de
l’ONG danesa per sortir a la mar després de rebre un avís
d’una embarcació amb problemes, però no la trobaren i en
tornar a port varen ser interceptats en aigües gregues sense
emigrants a bord, tal i com testifica l’expedient judicial.

Després de tres dies d’arrest en els calabossos de la
Guàrdia Costanera de Mitilene i després de l’assessorament
lletrat d’un misser grec, els tres bombers andalusos varen ser
posats en llibertat, després d’abonar un dipòsit de 5.000 euros
cadascun per garantir la seva compareixença en la vista oral,
fixada per al 7 de maig de 2018 a Mitilene, capital de Lesbos.

Cal recordar que, a més de ser interceptats  sense
emigrants a la seva embarcació, el Dret de la Mar, ordenament
jurídic d’obligat compliment, i, en especial, el Conveni sobre
Seguretat de la Vida a la Mar (SOLAS) i sobre recerca i rescat
(SAR), imposa obligacions irrenunciables sobre el salvament
de nàufrags sense perjudici de l’Estatut jurídic del nàufrag i
imposa sense cap mena de dubtes al socorrista l’obligació de
traslladar-lo a un port segur.

A pesar de les adversitats i de la desafortunada
criminalització de l’activitat de tres dels seus membres,
PROEMAID continua desenvolupant, a dia d'avui, la seva
encomiable tasca de recerca i rescat en aquesta i altres
localitzacions de la Mediterrània.

Per tot l’exposat anteriorment, per la trajectòria
professional d’aquestes persones i per la plena confiança en
dita organització, el Ple del Parlament de les Illes Balears
procedeix a aprovar la següent declaració institucional:

1. El Ple del Parlament de les Illes Balears reitera el seu
suport a Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio
Latorre per la seva tasca humanitària de realització de feines
de rescat i salvament a l’illa de Lesbos.

2. Manuel Blanco, Julio Latorre  i Enrique Rodríguez,
bombers professionals, són empleats públics, adscrits als
cossos de bombers de la Diputació i de l’Ajuntament de
Sevilla, que han accedit a les seves funcions d’acord amb els
principis de mèrit i capacitat que regula la normativa d’accés
al servei públic.

3. El Ple del Parlament de les Illes Balears reconeix la
utilitat i el caràcter humanitari de l’ONG PROEMAID com a
organització constituïda per professionals de les emergències
que presten el seu treball de manera voluntària i altruista.
Aquesta associació, juntament amb altres organitzacions que
desenvolupen les mateixes tasques, contribueix a nivell
internacional en les tasques de salvament d’homes i dones,
nins i nines en circumstàncies extremes i no és mereixedora
per això de la criminalització de la qual actualment és objecte.
Parlam de tasques humanitàries als efectes d’exempció de
responsabilitats criminals a què fa referència explícita la
Directiva europea de facilitació.

4. El Ple del Parlament de les Illes Balears desitja, més
enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure
irrenunciable d’auxili a nàufrags -sigui quin sigui l’Estatut
jurídic que tenguin o al qual aspirin-, que quedi acreditada
públicament la tasca d’aquests tres bombers i la seva ONG,
així com d’altres organitzacions que desenvolupen les
mateixes tasques, i reitera la seva convicció en el dret que
assisteix qualsevol persona sol·licitant d’asil, refugi o altra
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forma de protecció internacional subsidiària a sol·licitar
aquest estatut en les condicions que estipulen els convenis
internacionals.

5. El Ple del Parlament de les Illes Balears mostra el seu
parer favorable que les administracions prestin l’assistència
jurídica i diplomàtica necessària tendent a demostrar la seva
innocència.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Entenc que la donam
aprovada per assentiment? Doncs, queda aprovada la
Declaració institucional en suport a PROEMAID.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 3742/18, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Di putada Sra. Marta
Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Unitat del Limfedema.

Passam a la primera pregunta, RGE núm. 3742/18,
ajornada de la sessió anterior, relativa a la Unitat del
limfedema, que formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la
Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades,
consellers, conselleres. Gràcies als membres, un plaer i un
orgull haver-los tengut aquí, als membres de PROEMAID.

Bé, en la Llei de pressuposts per al 2018 va ser aprovada
una esmena per a la posada en marxa de la Unitat del
limfedema, un servei que estava i és desenvolupat i
subvencionat per l’Associació d’Eivissa i Formentera Contra
el Càncer. Ara mateix es beneficien del servei unes 30
usuàries, aproximadament, i segons la consellera estan
contents. Doncs bé, tot i que estan contentes les usuàries
estarien encara més contentes si no s’haguessin de renovar
cada vegada l’acord deixant mesos sense aquest servei.

És per això que demanem, a què s’han destinat els 30.000
euros aprovats al pressupost 2018 per finançar la Unitat del
Limfedema?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Miri, com ja li
vaig explicar fa aproximadament un mes, és cert que tenim
aquest mandat parlamentari, que els pressuposts a salut són
complexos, que les partides no són tancades per temes
determinats i, per tant, totes les esmenes d’afectació que es
puguin fer, s i  no suposen un increment de capítol 1, idò
evidentment estan destinades a la millora dels serveis sanitaris
i el que fem és prioritzar, anar prioritzant totes les situacions,
algunes sobrevingudes, altres conegudes, per poder anar
utilitzant aquest pressupost.

Com vostè ha dit, aquests 30.000 euros del pressupost
serviran -ja li ho puc dir- per millorar el servei que es dóna a
la unitat de rehabilitació per a les persones de Can Misses que
puguin necessitar aquesta tècnica, que és un servei que va
començar a l’any 2016 gràcies a l’expertesa d’una metgessa
rehabilitadora que coneix molt bé aquesta tècnica i gràcies -
com vostè ha dit-, i moltes gràcies hauríem de dir, a
l’Associació Eivissa i Formentera Contra el Càncer
preocupada pel tractament de les dones amb càncer de mama
perquè poguessin tenir aquesta tècnica disponible, idò es va
fer, es va signar aquest conveni.

És cert que la satisfacció és elevada, però així i tot és la
nostra voluntat que aquesta part del pressupost públic sigui
donat amb un... com un servei públic més.

També li vull dir que mai no es deixa de donar el
tractament, és cert que aquesta persona ha acabat els
contractes o quan té vacances és assumir la tècnica... es
continua assumint per part dels professionals del centre, de
l’hospital.

Per tant, no hi ha hagut interrupcions en aquest cas.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, de les sis esmenes
que vàrem presentar i que es varen aprovar per majoria
d’aquest parlament no se n’ha posat en marxa cap. 

El Servei d’Al·lergologia no es crearà, es contractarà
aquest any un al·lergòleg que treballarà de forma
col·laborativa amb els diferents departaments de l’Hospital
Son Espases, però no es crearà un servei específic.

La Unitat Comunitària de Rehabilitació per a Eivissa,
l’única illa que no té aquest servei, està pendent de disposar
d’un espai per ubicar-lo.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803742
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El control del mosquit tigre, en el qual demanaven un
pressupost per a una actuació concreta proposada pel Consell
d’Eivissa no està essent executada.

La demanda d’un psicòleg clínic a l’Àrea de Salut Mental
d’Eivissa per al programa dedicat a pacients de 14 a 35 anys
amb psicosi, m’informen que s’ha prioritzat un fisioterapeuta
ocupacional, doncs esper que no sigui amb la nostra partida
perquè no la vàrem reclamar per això.

Augmentar mitja jornada per a un psicòleg per al Servei
Infantojuvenil a Eivissa, m’informen que s’estan avaluant les
possibles necessitats d’aquest servei, però si s’està demanant
des del començament d’aquesta legislatura, està aprovat en
aquesta cambra des del 2016 i m’informen que estan avaluant-
se les possibles necessitats. 

La pregunta seria, no me’n queda altra que demanar-li: quin
nivell d’obligació de compliment té el Govern amb les
esmenes al pressupost aprovades per majoria d’aquesta
cambra, Sra. Consellera? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, Sra. Diputada, és el que li he dit,
el pressupost en salut, parlam de 1.500 milions
aproximadament, el 40% del pressupost de la comunitat
autònoma, i la inversió..., la voluntat del Govern a invertir més
doblers és evident, és manifesta. La posada en marxa de nous
serveis i de millores a l’illa d’Eivissa és manifesta també,
després tendrem l’oportunitat d’explicar-ho i en aquest cas
també li dic que contractarem aquest fisioterapeuta.

El que passa és que les execucions del pressupost
comencen al mes de gener i acaben el mes de desembre i tot
allò a què m’ha fet referència, idò podem analitzar-ho punt per
punt, però segur que són millores...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

...que s’aniran produint durant l’any.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 3888/18,  presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parl amentari Popular, relativa a política de salut a
Eivissa en els darrers tres anys.

Passam... bé, doncs la segona pregunta RGE núm. 3888/18,
de la Sra. Maria Tania Marí Marí, decau per l’absència de la
Sra. Diputada.

I.3) Pregunta RGE núm. 3893/18, presentada per
l’Hbl e. Diputada Sra. Margaret Mercadal i  Camps, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllats dels llots
de la depuradora de Ferreries.

Per tant, passam a la tercera pregunta RGE núm. 3893/18,
relativa a trasllats dels llots de la depuradora de Ferreries, que
formula la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom, el passat 17
de març del 2017 vostè, Sr. Conseller, va anunciar que el
Govern havia canviat de criteri respecte dels fangs
contaminats de l’antiga depuradora de Ferreries.

El mateix 17 de març, l’Ajuntament de Ferreries va
trametre un escrit en què sol·licitava a l’Agència Balear de
Qualitat de l’Aigua, ABAQUA, una solució pel tractament i la
seva disposició dels fangs, però no va ser fins dia 22 de gener
d’aquest any, és a dir, quasi onze mesos després, quan el
Consell d’Administració d’ABAQUA va aprovar l’inici del
projecte de condicionament, retirada i transport i disposició
final dels llots acumulats a les llacunes del EDAR de Ferreries
amb un pressupost màxim d’1.650.000 euros, quan al març del
2017 vostè va anunciar al Consell Insular de Menorca que
seria un pressupost de 2,5 milions d’euros.

Actualment, es troba en fase d’elaboració els documents
que han de servir per a la licitació d’aquest projecte.

Per tant, Sr. Conseller, quan pensa traslladar els fangs de
l’antiga depuradora de Ferreries? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Molt bon dia, gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el 2014
es detecten metalls pesants als llots de les llacunes, metalls
pesants que mai no haurien d’haver arribat a aquelles llacunes.
Els fangs s’haurien d’haver..., en aquell moment es pensava fer
una aplicació agrària que es va desaconsellar per contenir
metalls.
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Posteriorment, el febrer de 2015 ABAQUA, a l’anterior
mandat, encomana un estudi d’alternatives, dues alternatives
són les més decidides: fer un confinament o un trasllat a la
península i ABAQUA decideix fer un confinament.

Com bé vostè ha explicat en una reunió amb... jo mateix
amb el consell i amb el batlle giram el criteri que havia
mantingut el Govern, tant d’aquesta legislatura com de la
legislatura passada, sobre el trasllat o el dipòsit i s’aposta pel
trasllat d’aquests fangs.

Evidentment hauríem de demanar a l’ajuntament què volia
fer d’aquells terrenys. L’ajuntament elabora un projecte,
elabora un futur ús públic d’aquest espai.

Posteriorment centram els nostres esforços, això m’ho he
deixat, a posar en marxa la depuradora, el primer any ens
dedicam a posar en marxa una depuradora, que vostès foren
incapaços de posar en marxa, una inversió d’2,1 milions
d’euros.

Al 2017 seguim fent feina, seguim elaborant tot aquest
consens de com ha quedar aquella zona i el 2018, com vostè
ha dit, iniciam els tràmits administratius. I ara mateix ja s’ha
construït un desviament de les llacunes perquè l’aigua de pluja
no col·lapsi aquestes llacunes i s’executen uns treballs tècnics
per canalitzar els fangs i per determinar els seus volums,
perquè això és informació necessària per fer els plecs de
condicions.

En aquesta legislatura aquest conseller acomplirà la
paraula donada, no es preocupi.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Gràcies, president. Sr. Conseller, jo no li deman pel que
s’ha fet, li deman pel que s’ha de fer i el que s’ha d’executar
durant aquest any.

Vostè només fa anuncis, cops d’anuncis, però res més
perquè vostè no ha fet res. Aquest govern fa que..., anunciar
coses, però que després no sap gestionar-ho perquè no té
capacitat de donar, adreçar aquesta conselleria, i  pel que es
veu, no sap diferenciar les coses urgents de les coses que no
necessiten una urgència o de les coses que poden esperar.

I així ho fa tot -així ho fa tot-, així ho fa a cop d’anunci,
però des del seu anunci semblava que havia de ser un fet, havia
de ser un fet perquè en pocs mesos tindríem els llots... que ja
no serien dins aquestes llacunes de l’antiga depuradora de
Ferreries, i semblava que havia d’estar en qüestió de mig any,
però no, passat un any tornam ser allà mateix: aquests llots
segueixen sent al mateix lloc.

Li queda un any per acabar aquesta legislatura i pronòstic
que aquests fangs seguiran estant on actualment estan perquè

vostè, com a conseller, no ha fet res, perquè vostè no sap
gestionar, perquè vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mercadal...

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

... fa anuncis, res més. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sra. Mercadal, de l’únic que em quedaré de la seva
intervenció, en el que li donaré la raó és que he de redreçar la
conselleria, sí, he de redreçar, he de canviar el rumb de la
conselleria, i el canviam i, per què fem aquest canvi? Vostès
havien fet una aposta clara per un dipòsit, l’Ajuntament de
Ferreries no el vol, i nosaltres canviam de criteri. Sí, amb
consens amb l’ajuntament, canviam de criteri i posam en
marxa una depuradora, que vostès foren incapaços.

Per tant, realitats, hem canviat el seu criteri, hem posat en
marxa una instal·lació que vostès no podien posar en marxa.
Ara mateix estam desviant les aigües que no van a la llacuna,
s’estan caracteritzant els volums i des del gener hi ha en marxa
el procés de la contractació per endur-se’n els fangs a fora.

Això són realitats, fets a diferència de vostès, que
prometien...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... a Talamanca emissaris que no varen fer-se, prometien
manteniment de depuradores que es varen abandonar,
prometien instal·lacions que mai no feren. I aquí som, sí, Sra.
Mercadal, per redreçar el que vostès ens deixaren.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Tenim un poquet de retard amb el
vol que ve d’Eivissa, per tant la quarta pregunta, la RGE núm.
3891/18, que formularà la Sra. Sara Ramón, l’ajornam per a
d’aquí una estona, abans de les preguntes a la presidenta del
Govern.

Per tant, passam a la cinquena pregunta, la qual també es
troba en retard, la RGE núm. 4015/18, del Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray.
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I.6) Pregunta RGE núm. 3892/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prohibició del lloguer
turístic a Palma.

La sisena pregunta, la RGE núm. 3892/18, del Sr. Miquel
Àngel Jerez i Juan, decau per absència del Sr. Diputat.

La setena pregunta, la RGE núm. 3895/18, del Sr. Salvador
Aguilera i Carrillo, també la posposam a després.

I.8) Pregunta RGE núm. 3879/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a policies interins.

(Remor de veus)

Per tant, passam a la vuitena, la RGE núm. 3879/18, -
silenci, per favor, silenci-, la RGE núm. 3879/18, relativa a
policies interins, que formula la diputada Sr. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra.
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Consellera, cuando usted asumió la
responsabilidad de su conselleria, en 2015, era conocedora de
la gravísima situación en la que se encontraba la seguridad de
todos los municipios. Usted era conocedora de que el Tribunal
Superior de Justicia, por dos veces, ha dado la razón a las
asociaciones de policías declarando ilegal la figura del policía
local interino, recogida en la Ley autonómica de coordinación
de policías locales de 2013.

Ciudadanos presentó una moción instando a la
modificación de esta ley y a la regulación urgente de todas
estas plazas interinas, una moción que fue aprobada. Y,
efectivamente, ustedes modificaron la ley, pero, ante nuestro
asombro y de las asociaciones y sindicatos de policía, ustedes
no eliminaron del articulado la figura precaria del policía
interino, aún a sabiendas que no se ajustaba al marco legal,
algo incomprensible.

Ustedes perpetúan la figura precaria del policía interino
dentro del articulado de la nueva ley y no en una transitoria,
como hubiera sido lo lógica mientras se realizaban los
procesos de regulación, como pedía Ciudadanos.

Hoy estamos igual que al principio, consellera, con más de
600 agentes interinos, que perderán su trabajo en cuanto salga
la sentencia del Supremo, y con un requerimiento del Estado
por posible inconstitucionalidad de la Ley de policías locales,
y sobre este requerimiento me gustaría preguntarle.

¿Nos podría explicar cómo quedará la figura del policía
local interino tras este requerimiento de la Secretaría del
Estado?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Gràcies, Sra.
Ballester, per aquesta pregunta, perquè crec que hi ha molta
confusió amb aquest tema i és interessant aclarir-ho i, a més
a més, sé que han demanat una compareixença, i també estaria
bé que es produís per poder aclarir, amb més temps, perquè
dos minuts i mig serà justet per contestar això.

Efectivament, hi ha una sentència del Tribunal Superior de
Justícia que diu que els policies o agents d’autoritat no poden
ser interins, però que el Govern l’ha recorreguda al Suprem i
estam pendents de sentència. De totes maneres, hi ha un
Decret Llei, l’1/2017, que torna permetre o habilita la figura
del policia interí, per tant té habilitació  legal, perquè es
modifica la Llei de règim local, que ho lliga amb l’EBEP, que,
a l’article 10, permet: en casos expressament justificats i de
necessitat urgent, que es justifiqui la necessitat i urgència, hi
pugui haver policies interins.

A més a més, com vostè diu, la Llei 11/2017, aprovada el
mes de desembre passat, també habilita la figura de policies
interins només per a casos en què es pugui justificar
precisament la necessitat i urgència i  en el cas que estigui
vacant, que no es pugui cobrir per funcionari de carrera, o per
substitucions. Aquest article  es troba pendent d’una
negociació amb l’Estat, perquè l’Estat ha fet un avís de
discrepància en relació amb aquest article i ens trobam
pendents de nova sessió.

Però mentre tot això no es resolgui, és així, amb aquest
règim legal que li he explicat ara és com es regulen els
interins en aquesta comunitat autònoma, Decret Llei 1/2017
i article 41 de la Llei 11/2017.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, consellera. Mire, todos estos decretos decaerán
si la resolución del Supremo dicta que... da la razón a que,
efectivamente, es una figura interina y, además, es inadmisible
que este govern se empecine en mantener en una ley una figura
precaria que ya se ha eliminado por ser perjudicial para el
trabajador, consellera.

Se ha modificado la ley en beneficio del trabajador, mal
que le pese a ustedes que han mantenido esta figura durante
años en beneficio de la administración. Y ustedes, de nuevo,
ere que ere recurren la sentencia para poder seguir con esta
figura precaria.
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Y, por otra parte, consellera, mire, la regulación urgente de
más de 600 plazas interinas ya debería estar en marcha para
todas las plazas y no solamente para 160, porque ¿qué va a
ocurrir con el resto de agentes interinos si no se les abre estas
plazas antes de que salga la resolución de la sentencia? Y,
además, usted sabe que hubo un acuerdo del Estado y los
sindicatos para dejar abierto y permitir todos los procesos
selectivos necesarios para todas las plazas de policías
interinos que se requieran.

Por lo tanto, consellera, estamos igual que al principio,
una ley recurrida por el Estado, por inconstitucionalidad, por
una figura ilegal, y unos policías interinos que todavía no están
regulados.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester...

LA SRA BALLESTER I NEBOT:

Por lo tanto, consellera, ante todo me gustaría preguntarle:
¿van a eliminar...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Olga Ballester, a mi
m’agradaria, quan diu “regularitzar els interins”, m’agradaria
que explicàs expressament què vol dir això per a vostè, perquè
aquest govern ja fa les passes per regularitzar els interins,
m’agradaria que es banyàs...

(Alguns aplaudiments)

... i digués si s’han d’acomplir els principis de publicitat,
concurrència, igualtat de mèrits, perquè, precisament, el que
ja hem fet en aquest govern és obrir un procés d’estabilització,
el Decret 1/2017, el decret llei, va obrir un procés de
regularització d’estabilització amb concurs oposició dels
interins.

En aquests moments hi ha 202 places que es troben en
aquest procés, ajuntaments que hi han anat pel seu compte i un
altre que coordina, l’EBAP, que són aquestes 162 places que
vostè diu, que hi ha 470 aspirants que s’hi han presentat i que,
si tot va bé, aquest mes de maig ja comencen les primeres
proves. Això és el que fa aquest govern per estabilitzar i reduir
els interins.

Però, a més a més, també ha fet canvis normatius
importants canviant el model, canviant la llei de coordinació,
amb la Llei 11/2017, que ja no preveu crear interins, excepte

per situacions com he explicat al principi de la pregunta, però
que, de forma habitual, el policia entrarà com a funcionari de
carrera, però sí que s’han de preveure les substitucions, si no
expliquin com cobririen vostès les substitucions que tenen
titular, doni una solució a això, Sra. Olga Ballester. Sigui
sincera, sigui franca i doni una solució legal.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

Nosaltres estam vetllant des del primer pel servei públic
i per estabilitzar els interins...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 3885/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a Art Jove.

Passam a la novena pregunta, la RGE núm. 3885/18,
relativa a Art Jove, 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. Sra.
Consellera, a la convocatòria d’Art Jove del 2018 s’hi ha
eliminat la disciplina d’arts visuals. Després que l’Associació
d’artistes visuals ho denunciés, el director d’IBJove, el Sr.
Ferrà, va dir que aquesta convocatòria passaria a ser bianual.

No entenem per què s’ha pres aquesta decisió ni si respon
a motius que desconeixem. Per això, voldria demanar-li per
què s’ha suprimit aquesta categoria d’art visual a la
convocatòria d’Art Jove 2018?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Totes les convocatòries d’Art Jove
són bianuals, l’únic  que passa és que, com que aquesta
legislatura els hem recuperades, perquè n’hi havia moltes que
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no s’havien convocat des de feia molts d’anys, en el cas
concret d’arts visuals es va recuperar en el 2015 i des del
2013 no s’havia convocat.

I el que es fa és amb les línies... amb les diferents
convocatòries que es recuperen és convocar-les, reforçar-les
dos anys seguits i, una vegada passat això, el que es fa és
estabilitzar-ho i tornar a la normalitat, que són bianuals. Hi ha
15 convocatòries d’Art Jove de les quals enguany en
convocam 9.

I ho torn dir, és simplement per aquest motiu, no s’ha
anul·lat, simplement té la categoria i té la periodicitat que
tenen la resta, que és bianual. I així ho farem amb totes les
altres disciplines.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, no posam en dubte la
bona fe de recuperar aquests premis d’Art Jove, però hi ha
altres disciplines com, per exemple, la fotografia, el disseny
gràfic, entre  d’altres, que aquestes sí que s’han convocat
anualment. I sobretot ens estrany que aquesta no s’hagi
convocat quan l’any passat hi va haver disputes, hi va haver
altres motivacions o polèmiques que, per ventura, podrien
afectar que passàs això.

Ens agradaria saber com és que no s’ha dialogat i s’ha
explicat a la gent del sector abans que aquests s’haguessin de
manifestar a través de premsa i que no s’explicàs el per què,
com ara mateix m’ha fet vostè. Li agrairíem que la propera
vegada ho fessin i que tenguessin en compte la importància
que vostès mateixos diuen de la cultura, la tenguessin en
compte a l’hora de programar els propers actes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, en el cas de fotografia és un
cas semblant, és a dir, feia dos anys que no es convocava la
convocatòria de fotografia artística, es feia fotografia
cooperant, però que és una temàtica molt limitada i,
precisament, pel mateix criteri que li explicava d’arts visuals,
s’ha convocat dos anys seguits , i , a partir de l’any que ve
tornarà a la seva normalitat, que seria la bianualitat.

Llavors, per exemple, en el cas de disseny gràfic, sí que és
cert que era l’única convocatòria que es feia anual, perquè el

guanyador tenia com a premi, a més de la quantitat, dissenyar
el cartell i tota la imatge de la convocatòria següent. Però,
precisament a partir de l’any que ve el que sí també farem serà
que els premis suposin dos anys de disseny i també serà
bianual.

Nosaltres som conscients de la importància d’aquestes
convocatòries, per això les hem recuperades, per això hem
passat d’un pressupost de quasi 30.000 euros a un pressupost
de quasi 120.000, s’ha quadruplicat gràcies a això, gràcies a
l’esforç que s’ha fet des d’IBJove i de tot l’equip d’IBJove
hem passat de 40 inscrits a més de 240, i és un pressupost que
és molt més elevat, proporcionalment, que el d’altres
comunitats que també s’han implicat en polítiques de
convocatòries d’arts juvenils, com pot ser Madrid o com pot
ser Catalunya, nosaltres anam per davant percentualment, quant
a població, en tot això.

I li puc garantir que els criteris són absolutament tècnics
i proposta tècnica, per una qüestió d’operativitat i de donar a
totes les convocatòries el mateix nivell.

Des d’IBJove tenc entès, i s’ha parlat amb el sector, ens hi
hem reunit periòdicament i ens continuarem reunint. També
dir que arts visuals és un concepte tan ampli que fotografia o
disseny gràfic també entraria dins aquest concepte genèric
d’arts visuals, són moltes les convocatòries a les quals es
poden afegir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... i en aquest camí anam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 3890/18, presentada per
l ’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parl amentari Popular, relativa al respecte al
caràcter negociador de les meses sectorials.

Passam a la desena pregunta, la RGE núm. 3890/18,
relativa al respecte al caràcter negociador de les meses
sectorials d’Educació, 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. Conseller, e l mes
passat la Junta de personal docent no universitari va manifestar
per escrit el seu malestar entorn del procediment negociador
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que utilitza vostè per elevar les seves propostes a la mesa
sectorial. Segons constaten, reben un elevat volum de
documents de forma precipitada, per la qual cosa tenen poc
temps per preparar-ho en condicions adequades.

A això s’hi ha afegit que, darrerament, vostè no té  en
compte les aportacions que realitzen, sinó que dóna les coses
ja tancades. Per tant, les meses, tant tècniques com sectorials,
s’han convertit en simples òrgans de tràmit, però res de
negociació.

Com a conseqüència de tot això, han publicat una resolució
on expressen aquesta preocupació de la comunitat educativa
la qual no veu ateses les seves demandes i el citen a termini a
reflexionar a canviar el seu tarannà i respectar el caràcter
negociador que es mereixen.

Sembla que no tothom està tan content de la seva gestió,
Sr. Conseller, com vostè ens fa creure, i li reclamen una mica
menys d’imposició i superioritat i un poc més de tarannà i
consens.

Quin és el seu concepte d’escoltar, negociar i arribar a
acords amb els representants sindicals de les meses
d’educació?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Miri, el meu
concepte és totalment distint del que vostè va tenir a la
passada legislatura, que, negociant, negociant, negociant varen
sortir 100.000 persones al carrer, fixa’t si hi ha diferència
entre una cosa i l’altra!

Miri, Sra. Riera, jo crec que vostès poden fer un bon
manual de com negociar i aconseguir l’efecte contrari. Sap
quantes meses sectorials hem fet? 73. Quantes meses
tècniques? Increïbles. Quantes reunions bilaterals? No li cont.
Quantes reunions informals amb els sindicats?

Sra. Riera, el que ha de fer vostè és deixar de banda només
un comunicat que respon a interessos determinats i mirar les
actes realment de les meses sectorials i allà s’adonarà de tots
els acords que hem negociat amb els sindicats, tots els acords
que hem negociat amb els sindicats, tant de la pública com de
la concertada.

N’hi ha prou a mirar els darrers, escolti, les meses
sectorials d’educació darreres que hi ha, hem aprovat els
criteris de quota del curs vinent, criteris de quota que suposen
350 professors més, baixar ràtios. Sra. Riera, això és
negociar.

Hem aprovat a la mesa sectorial la creació de l’Institut
d’Ensenyament a Distància de les Illes Balears, negociat amb
els sindicats. Hem aprovat un model d’orientació, negociat
amb els sindicats. Hem aprovat les oposicions, negociades
amb els sindicats. Hem aprovat el Pla d’estabilització
d’interins, negociat amb els sindicats.

Miri a l’escola concertada, que vostè creu que la
perseguim, parli amb els sindicats, amb la patronal, amb les
cooperatives de la concertada i li diran que realment estan
contents. Si l’altre dia vàrem negociar la baixada d’una hora a
secundària de la concertada. I contínuament, Sra. Riera, són
fets, no és que jo cregui, són evidències de què negociam, que
sabem negociar, i sap com va començar això? El 2015, amb
l’acord marc, que va ser el retorn dels drets que vostès havien
retallat, l’acord marc, el nostre full de ruta.

I realment, Sra. Riera, jo crec que hauria de ser més humil
a l’hora de plantejar preguntes que demostren o realment que
no se’n recorda del que vostè va fer i no sap res del que
nosaltres vàrem fer. I nosaltres sabem que tenim molts
defectes i que falta molt per arribar, però les meses sectorials
i de concertada són per negociar, i li puc assegurar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, si vostè es vol
continuar justificant amb la gestió que va fer el Partit Popular
fa tres o quatre anys ho faci, però realment és que qualque
cosa li falla, perquè fa tres anys que vostè és el conseller i
encara ens parla de la gestió del 2014-2015, per qualque cosa
som nosaltres aquí i  de moment per qualque cosa és vostè
aquí, però si no ho justifica i ho explica un poc més per
ventura no hi serà molt de temps.

Miri, a l’any 2016 es varen queixar els sindicats per la
impossibilitat de negociar els drets laborals i model educatiu
en el Consell Escolar, que aprovava el document del pacte i
els sindicats majoritaris no varen firmar. A l’any passat, el
2017, varen protestar també la majoria de sindicats pel seu
incompliment del compromís de destinar un 5% d’inversions
a educació, que ho havia posat vostè en els seus acords pel
canvi, i que això els impedia proposar millores, tot i tenir
1.350 milions d’euros més de recuperació econòmica aquesta
legislatura.

Enguany també han estat els sindicats que li han rebutjat
els criteris de quota, vostè diu que els ha consensuat, perdoni,
els hi han rebutjat i  han fet un comunicat dient que vostè
continua amb les mateixes deficiències que altres anys, que no
escolta les demandes sindicals per calcular la quota
secundària, que continua amb il·legalitats de 28 nins a les
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ràtios de primària i que fa falsos desdoblaments que només
són reforços parcials. També li han impugnat la creació de
l’Institut a distància, que va haver de suspendre la mesa, perquè
donava el projecte per fet, sense negociar res. Això són els
exemples que vostè em posa?

Miri, Sr. Conseller, negociar significa tenir voluntat
d’arribar a acord, faltaria més que no donàs doblers vostè, que
ara té més recuperació econòmica, però significa fer feina, un
poc més de tarannà...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i respectar els que té davant. Gràcies, Sr. President.

(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):

Molt bé, president. Sra. Riera, he de fer un esforç per no
riure, quan em diu “tarannà negociador”. Miri, jo li planteig
dues coses: una, que demana al Ministeri d’Educació i
d’Hisenda d’Espanya el Decret 4/2012, on hi havia les
retallades, les llevin, ja que vostès diuen que surten de la crisi
econòmica, encara tenen aquest decret; el llevin, negociïn amb
els sindicats, que no saben negociar ni aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... ni a nivell d’Espanya. Però és així.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

Silenci, per favor. Silenci.

L’onzena pregunta també, la RGE núm. 3889/18, del Sr.
Vicent Serra i Ferrer, la passam per a després, també pel retard
de l’avió.

I.12) Pregunta RGE núm. 3878/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí i  Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a dret a les
cirurgies de reassignació genital.

Passam a la dotzena pregunta, la RGE núm. 3878/18,
relativa a dret a les cirurgies de reassignació genital, que
formula el diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra.
Consellera, d’aquí a dues setmanes es complirà ja el segon any
de l’aprovació de la primera llei LGTBI de les Illes Balears
per garantir els drets d’aquest col·lectiu i per eradicar
l’LGTBIfòbia, una llei de les més avançades de l’Estat i
d’Europa i que es converteix en una eina de referència per a
molts territoris  i de la qual pens que aquest parlament se
n’hauria de sentir molt orgullós o, almenys, jo, com a
coordinador d’aquella llei, m’hi sent.

Des de llavors ençà s’ha fet molta feina, s’han fet moltes
coses, però avui el nostre grup li vol expressar una
preocupació, en forma de pregunta, que té a veure amb les
mesures a favor de les persones transsexuals. La llei, per a
aquest col·lectiu, contempla mesures molt importants, com
eliminar el diagnòstic de disfòbia, elimina..., perdó, introdueix
el canvi de nom de les persones trans a la targeta sanitària de
la qual ja se n’han beneficiat 89 persones, o incorpora les
persones trans al sistema sanitari d’atenció integral tant per al
tractament hormonal com per a la intervenció quirúrgica de
reassignació de sexe.

Respecte d’aquest tema, d’aquest darrer, que és realment
clau, és fonamental per al col·lectiu, perquè suposa deixar de
viure en un cos genital que no és el seu o que no accepten com
el seu, és pel que li vull demanar. Nosaltres pensam que hi ha
tres mesures fonamentals claus: dues que són estructurals i en
les quals la conselleria hi ha fet feina, el protocol de
transsexualitat, que fa jo diria que més d’un que hi treballa i
que és urgent que es pugui resoldre i aprovar. També el Decret
de demora, que fa pocs dies vaig veure que la consellera
explicava la importància del decret de demora i la inclusió de
les persones que duguin més de sis  mesos d’espera en el
sistema públic puguin ser intervingudes en clíniques privades
o concertades i una mesura que és conjuntural, que és
transitòria, però que és molt urgent i és donar resposta a les
21 persones que en aquest moment estan en llista d’espera per
ser operades per a una reassignació de sexe. 

En aquest sentit, el Govern fa feina amb el conveni marc
amb el Barnaclínic, una negociació que sense cap dubte deu
ser complexa, molt complexa perquè inclou moltes altres
mesures que no afecten només aquest col·lectiu i que, a més
a més, té alguns riscos perquè l’Estat, el Govern central, idò
en alguns casos impugna.

Nosaltres pensam que les mesures extraordinàries que
aplica a les tres persones que sí que podran ser operades
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properament haurien de ser també contemplades per a la resta
de persones. Aquí el que li volem demanar és per aquestes tres
propostes, les dues estructurals i  la conjuntural en quina
situació es troben i quina és la posició del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Crec que sí que estam d’enhorabona
i he de donar l’enhorabona per aquesta llei, perquè ha permès
prendre mesures pioneres a tot l’Estat i crec que és un
exemple de com s’han de tractar els ciutadans a aquestes illes. 

La setmana passada es va presentar aquest protocol, es va
fer una roda de premsa conjunta per part del Servei de Salut
amb les associacions del col·lectiu LGTBI. La nostra voluntat,
la del Govern, com sap, és avançar en la recuperació de drets
de totes aquestes persones i eliminar, eradicar d’una vegada
l’LGTBIfòbia. 

Fins ara aquestes persones només podien ser intervingudes
a Màlaga que és on hi ha el CSUR, el centre nacional de
referència, i les demores, parlam de demores, que no les ha
anomenades vostè, però són de vuit anys, vuit anys és un temps
no només exagerat en qualsevol intervenció, però crec que en
aquest cas molt més. Crec que també s’ha cercat la manera de
com accelerar aquest procediment.

Per tant, amb Barnaclínic el que s’ha fet és un procediment
negociat, un negociat que ha permès que es presentin tres
entitats distintes, finalment s’ha adjudicat a Barnaclínic, i això
permetrà en les properes setmanes operar tres de les
persones, que han de passar per un procés, és aproximadament
una visita prèvia a Barcelona i després uns sis o vuit dies
d’estada postquirúrgica i de control allà, a Barcelona. 

Simultàniament estam amb el procediment obert, de què
vostè parlava, que és un acord marc que afecta altres
patologies, però també incorporam la reassignació de sexe.
D’aquesta manera pensam que es podran derivar probablement
també al mateix centre aquestes 21 persones pendents, o en
aquest cas seran 18, pendents de la reassignació de sexe.

Vostè em demanava pel Decret de garantia de demora, no
entra la reassignació  de sexe dins les patologies que
contempla l’Estat. Tampoc no ens ha d’estranyar que per al
Govern del Partit Popular no sigui una prioritat.

Per una altra banda, el tema del protocol, bé, dir-li que, a
part de la reassignació de sexe, que sí afecta la targeta
sanitària de 89 persones, ja es va crear la Unitat d’Identitat de
Gènere, que jo crec que disposa ja del protocol, ho revisaré i

li faré arribar, per poder orientar, informar i assessorar i no
medicalitzar, sobretot aquest col·lectiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.13) Pregunta RGE núm. 3877/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sílvi a Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a deslleialtat institucional
del Partit Popular i de Ciutadans.

La tretzena pregunta, RGE núm. 3877/18, de la Sra.
Diputada Silvia Tur i Ribas, decau per absència de la Sra.
Diputada.

Per tant, abans de començar les preguntes a la Sra.
Presidenta del Govern passarem a formular les que hi havia
amb retard.

I.4) Pregunta RGE núm. 3891/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del  G rup
Parlamentari Popular, relativa a demanda de la
comunitat educativa de l’IES Quartó del Rei.

Per tant, passam a la quarta pregunta, RGE núm. 3891/18,
relativa a demanda de la comunitat educativa de l’IES Quartó
del Rei, que formula la diputada Sra. Sara Ramón i Rosselló,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Bé, en aquest cas
la pregunta parlamentària té més que caire de control al
Govern té caire de petició, perquè també és la nostra feina fer-
li arribar a vostè les demandes dels ciutadans, en aquest cas
del món educatiu.

Com vostè ja sap, ara mateix la Comissió d’Educació està
ocupada amb ponències del Pacte Educatiu, pacte que vostès
consideren molt important, i ho és, però ja aprofit per dir-li
que també ho és a nivell estatal on crec que hauríem de ser-hi
tots.

Per mor de la lentitud d’aquesta tramitació li duc a acollir
aquesta petició. El 2011, davant la problemàtica generada per
demanda d’escolarització, falta d’infraestructures i una
conjuntura econòmica molt complicada, es varen fer convenis
de col·laboració entre l’ajuntament, en aquest cas
l’Ajuntament de Santa Eulària, i el Govern, i es va firmar un
conveni de col·laboració. Es va acordar que, segons
disponibilitat pressupostària, es faria en dues fases: primera
fase, la construcció de quatre línies de l’IES Quartó del Rei,
i una segona fase, eren els cicles formatius. Aquest era el
compromís firmat, però aquests cicles formatius no han
arribat.
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Ara la comunitat educativa de l’IES Quartó del Rei li
demana poder tenir batxillerat a aquest institut, és l’únic
institut públic  a l’illa d’Eivissa que no té batxillerat, i li ho
demanen perquè els alumnes puguin acabar allà, en aquell
centre, a l’institut la seva formació, perquè això fa que moltes
d’alumnes no es matriculin i crea una desigualtat entre els
instituts i una sobresaturació a un centre. 

Per això, Sr. Conseller, li demanam si té intenció de dar
compliment a les demandes educatives de l’IES Quartó del
Rei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Sara Ramón,
moltes gràcies per la seva pregunta, i sí, aquest conseller,
aquesta conselleria té , evidentment, la voluntat de donar
resposta a la demanda de la comunitat educativa.

Vostè sap que quan, i ho ha dit clarament abans, que quan
es va posar en marxa l’Institut Quartó del Rei, per cert, amb un
conveni amb ajuntaments, cosa que de vegades critiquen
vostès que nosaltres facem convenis amb ajuntaments, es va
plantejar que hi hagués ESO, una aula UEECO i cicle d’FP de
nàuticopesquera. El tema de nàuticopesquera s’ha fet dins el
centre integrat de Formació Professional de Can Marines i hi
haurà tota la marítimopesquera. Per tant, diguem, aquesta
branca que hi havia de ser allà es fa a Can Marines.

Des del punt de vista de la demanda hi ha una sèrie de
qüestions, en primer lloc, és evident que nosaltres ja vàrem
tenir una reunió amb l’equip directiu, desembre, gener de
2017 i que ens vàrem comprometre a donar una resposta en
aquest sentit. L’altre dia a Eivissa vàrem tenir una reunió amb
les AMIPA d’Eivissa i se’ns va fer aquesta pregunta i la
resposta va ser la següent: nosaltres posarem en marxa en el
curs 19-20 posar batxillerat per una qüestió bàsica, perquè el
nombre d’estudiants que han de tenir batxillerat ha d’estar en
funció d’unes característiques de poder optar a assignatures
optatives concretes, cosa que amb el nombre actual no és
possible. Tenint en compte que l’any que ve, per al curs 18-19,
hi haurà tres grups d’ESO és evident que per al curs 19-20 hi
haurà grup de batxillerat, tant de modalitat de ciències com de
modalitat de humanitat i ciències socials. I en això
properament sortirà una resolució de la conselleria on es
concretarà això. Això vol dir que des de ja evidentment
nosaltres ja planificarem perquè això sigui una realitat. 

Per tant, és evident que nosaltres donam resposta a les
demandes de la comunitat educativa i al que nosaltres vàrem
dir a l’institut quan hi férem aquesta visita.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, conseller. Bé, sabem que la planificació d’un curs
escolar no és una feina fàcil i que du temps, però crec que
això es tracta de voluntat política perquè aqueixa és una
demanda, que ja sabem que s’ha reunit, però que vostè la
coneix i ja fa temps. 

El que no entenem és que vostès hagin augmentat un
batxillerat a l’altre institut, que ja compta amb ells, cosa que
entenem i ens sembla molt bé, però que no puguin calar un
batxillerat a l’altre institut quan vostès tenen 1.350 milions
d’euros més. Aquesta és la seva previsió, Sr. Conseller, el que
fan és vendre fum: per a quan ho anuncien, per a quan per
ventura vostès ja no hi siguin?

Aquesta és la realitat que tenen vostès a Eivissa, no han
calat un bloc en infraestructures educatives i ni han donat
compliment als convenis ni planificació ni gestió ni el diàleg
amb la comunitat educativa perquè és un clar exemple que no
se l’escolta. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT

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

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

Sra. Sara Ramón, nosaltres hem treballat planificant i es
planifica molt abans. Jo no sé si guanyarà... si guanyarem o no
guanyarem, però en qualsevol cas, passi el que passi, el curs
19-20 estarà en marxa el batxillerat. En aquest moment no
només això, nosaltres hem de donar resposta a les
deficiències de construcció de l’edifici Quartó del Rei, un
edifici que nosaltres intentam que l’empresa Ferrovial doni
resposta a les deficiències que hi ha i treballam en això, si no
els aplicarem la normativa jurídica, i planificam per a la
propera legislatura una ampliació, per la qual cosa no només
hi haurà batxillerat sinó també es posarà en marxa, tal com ho
tenim ja dins el mapa de formació professional planificat, la
familia d’imatge i so per a la formació professional a Eivissa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.5) Pregunta RGE núm. 4015/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari  Podem Illes Balears, relativa a fons
d’inversió.

Doncs passam a la cinquena pregunta, la RGE núm.
4015/18, presentada en substitució de la RGE núm. 3884/18,
relativa a fons d’inversió, que formula el diputat Sr. Aitor
Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. Presidente. Sr. Conseller, no le descubro nada
nuevo diciendo que en la Islas Baleares tenemos unos precios
de alquiler residencial imposibles, de forma que las familias
muchas veces, en determinadas localidades, han de dedicar
hasta un 60 o un 70% de la renta familiar al pago de alquiler.
Por otro lado el porcentaje de renta familiar dedicado a la
compra de vivienda se sitúa en un 41,49%; es más del 20%
que en otras localidades de..., en otras zonas del Estado. Sólo
en enero el precio de la vivienda de segunda mano ha sufrido
un incremento interanual de un 4,1%. 

Por si fuera poco, y para que conforme la tormenta perfecta
de imposibilidad al acceso a la vivienda para las familias de
Baleares, las SOCIMI llevan ya un tiempo poniendo las garras
sobre las Islas. Las SOCIMI son sociedades anónimas
cotizadas cuya actividad principal es la adquisición,
promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana
para su arrendamiento, bien directamente o bien a través de
participaciones en el capital de otras SOCIMI. La compra de
activos inmobiliarios de forma masiva por parte de estos
fondos de inversión, muchos de ellos provenientes de
operaciones fallidas de Sa Nostra o bien de la propia SAREB,
que como todos sabemos es de titularidad pública, puede
influir en el mercado de forma directa, ya que les posibilita
incidir en los precios de los inmuebles de los que son ellos
mismos propietarios, es decir, sociedades desaprensivas que
no dudan o que no van a dudar en poder actuar como
oligopolio llegando a acuerdos para aumentar más si cabe los
precios de los alquileres.

Esta situación agravará en poco tiempo más la dificultad de
acceso a la vivienda a las familias de las Islas, y más si es que
continuase la precarización laboral que hasta ahora se viene
sufriendo. Por eso, Sr. Conseller, le preguntamos qué medidas
está adoptando el Gobierno de las Islas Baleares para paliar
esta situación, esta presión de estos fondos de inversión.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Morrás, és certa l’anàlisi
que fa vostè; les coses a Balears estan anant bé, van prou bé, i

açò fa que siguem molt atractius, sense cap tipus de dubte, per
a les inversions, aquestes globals que allà on les coses van bé
evidentment directament hi ha interès immediat.

Aquestes SOCIMI a què vostè fa referència, i s’ha
presentat ara fa molt poc un estudi per part de Business
School que posa de manifest que s’ha identificat Balears, que
la idea o la previsió així com estan actuant és aquesta compra
d’actius immobiliaris, ho vincula molt al sector turístic, si
vostè analitza bé aquest estudi, i en el sector turístic hi ha dues
bandes, una d’elles, l’adquisició d’hotels, molts a Balears -
crec que això és una reflexió que també obligatòriament s’ha
de fer necessàriament-, aquest estudi parla de centenars
d’hotels en què en aquests moments hi ha pressió; i d’altra
banda, evidentment, està lligat al sector immobiliari de
l’habitatge vinculat a l’ús turístic. I aquí devora el mateix
estudi a més a més fa tota una reflexió que crec que també
hem de tenir en compte lligada a l’habitatge turístic de
vacances, i per tant també el fet que hi hagi hagut determinades
zones -parlam d’Eivissa o la mateixa Palma- que hagin decidit
que no aposten per l’habitatge turístic de vacances està
desincentivant precisament l’adquisició d’aquest tipus
d’immobles. Per tant per aquí ja hi ha un efecte col·lateral
positiu vinculat a la decisió tant d’Eivissa com de la mateixa
ciutat de Palma de no entrar en l’habitatge turístic de vacances
perquè desincentiva precisament que els fons d’inversió
d’aquest tipus hi puguin ser.

Hi ha actuacions? Moltes, i les hem compartit i treballat
amb vostè amb temps suficient. En dues setmanes, si tot va bé,
aquest parlament aprovarà la primera llei d’habitatge; açò és
també pressió, cessió obligatòria dels grans tenidors dels
habitatges buits, i per tant amb una regulació que la fa molt
més exigent. El Servei d’acompanyament defensarà el ciutadà
davant d’aquests fons d’inversió si té alguna problemàtica. La
Llei d’urbanisme obliga a incrementar percentatges de cessió
municipal de sòl públic, i a la vegada també hem de fer i hem
d’explicar tot l’esforç que estam fent per ajudar aquelles
persones que més necessitats tenen; parlam de les ajudes
directes al lloguer: aquest any si les coses van bé hi haurà més
de 3.000 famílies a les quals amb recursos públics se’ls
abonarà més del 40% del preu del lloguer a fons perdut;
podem parlar de la millora de la gestió dels 1.800 habitatges;
podem parlar de la construcció de 511 nous habitatges, un
increment del parc d’un 30%; podem parlar del nou dret a
l’habitatge recollit a proposta seva...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... a la Llei d’habitatge...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Como usted bien dice, Sr.
Conseller, estos fondos de inversión tienen sus esperanzas en
el sector turístico por la compra de hoteles, pero en este caso
a nosotros no nos debe preocupar si se pelean entre  los
hoteleros o las inmobiliarias, lo que nos debe preocupar,
evidentemente, es lo que sufren las familias como
consecuencia de la especulación que estos fondos hacen con
las viviendas para el uso turístico, y por eso pensamos que
habiendo prohibido, todo por ley, el alquiler turístico en
edificios plurifamiliares nos hubiésemos ahorrado que en
determinadas localidades estos fondos pudieran especular con
las viviendas vacacionales...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...y no tener que...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Morrás.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 3895/18, presentada per
l’Hble. Di putat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a salut
alimentària.

Passam a la setena pregunta, la RGE núm. 3895/18,
relativa a salut alimentària, 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. Abans de fer la meva
pregunta voldria dir, aprofitant que avui és el Dia Internacional
contra l’assetjament, vull dir des del meu escó, des de Podem,

no a l’assetjament, no a la violència a les classes, tolerància
zero.

Dit això, aquests dies ens hem assabentat per la premsa que
el Servei de Seguretat Alimentària del Govern durà a terme en
els sis mesos vinents al voltant de 1.400 controls a restaurants
i altres, tant a les illes d’Eivissa i Formentera com Menorca.
Sembla que aquest govern té el costum d’anunciar quan es
duran a terme les campanyes d’inspecció. Amb aquesta decisió
s’està avisant els possibles infractors que estigui atents i que
solucionin les possibles deficiències que als seus negocis
puguin existir. Què passa amb la resta d’establiments que estan
oberts tot l’any? Només mirarem els establiments de
temporada? 

De les paraules de na Margalida Buades m’ha cridat molt
que durant la campanya de control realitzada l’any passat dos
de cada tres negocis de restauració inspeccionats a Mallorca
van aconseguir l’aprovat justet o van suspendre davant les
deficiències detectades; solament un terç varen superar les
proves amb nota. Aquesta situació no es va donar en cap de les
altres illes, on els resultats d’aquesta vigilància varen ser molt
més positius.

El més important són les condicions higienicosanitàries,
que no les condicions en si de les instal·lacions. Resulta
increïble la diferència entre un establiment i uns altres. Em
pot explicar aquesta diferència?

D’altra banda fa aproximadament un mes vàrem tenir
notícies pels mitjans de comunicació de l’operació Biltong,
una empresa càrnia de Marratxí investigada per vendre
aliments en mal estat a restaurants, col·legis i hotels de
Mallorca. Per això li faig la següent pregunta: pensa el Govern
de les Illes Balears que amb l’anunciada campanya d’inspecció
en salut alimentària podrà fer front a les deficiències i  e ls
problemes que pateix la restauració a Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, no anunciam les
campanyes, precisament pel que vostè ha dit. No hi ha una
campanya anunciada. El que sí va sortir i va ser notícia és una
sèrie de deficiències trobades a una empresa, una o dues
empreses, aquestes passades setmanes per part de la Direcció
General de Salut Pública, dels inspectors de seguretat
alimentària en la seva activitat ordinària, programada.

Hem de dir que afortunadament aquestes notícies són
puntuals, són puntuals i no afecten de manera generalitzada el
sector de la restauració a les nostres illes, que el consideram
excel·lent, que és excel·lent per totes les dades que tenim de
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referència, i que és un sector molt reconegut i  valorat, tant
pels illencs com per les persones turistes que ens visiten.
Tenim molt clar que la salut està molt relacionada amb el
consum d’aliment, i per tant no podem aturar i hem de posar
tots els elements que tenim a disposició en marxa per
assegurar la salut de la població. 

L’objectiu de la Direcció General de Salut Pública és
assolir un màxim nivell de protecció de la salut per totes
aquelles malalties que poden ser transmeses per aliments o
per diferents situacions, sobretot per aliments. És un objectiu
compartit  amb les empreses i he de dir que també és un
objectiu compartit amb les associacions i, com deia, amb les
empreses i amb els empresaris, i li puc assegurar que tenim
contactes periòdics amb els empresaris que estan
absolutament compromesos amb aquestes illes en millorar les
seves instal·lacions, en invertir en higiene, en instal·lacions,
en formació del seu personal per garantir, perquè puguem
entre tots aconseguir aquest objectiu prioritari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquesta dada l’ha donada
la Sra. Margalida de la seva conselleria, en aquest sentit hi ha
una coordinació entre altres departaments o conselleries, com
per exemple la policia local, per una banda, o la Conselleria de
Turisme? Perquè sembla ser que després, a l’hora d’obrir o
aixecar una acta, un policia local o un inspector de turisme no
fa arribar a la conselleria pertinent que és la seva i, per tant, en
aquest sentit demanem si existeix...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... un protocol de coordinació entre (...) diferències.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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

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

Gràcies, president. Per suposat, miri el primer que hem fet
és recuperar el pressupost de Salut desinvertit la passada
legislatura, que es va desinvertir un 50% en salut pública, per
tant, és una mesura que hem pogut augmentar i recuperar, atesa

la importància que té per a aquest Govern la salut pública, la
protecció de la salut per a tots els ciutadans i en aquest cas
també per als visitants, i així ho hem fet.

Quant a les dades, és cert, però de vegades es troben
petites deficiències, petites deficiències que són
solucionades. Afortunadament quan hi ha una denúncia greu,
quan hi ha un expedient greu de sanció, són molts pocs els
casos a la nostra comunitat autònoma, atès el volum de locals
que tenim.

També dir-li que la inspecció s’incrementa durant el
període estival, perquè augmenta el nombre de locals, que
precisament amb aquest pressupost contractarem dos nous
inspectors...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, ...

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

... per a aquesta temporada turística.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 3889/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vi cent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de
l’entitat públ i ca empresari al  G estió Sanitària
Assistencial de les Illes Balears.

Passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 3889/18, relativa
a posada en marxa de l’entitat pública empresarial Gestió
Sanitària Assistencial de les Illes Balears, 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, duim ara un mes de
la posada en marxa de l’entitat pública empresarial Gestió
Sanitària Assistencial de les Illes Balears, és cert, que és
prompte per fer valoracions definitives i els problemes que
lògicament hi pugui haver s’han d’anar millorant i solucionant
progressivament. Però, com que el seu director d’àrea
operativa va dient als mitjans de comunicació  que tot ja
funciona millor que abans, malgrat que tot el personal directiu
de l’empresa privada de la qual procedeixen es troba en els
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mateixos llocs directius que la pública i els protocols encara
no els han canviat, per això volia preguntar-li Sra. Consellera:
com valora la posada en marxa de l’entitat pública empresarial
Gestió Sanitària Assistencial de les Illes Balears?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. La meva valoració no pot ser més que
positiva, molt positiva des de qualsevol punt de vista, perquè,
miri, Sr. Diputat, tenim 58 noves ambulàncies de les quals 38
són de Suport Vital Avançat, UVI mòbils; les altres 20 són de
Suport Vital Bàsic; tenim 2 vehicles d’intervenció ràpida que
milloren les prestacions i el millor equipament de tot l’Estat;
una unitat de Suport Vital Avançat tot terreny, també per a
Mallorca, afecta molt a Eivissa pel terreny, no?, per la
dispersió geogràfica que hi ha i les condicions del terreny,
cosa que no teníem abans.

Com li deia, estan dotades de la més avançada tecnologia,
són punteres a tot l’Estat espanyol, tenen per exemple
ecògrafs, que no en tenien; tenen cardiocompressors, que no
tenien; tenen uns aparells decidits pels professionals, des de
les mesures de seguretat tant per als professionals com per als
pacients que han traslladar, doncs el millor equipament
possible.

El personal ha estat assumit per GESAIB, són 302
treballadors, no li descriuré totes les categories, però són
diferents categories de professionals i tenen més estabilitat
laboral i més drets garantits  i , a més, una empresa que
respectarà els seus drets i, vostè ho sap, no sempre ha estat
així.

Aquesta integració s’ha fet amb tots els informes
favorables dels serveis jurídics, tant del Servei de Salut, com
de l’Advocacia de la comunitat autònoma. I jo, no ho sé, no
tenim cap dubte, cap dubte, ja sabem que la seva ideologia, del
Partit  Popular, és gestionar amb serveis privats, la nostra
voluntat, la d’aquest Govern, és que els serveis públics estan
gestionats des de l’empresa pública i per a nosaltres és una
prioritat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Veig que la seva funció segueix
sent vendre meravelles aquí, que no ho són tant, perquè jo ara

li explicaré a vostè un seguit de problemes que tenim
constància que estan passant.

Estan fent contractes de tècnics en transport sanitari, TTS,
sense valorar si tenen o no la titulació de tècnic d’emergència
sanitària, que és necessària per conduir ambulàncies. Estan
fent contractes de tècnics en transport sanitari a treballadors
que no tenen aquesta titulació. Hi ha conductors
d’ambulàncies sense el permís corresponent, ja n’han agafat
un, el dia 9 d’abril, Inspecció de Transports d’aquest Govern
va denunciar un vehicle d’ambulància d’aquest Govern amb un
conductor sense certificat d’aptitud per conduir-la.

La sistemàtica de treball segueix sent la mateixa que a
l’empresa privada, i així, els tècnics en transport sanitari han
d’emetre diagnòstics, quan l’únic que pot diagnosticar és un
metge. És a dir, han d’informar en l’informe assistencial del
codi diagnòstic, (...), que per cert encara segueix sent el vell,
nou, quan no van amb el metge, un TTS, Sra. Consellera, ja ho
sap vostè, no pot diagnosticar.

I Sra. Consellera, m’ha sorprès que m’hagi dit que disposen
de l’informe favorable de l’Advocacia, perquè esper i esperava
amb aquesta pregunta que l’ajudàs a rectificar, com quan li vaig
reclamar l’informe de viabilitat jurídica de GESAIB, el març,
amb un acord de ple de desembre, que l’obligava a entregar-lo
en tres mesos, que va ser just quan vostè el va demanar a
l’Advocacia; exactament, vostè va demanar aquest informe
jurídic que li hem demanat aquí el dia 21 de març, per tant,
quan el termini d’entrega a aquest Parlament ja estava exhaurit,
vostè i va i va ser quan el va demanar.

Per tant, li repetesc, Sra. Consellera, seria molt millor que
fes un poc d’autocrítica en lloc d’anunciar i fer crítiques a
temps passats.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la consellera.

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

Gràcies, president. Ja sabem, Sr. Serra, moltes coses i
altres haurien de confirmar-les abans de dir-ho. Jo, si no li ha
arribat l’informe em sap greu, vostè no té ni idea de quan jo el
vaig demanar; sí que tenim un informe signat de quan...,
perdoni, però jo no he de demanar segons quins informes, a
veure si m’entén, l’informe està fet i l’informe és positiu, ja
sé que a vostè li sap greu, però és positiu.

Després, crec que podem estar satisfets per molts d’altres
motius, tenim dos exemples molt clars: hi va haver un
atropellament múltiple a Capdepera fa poc, hi va haver un
trasllat d’un pacient pediàtric, primer, a tot l’Estat, en
circulació extracorpòria d’un infant d’aquí a Madrid, en
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col·laboració amb el SAR, en col·laboració amb el SAMUR
de Madrid, un nin que va arribar en perfectes condicions. No
hauria estat així...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, s’ha acabat el seu temps. Moltes gràcies...

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

... amb una empresa privada, Sr. Serra, una gran diferència.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.14) Pregunta RGE núm. 3887/18, presentada per
l ’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pla de
retorn.

Passam a la catorzena pregunta RGE núm. 3887/18,
relativa a pla de retorn, que formula la diputada Sra. Laura
Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bon dia presidenta, bon dia a tothom.
El 6 d’octubre de l’any 2015 li vaig fer una pregunta relativa
als joves de les nostres illes que havien emigrat per motius
econòmics i érem al principi de legislatura i vam parlar i vam
estar molt d’acord que era molt necessari i molt important
implementar mesures concretes per tal que aquesta generació,
que és una de les generacions millors preparades
intel·lectualment, podrien ser aquí aixecant un projecte de
país, canviant també el nostre model econòmic, que hagin de
veure’s obligades a partir, precisament per aquesta conjuntura
econòmica i aquesta situació també, com ja ha parlat el meu
company Aitor Morrás, que afecta efectivament el món de
l’habitatge, i que dificulta, no només aquestes taxes
d’emancipació tan baixes que tenim a les illes, sinó també la
possibilitat de l’accés dels nostres joves.

Érem llavors a principis de legislatura i vàrem coincidir en
moltes qüestions, però fins ara no hem vist, des del nostre
grup parlamentari, que s’hagi desenvolupat qualque mesura
concreta, específicament destinada a aquest pla de retorn. I per
això, atès que també l’altre dia vam veure aquestes xifres de
l’Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de
España, que deien que per als joves d’entre 16 i 34 anys,
comprar un habitatge suposa un 86% dels seus ingressos, en
aquestes condicions, en aquesta situació ens agradaria
conèixer precisament si ja han pensat posar en marxa mesures
concretes per a aquest pla de retorn per als joves de les illes
que han emigrat per motius econòmics. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sra. Camargo per insistir
en una qüestió que vostè repetia, i és cert, compartim entre el
Govern i els partits que ens donen suport, que és aquesta
situació de molts de joves que efectivament han hagut
d’emigrar de les nostres illes perquè aquí no trobaven
oportunitats.

Com vostès saben, un dels primers acords que
manifestaven els acords pel canvi era fer polítiques directes
al rescat ciutadà, que era la prioritat que teníem, i és veritat
que hem enfocat moltes polítiques dedicades específicament
a les persones joves d’aquestes illes per aturar que se
n’anassin més, perquè també era una realitat que podia succeir,
i per donar sortides als joves que estan en aquesta comunitat
autònoma i que tenien una situació molt complicada.

Per això, com vostè coneix perfectament, i amb el seu
suport, vàrem tirar endavant tot el que fa referència al Pla de
Garantia Juvenil, per donar suport i donar llocs de treball a
joves que es troben en una situació en aquestes illes, que no
tenien estudis, però que tampoc no tenien feina i, per tant,
ajudar-los a això. Però hem anat molt més enllà, amb les
beques d’ajut a aquells joves que havien abandonat els estudis
prematurament s’hi poguessin reincorporar i en aquesta línia
treballam des de la Conselleria de Treball.

També en tot el que fa referència al SOIB Qualificats, on
s’ha donat oportunitat a 1.000 joves de les nostres illes que
havien acabat estudis superiors o una formació professional
superior, perquè puguin tenir entrada durant quinze mesos a
l’administració pública i, per tant, no hagin d’abandonar casa
seva precisament perquè no tenien llocs de treball al mercat
privat; o des de la Conselleria d’Innovació, totes les beques de
recerca i de suport als investigadors joves, perquè quedin a
casa nostra i, per tant, hi puguin donar suport; així com
l’increment del 38% de l’IDISBA, que permet també molta
contractació de joves investigadors a les nostres illes.

I també una qüestió que tramitam en aquest moment, com
vostès coneixen, el Decret de carrera investigadora, que
permetrà que molts de joves investigadors, que han hagut de
fugir a altres llocs a poder investigar, puguin retornar a casa
nostra.

De totes formes, li vull anunciar que tot això creiem que
encara no és suficient i que des de la Conselleria de Treball
preparam un pla d’aquests de retorn de joves, com vostè
explicava, un pla que vagi dotat pressupostàriament i que
esperam poder presentar aviat i que, per tant, comentarem
també amb el seu grup parlamentari.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies també, Sra.
Presidenta, és interessant fer preguntes perquè donen
respostes com aquesta posada en marxa d’un pla que
desconeixíem, d’un pla de retorn de joves, que pensam que és
una molt bona idea precisament perquè vostè ja ha explicat que
es fan moltes coses, la majoria destinades precisament al fet
que els nostres joves no hagin de partir. I aquest en concret
esperam clarament... com li anava a dir ara, que vagi
acompanyat de mesures concretes finançades per a
precisament fer que aquesta gent pugui retornar per aixecar
aquest nou projecte  de país, que sens dubte aquestes
generacions són les que millor ho poden fer.

Imagín que es parlarà també dins aquest pla de donar ajudes
per a l’accés a l’habitatge a causa d’aquest problema terrible
que encara patim i que ja hem explicat moltes vegades; també
d’un pla d’ocupació juvenil degudament finançat,
precisament... que sigui compatible amb aquestes exigències
de dignitat en la feina, de no precarietat de la feina dels joves,
que també és un dels majors problemes que tenim, i que es
concreti aviat, perquè queda poc temps i teníem aquest
compromís precisament de fer que els nostres joves, millors
preparats de la història, aquestes generacions poguessin tornar
a les nostres illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sí, coincidim, Sra. Camargo, en
la necessitat i en la urgència de totes les coses i crec que les
polítiques que hem pogut tirar endavant, també gràcies al seu
suport, van en aquesta línia. Efectivament, també el Pla
d’habitatge al qual vostè feia referència, perquè hem de donar
suport a joves que puguin tornar i puguin viure aquí. Per tant,
el Pla d’habitatge, dotat amb 50 milions d’euros, on aquest any
començam 511 nous habitatges de protecció oficial a les Illes
Balears també és una bona notícia per fer-ho possible.

I efectivament aquest pla de retorn haurà d’anar dotat
pressupostàriament i amb suport econòmic perquè puguin
tornar a casa seva d’on no haurien d’haver fugit mai, si no fos
perquè una ministra deia que això era mobilitat exterior, cosa
que ni vostè ni jo compartim.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 3894/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parl amentari  Popul ar ,  r e l at i va a  pol í ti ca
d’infraestructures del Govern.

Passam a la quinzena pregunta RGE núm. 3894/18, relativa
a política d’infraestructures del Govern, que formula el diputat
Sr. Gabriel Company i Bauzá del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, vostè
disposa d’un pressupost rècord amb 4.000 milions d’euros
d’ingressos, 1.350 milions d’euros més dels que teníem a
l’any 2012, i amb un increment tan important no s’explica com
és possible que a l’any 2017, per exemple, invertís  en
inversions directes 171 milions d’euros, 26 milions d’euros
menys que els que vàrem invertir a l’any 2012. Això no
s’explica i ho dic  amb pressuposts tancats, que són els que
realment valen. 

Hi ha altres xifres que ens preocupen, el que diu la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat que diu que
vostè, a l’any 2017, va incrementar en 142 milions d’euros la
despesa corrent i a la vegada va disminuir en 62 milions
d’euros el d’inversions.

Això, com que ens preocupa, ens du a fer-li  aquesta
pregunta avui, li volem demanar per la seva política
d’inversions en infraestructures, li vull demanar a veure quines
noves inversions ha fet vostè en carreteres, en depuradores o
en habitatge en aquests tres primers anys i què fa comptes
tenir acabat vostè abans del maig del 2019?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, miri, la
nostra política d’infraestructures és inversament la que varen
fer vostès, vostès varen fer zero en inversió pública, nosaltres
tiram endavant un altre tipus de política molt diferent.

Miri, la prioritat de les nostres polítiques són les
persones, retornar els drets que vostès llevaren als ciutadans
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d’aquestes illes, millora de serveis públics i millora
d’inversió, amb plans molt específics que van dedicats a les
necessitats socials que tenen els ciutadans d’aquestes illes.

Li recoman que es llegeixi els documents, el Pla
d’infraestructures educatives, el Pla d’infraestructures
sanitàries, el Pla d’infraestructures socials, el Pla
d’infraestructures hidràuliques, el Pla d’habitatge i el Pla
d’inversió en transport públic, aquí tendrà la resposta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci!..., silenci!

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, vostè ha deixat d’executar 200 milions
d’euros a l’any 2017 en infraestructures totalment necessàries
en aquesta comunitat autònoma.

El Sr. Martí March té a l’IBISEC més de 20 milions
d’euros aturats per mala gestió, no executats i té més
barracons que mai.

El Sr. Marc Pons té 8 milions d’euros aturats a l’IBAVI no
executats per mala gestió i tenim un problema, com vostè sap,
d’accés a l’habitatge total.

El Sr. Vidal té  56 milions d’euros no executats a
ABAQUA, quan tenim un conseller que està enredat amb les
aigües brutes i tenim inundacions dins espais naturals.

En carreteres ja no li ho vull dir, però li vull dir una cosa:
vostè acaba de fer unes declaracions fa uns dies on deia que no
vol fer més carreteres, idò, per què se’n va a Madrid a demanar
més doblers per a carreteres, Sra. Armengol? Això és
incongruent.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, amb tots aquests antecedents, com se’n pot
anar a Madrid a demanar més doblers si a Madrid diuen que
vostè no sap executar els que té aquí a les seves mans. Això no
pot anar.

Sra. Armengol, el temps se li acaba, i jo l’únic que li vull
demanar és que no ens torni deixar un govern en fallida com
ens va deixar a l’any 2011.

(Remor de veus)

Per favor, Sra. Armengol,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... en benefici..., en benefici...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... en benefici dels ciutadans de les Illes Balears no ens deixi
un govern en fallida i faci o  posi en marxa totes les
infraestructures, que són molt necessàries.

El victimisme i el Madrid ens mata ja no li serveixen com
a coartada per amagar un nivell d’incompetència en gestió mai
vist en aquesta comunitat autònoma. Per tant, posi’s a fer
feina, Sra. Armengol.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. 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. Company, hem tancat amb
superàvit el pressupost de l’any 2017, acomplint el dèficit. El
que passa...

(Alguns aplaudiments)

... el que passa és que el seu govern no ens dóna el que ens
pertoca. M’agradaria que vostè defensàs que els pressuposts
generals de l’Estat no deixin en darrer lloc les Illes Balears en
inversions, com ha passat, una vegada més, amb els
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018.

Sr. Company, quan vaig a Madrid a demanar per a
carreteres no es per fer noves carreteres és perquè ens paguin
el que ens deuen, ja ho hauria d’haver après. No m’estranya
que fos el conseller que renunciàs al conveni ferroviari de les
Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

De quines infraestructures em parla, Sr. Company, de
l’Hospital de Manacor que vostès varen eliminar i nosaltres
estam ampliant i reformant? De l’Hospital d’Inca on no varen
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fer res i nosaltres reformam? Em parla de Son Dureta que
varen deixar tal com està i ara ja té un projecte d’execució?
Em parla del Verge del Toro que varen tornar a la Seguretat
Social i en aquest moment té un projecte per tirar-lo endavant?
O de Can Misses, en què varen eliminar el centre de salut? O
em parla de l’Hospital General que vostès volien eliminar i
que nosaltres estam reformant?

O parlam d’educació, de les inversions que vostès feren en
centres educatius que són mínimes i que nosaltres ja hi hem
invertit 40 milions d’euros devora els seus 10 en tota la
legislatura, Sr. Company?

O parlam, en tot cas, del Prínceps d’Espanya que varen
deixar abandonat i que estam reformant? O de la Caixa de
Música que tendrem per a l’Orquestra Simfònica? O dels
centres integrats  de formació professional que es fan a les
Illes Balears i que vostès ni havien somniat? O dels Ports de
les Illes Balears que vostès varen deixar abandonats i on s’han
invertit ja 20 milions d’euros?

O parlam de la gestió seva, del Pla d’habitatge que vostè ni
va fer? El seu saldo és menys 1, menys 1, en habitatge de
protecció oficial, nosaltres hem començat a construir-ne 511
en aquesta comunitat autònoma.

O parlem de l’aigua, Sr. Company, de Talamanca, que ni va
fer el projecte que nosaltres hem hagut de fer l’emissari; de
les dessaladores, que vostè no va ser capaç de recepcionar i
hem hagut de posar en marxa; de les depuradores; de la
canonada que fem de Maria a Petra;...

(Alguns aplaudiments)

... de l’electrificació del tren que fem nosaltres i vostè no va
fer.

I aquest divendres tiram endavant la concessió de 435
milions d’euros per a transport públic de Mallorca, que serà un
abans i un després del transport col·lectiu...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... i que vostès no han fet mai.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Presidenta. 

Passam a la setzena pregunta. Silenci, per favor, silenci.

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyores diputades, silenci, per favor.

(Remor de veus)

Silenci. 

I.16) Pregunta RGE núm. 3876/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a regulació del tot inclòs.

Passam a la setzena pregunta, RGE núm. 3876/18, relativa
a regulació del tot inclòs, que formula el diputat Sr. Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

Guardin silenci, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Tanta
sort que ens hem despertat perquè això semblava... vaja!, una
vetlla, tanta sort!

El Sr. Jarabo diu, la mateixa pregunta que jo vaig fer la
setmana passada, sí, però li varen donar carabasses,...

(Algunes rialles)

... no li varen contestar, una carabassa, però carabassa grossa,
d’aquestes de 500 quilos. 

Sabent això, m’agradaria, ens agradaria a El Pi, tenir més
sort que la que va tenir el Sr. Jarabo la setmana passada. Vull
dir-li que la setmana passada vostè va fer un míting
propagandístic important sobre el tema, com veu, del tema
turístic, però de la pregunta que li feia el Sr. Jarabo ni acostar-
s’hi, és a dir , què passarà amb el tot inclòs, quan estarà
regulat? Res de res. 

I en aquesta qüestió El Pi ha demanat en aquest parlament,
a vostè, diverses vegades perquè el regulàs, fins i tot es va
votar una vegada; és a dir, la primera pregunta sobre el tot
inclòs li vàrem fer a finals del 2015 i després vàrem aprovar
una moció per la qual, a mitjans 2016, havia d’estar regulat el
tot inclòs.

Hem viscut el debat de l’estat de l’autonomia on vostè va
dir que era imminent, més ben dit, va dir: ben aviat. Hem mirat
el diccionari: pròxim a ocórrer, a sobrevenir. N’hi ha passat ni
ha sobrevingut res, a l’inrevés, fins i tot el seu soci no va tenir
contesta.

Davant aquesta qüestió, a nosaltres ens sembla que amb
aquest tema que, ben aviat, això és molt elàstic per a vostè, ben
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aviat, voldríem saber com gros d’elàstic és per saber quan
estarà regulat, ja que va dir que era imminent.

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. Gràcies, Sr. Font, per insistir en una
qüestió que efectivament vàrem parlar la setmana passada
arran d’una pregunta del Sr. Jarabo, que hem discutit en
diferents ocasions en aquest parlament arran de diferents
iniciatives, també del seu grup parlamentari, i a propostes del
Govern de les Illes Balears.

Crec que vostès i nosaltres coincidim en moltes coses
amb el model turístic que s’ha d’anar implantant a la nostra
comunitat autònoma i en aquestes qüestions que hem millorat,
arran d’això, amb l’allargament de la temporada turística; amb
deixar de promocionar amb doblers públics el turisme de sol
i platja; apostar per uns productes turístics diferents
d’exclusivament aquest, lligats a la gastronomia, a l’esport, a
un turisme molt més actiu. Per tant, evidentment també, lligat
a què vengui un turisme de més qualitat i no anar tant a la
quantitat i més a la qualitat, i això ha d’anar lligat també amb
què tota l’oferta turística, que no és només allotjament, sinó
també el que fa referència a la mal anomenada oferta
complementària, es pugui posar adequada per poder tenir
aquest tipus de turisme.

En tot això, en totes aquestes línies de treball hem anat
fent feina, com vostè sap vàrem eliminar els  accessos
d’especulació urbanística que permetia la Llei general
turística i treballam en una línia d’un model turístic diferent a
cada una de les Illes. 

Com vostè sap perfectament, la competència en ordenació
turística és del Consell de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
a les altres illes, a Mallorca la manté el Govern de les Illes
Balears, i tot el que fa referència al tot inclòs i a les
modificacions que s’haurien de poder fer evidentment té molt
a veure amb els consells insulars. 

El que li puc dir, que és el mateix que li vaig dir al Sr.
Jarabo, és que aquest debat no s’ha deixat de tenir, que aquesta
feina no s’ha deixada de fer per part de la Conselleria de
Turisme, en aquest moment s’està en començament de
discussió amb els diferents consells insulars sobre la possible
regulació del tot inclòs.

Què ens preocupa a nosaltres? Ens preocupa, crec que
compartit amb vostès, que de vegades d’un tot inclòs de poca
qualitat es derivava un turisme d’excessos. I en això també hi
hem fet feina directament, amb l’Ajuntament de Palma, amb
l’Ajuntament de Calvià i amb l’Ajuntament de Llucmajor en

qüestions específiques de treball entre les quatre institucions,
amb Calvià, a llarg termini, a tota la zona de Magaluf, on fan
feina directament també amb les empreses que reinverteixen
en aquella zona. I amb Sant Antoni, a Eivissa, on també es fa
feina amb un pla a llarg termini amb l’ajuntament en la reforma
de la Badia de Sant Antoni i de Sant Josep, precisament per a
no... per fugir d’aquest turisme d’excessos que crec que no
beneficia en res la nostra comunitat autònoma.

Ara, el turisme de tot inclòs, hi ha un turisme de tot inclòs
de qualitat i que té una regulació diferent i una oferta diferent
a cada una de les Illes, i això debatem en aquests moments
amb els diferents consells insulars.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
un podria interpretar i podria dir: no he tengut sort perquè no
m’ho ha dit, però jo sempre veig la botella mig plena, i vostè
m’ho ha dit.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no m’ha donat carabasses, Sr. Jarabo, ja li agradaria a
vostè que em donàs carabasses.

Vostè almenys diu una cosa distinta, que no vull dir perquè
ho vulgui canviar quan diu que la conselleria parla amb els
consells, la qual cosa no era tan imminent. I aquí ve la pregunta
que nosaltres fèiem, nosaltres vèiem que vostès no tenien les
coses tan imminents arreglades i nosaltres els vàrem dir fa
quinze dies o tres setmanes que la legislatura s’acabava i
s’acaba la legislatura i aquest és el darrer estiu que aquest
pacte podria demostrar com es pot regular el tot inclòs de cara
a un futur i demostrar aquesta qualitat.

No dic que no estigui regulat al final, però aquest pacte no
podrà aplicar en cap moment el que serà la nova normativa del
tot inclòs, que era el que ens hagués agradat que hagués passat
aquesta legislatura.

La Sra. Busquets ja ha dit, abans de finals de juny, d’acord,
no era imminent, no estarà aquest estiu, pot ser que estigui
regulat al final, és una llàstima que no ho hagin aconseguit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Falta més d’un any per acabar la
legislatura, ja li he explicat que el projecte d’aquest govern és
per a molt més enllà d’una legislatura.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta del Govern.

II. Interpel·lació RGE núm. 1413/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
del Govern en matèria de transport públic.

Doncs, a continuació...

(Remor de veus)

... -silenci, per favor, vagin sortint en silenci-, a continuació
passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al debat
de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria de transport públic. 

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Sr.
Conseller de Mobilitat, ja fa prou de mesos que des del Grup
Parlamentari Popular li diem que a l’illa de Mallorca no ens
podem moure, que el que abans eren embussos puntuals a
l’estiu ara ho són pràcticament cada dia i pràcticament durant
tot l’any; que entrar i sortir de Palma és un suplici diari per a
milers de ciutadans; que, a més, això afecta un punt neuràlgic
com és l’aeroport de Palma, la infraestructura receptora de
turisme per excel·lència; que afecta la seguretat física de les
persones, que afecta la qualitat de vida, l’economia i la
competitivitat; i que, a més, és un dret bàsic dels ciutadans
poder moure’ns.

Vostè és competent en transport públic a l’illa de
Mallorca, però també és competent per coordinar les
competències transferides en carreteres als consells insulars.
La Llei de transferència l’habilita per coordinar, per marcar
objectius i prendre mesures, si és necessari, i crea fins i tot un
òrgan, que és la Conferència Sectorial de Carreteres.

I davant de la problemàtica que tenim en mobilitat amb
vehicle privat i també amb vehicle de transport públic, que va
per les carreteres, perquè els autobusos regulars van per les
carreteres, tenim una consellera a l’illa de Mallorca que es
declara incapaç, que no sap què ha de fer, que ens diu que
estam ja saturats, que no sap el motiu i que aquest estiu serà un

caos. Davant d’aquesta situació, crec que és urgent que el
Govern prengui, convoqui aquesta conferència sectorial,
marqui un ritme perquè qualsevol d’aquests projectes es
torben anys, per desgràcia, a ser projectats i executats i el que
no pot ser és que en aquest moment ens trobem en aquesta
situació.

Em preocupa, sincerament, una presidenta que tant avui
com la setmana passada va dir que no volen carreteres i que tot
serà un miracle del nou transport públic amb les noves
concessions que vostè, en teoria, licitarà qualsevol dia
d’aquests, esper.

Ens preocupa perquè vostès és la tercera legislatura que
governen a les Illes Balears i sempre han dit el mateix i mai no
ho han fet, mai no hi ha hagut cap canvi de model en mobilitat.
I els eslògans de la presidenta, “no volem carreteres, transport
públic”, demostren manca de rigor i d’altesa de mires, que no
és el nivell que ha de tenir un governant quan governa.

I perquè no entenem com firma convenis de carreteres
amb Montoro i després diu que no vol carreteres, que no digui
que és per pagar carreteres passades, pot ser per a això, però
diu el conveni que és que s’han de presentar nous projectes de
carreteres. Tenen competència? No tenen competència? Volen
carreteres? No volen carreteres? Ella, com a presidenta del
Consell de Mallorca, signava convenis de carreteres, amb la
qual cosa devia voler carreteres. És que tot és d’una
inconsciència supina en la situació viària que pateixen milers
de ciutadans diàriament.

La via connectora és urgent, urgentíssim que sigui
enllestida.

El tercer carril de l’autopista fins a s’Arenal, Llucmajor-
Campos, etc.

Jo , Sr. Conseller, fa ja 15 anys que vaig deixar de ser
consellera, per tant, vostès es poden centrar en el passat el que
vulguin, però som a l’any 2018 i 8 anys dels darrers 11 anys
han governat vostès.

Em centraré ara en transport públic, deixant ben clar que
una part del transport públic utilitza les carreteres saturades.
I en transport públic, bàsicament podem distingir entre
transport ferroviari i transport regular per carretera. El
transport ferroviari és una infraestructura que ara, en la seva
execució i manteniment, però molt competitiva i ecològica.
En un moment donat aquestes illes es va dir  o  tancam
definitivament el tren, o  començam a reobrir línies i es va
apostar per reobrir  línies, es va apostar per un transport
ferroviari: es varen obrir Sa Pobla, Manacor i es volien
augmentar les freqüències a Inca i, davant d’aquesta situació,
era urgent i necessari afrontar un soterrament de les vies del
tren a Palma, ja contemplat en el Pla General de Palma del Sr.
Ramon Aguiló, perquè, si no, no es podia xapar més la ciutat.
Es va fer una obra molt complexa, la vaig executar jo, però que
era imprescindible i necessària, els agradi o no. Per a vostès,
diuen que això també és metro, que no és metro i que és una
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obra faraònica. I jo els dic que aquesta obra faraònica la va
projectar el Partit Socialista en el Pla General de Palma.

Però en qualsevol cas, he de reconèixer que el
soterrament, com a futur creixement ferroviari era i és
necessari. Si ho volen reconèixer perfecte, si volen dir que era
un desastre de la Sra. Cabrer, també em va bé, cap problema.

Ara vostè electrifica Sa Pobla i Manacor, perfecte, em
sembla molt bé, però quin projecte hi ha en marxa? Han
renunciat al transport ferroviari i metropolità?

Avui surt una notícia, no sé si per mor que hi havia avui la
interpel·lació, una notícia de sobte al Diario de Mallorca, que
és el diari que té la informació sempre de la seva conselleria,
perquè dilluns ens vàrem trobar que Terraferida presentava
al·legacions a una diagnosi, a un pla de mobilitat que deia que
no hi havia cap línia ferroviària prevista. El Diario de
Mallorca també va parlar en el seu moment que hi havia aquest
pla. Vostès varen haver de fer un comunicat de premsa el
mateix dilluns, que era un semi pont, dient que no, que era una
simple diagnosi, que anaven equivocats i que hi havia un
document a la Comissió Balear de Medi Ambient.

I Sr. Conseller, que hi ha “enxufats” o hi ha un portal de
transparència i participació? N’hi ha uns que estan “enxufats”
o tenim una transparència i una participació en aquest Govern,
que només uns tenen documents que poden fer al·legacions i
els altres no?

Perquè jo li record que una moció d’El Pi en aquest
Parlament li va dir que en nou mesos havia de tenir un
esborrany de pla director per negociar i resulta que no ho dóna
als grups parlamentaris i dóna documents i presenta
documents a la Comissió Balear de Medi Ambient, sobre
aquest Pla director de Mobilitat que els grups parlamentaris
no tenim. I això em sembla un insult cap a aquest Parlament,
perquè no sé què té Terraferida, no sé què té  el Diario de
Mallorca, però ja li dic, -no posi aquesta cara, perquè vostè
sap perfectament amb l’anunci d’avui el que passa- que la
informació surt com surt, però uns tenen dret a saber unes
coses i els  altres i aquest Parlament, sobretot, a instàncies
d’una moció aprovada, no ho té.

Jo li dic que sí que hi ha un projecte efectivament que
compartim, que vostè rescati un projecte del Partit Popular,
com és la perllongació del metro en superfície fins el Parc
BIT, 1,2  quilòmetres, però que el perllongui fins a Son
Espases. Hi ha obres en matèria ferroviària que són molt cares
i necessitam finançament estatal per fer-les, però hi ha obres
que podem assumir des del nostre pressupost, si ho paga
Madrid millor, però hi ha obres que sí que es poden fer, i
aquesta perllongació del metro en superfície fins al Parc Bit,
però també fins a Son Espases, són 5,5 quilòmetres, tendria un
cost de 20 milions d’euros, jo crec no molt més i crec que és
perfectament assumible i urgent, perquè això sí que és
descongestionar l’entrada a Palma i la gent que es beneficiaria
de poder anar a l’hospital, a part dels treballadors del Parc BIT.

I pas ara al transport regular per carretera. Vostè sí que va
aprovar un pla insular fa uns mesos, el mes de setembre, i
bàsicament parlaré dels objectius que marca aquest pla
d’augment d’usuaris, de l’Aerotib i de les noves concessions.
El pla diu que l’objectiu són 11 milions d’usuaris anuals per a
l’any 2028. Diu que a l’any 2015 n’hi havia 8 ,8 , i vostès,
vostès, en un any, el 2016 ja varen aconseguir apujar 1 milió,
també ho va dir la Sra. Armengol, no sé com ho va fer, però no
ho hem notat, amb la saturació a les carreteres no ho hem
notat. Per tant, només queda 1,5 milions per assolir de nous
usuaris, i aquest pla diu que 1 milió són de l’Aerotib, què passa
que les noves concessions només suposaran mig milió
d’usuaris més? Perquè això no és la solució al problema de
mobilitat diari que hi ha a les carreteres, això és una realitat
que s’ha d’afrontar. Em sap greu, però vostès tenen la
responsabilitat d’haver-ho d’afrontar i no ho volen fer, i volen
mirar cap un altre costat i això és diari.

L’Aerotin. L’Aerotib varen dir 1 milió, el pla anual. I l’any
passat com que era la primera vegada, 330.000 varen dir que
seria, varen ser 177.000. Tot això són dades seves, de les
notes de premsa, o sigui... les hi puc mostrar, les tenc
fotocopiades perquè no digui que m’invent res, 7 passatgers
per bus era l’Aerotib, però resulta que enguany, que hauria de
ser millor, les noves freqüències de l’estiu varen sortir ahir a
la pàgina del TIB i em vaig quedar al·lucinada, resulta que en
lloc d’augmentar freqüències o igual, resulta que a l’aeroport-
Llucmajor-Campos-Cala d’Or n’hi havia 10 d’anada i 10 de
tornada i aquest estiu seran 5 d’anada i 5 de tornada. I la de
Manacor, que passa per Montuïri i arriba a Cala Bona, n’hi
havia 12 diaris i passa a 1, i els diumenges no, els diumenges
els turistes no han de venir perquè no tenen bus regular.

L’únic que queda igual és Santa Ponça, fins i tot la de Sa
Pobla i Alcúdia també disminueixen les freqüències. Sr.
Conseller, què ha passat? I per què no ha explicat tot això? Era
o no un bluf aquest tema, com nosaltres li dèiem? Perquè si
això fos rendible, encara que hi hagués dèficit a mi em
semblaria bé que vostè subvencionàs línies que s’han
d’utilitzar. Però la realitat és que una cosa és que siguin
deficitàries i una altra és que vagin buits, 7 persones per bus,
és un bluf li dèiem i és el que ha passat i hauria d’haver donat
la cara.

I acab amb el tema més important i més urgent i que se
sabia des de feia molts d’anys que s’havia de fer aquesta
legislatura, tal vegada en l’únic que s’havia de centrar era en
licitar de forma correcta i amb temps les noves concessions
de transport de l’illa de Mallorca, que acaben dia 31 de
desembre. Es va decidir fer-ne tres, tres úniques línies per a
precisament millorar l’oferta. El seu pla insular deia que el
desembre es licitarien, per tenir temps a fer les coses bé. Ni
el desembre, ni el gener, ni el febrer, ni el març, ni l’abril, ni
el maig, només el mes de març va sortir un plec de tècniques,
que deia que es licitaria el tram. En el mes de maig no han
sortit aquestes licitacions, això és d’una inconsciència
tremenda, perquè en el millor dels casos si sortís ara,
s’adjudicaria en el mes d’octubre i aquestes noves
concessionàries adjudicatàries han de comprar 145 autobusos,
Sr. Conseller, que en estoc no hi ha en estoc autobusos nous,
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145, amb una inversió de 40 milions d’euros, fer tot el traspàs
de personal. Amb la qual cosa, aquesta irresponsabilitat de no
haver licitat l’únic que vostè havia de fer, jo crec que vostè ens
ha de donar explicacions lògiques, que no siguin basades en el
passat ni en eslògans.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el representant
del Govern, el conseller Marc Pons.

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

Molt bon dia, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer,
vostè millor que ningú per la seva experiència política, per la
seva trajectòria dins l’administració pública, sap fins a quin
punt la qualitat dels serveis públics depèn de la continuïtat, de
la perseverança, de la constància, de la millora gradual del
servei al llarg dels anys, al llarg de les legislatures. I vostè,
Sra. Cabrer, sap millor que ningú com de fàcil és devaluar,
desmuntar serveis públics que han costat anys, legislatures,
perquè puguin acabar essent un bon servei per a la ciutadania.

La realitat ens diu que en aquests darrers 15-20 anys a les
Balears, en el seu conjunt, hem fet un bot cap endavant molt
espectacular. Palma ja no és el que era, les nostres illes ja no
són el que eren, fent un canvi a millor, sense cap tipus de
dubte. I el turisme ha ajudat i molt i tant que sí!, no només
gràcies al turisme, també gràcies a l’empenta d’allò públic, a
la capacitat de poder ser constant a l’hora d’aplicar polítiques
que donin millors serveis. Però, si som honests, els canvis en
els darrers 20 anys no han anat compassats en tot allò públic,
a la part del transport no ha estat, malauradament, així, perquè
bàsicament tenim els mateixos sistemes de transport públic
que teníem ara fa vint anys. En alguns casos han anat molt de
veres, en altres com li deia, malauradament no ha estat així.

Tenim, per tant, idò, allò que estava dissenyat fa ara vint
anys, les mateixes línies, el mateix sistema de gestió, en
alguns casos fins i tot els  mateixos autobusos, i en aquests
darrers vint anys no s’ha construït un sol quilòmetre de xarxa
ferroviària, i l’única inversió feta, la del metro, no respon ni
a criteris tècnics ni d’idoneïtat des del punt de vista de
l’eficiència de recursos públics; no el soterrament de la línia,
de l’estació, sinó on la dúiem, que és aquesta la seva gran
equivocació , on dúiem aquesta nova línia, en lloc d’anar a
l’aeroport cercar altres bandes per dur-la.

Aquesta, per tant, idò, és una part de la realitat. No s’ha fet
cap passa d’integració tarifària en aquests darrers vint anys; no
s’ha fet un bot de modernitat quant al que resulta el fet d’anar-
nos compassant a altres ciutats europees que, a mesura que

anaven evolucionant, sabien anar adaptant el seu transport
públic a aquestes noves demandes. Aquesta és la realitat, Sra.
Cabrer, i vostè, com a consellera de Transports que va ser fa
catorze anys; o el Sr. Company, com a responsable de
transports que va ser la legislatura passada, crec que en tenen
una bona part, d’aquesta responsabilitat.

Perquè vull insistir en aquesta idea: en transport públic
d’un dia per l’altre no es canvien les coses, ni d’una legislatura
per l’altra, i  aquí devora crec que l’èxit, i en açò esper que
puguem coincidir, depèn d’una planificació encertada -cosa
que no vam veure de vostès-, una continuïtat de les polítiques,
la capacitat de gestió i recursos econòmics suficients, i,
evidentment, la més important de totes, Sra. Cabrer, la
capacitat de creure en allò públic, la capacitat d’entendre que
allò públic és essencial, els serveis, a l’hora de voler donar
respostes a allò que un persegueix. 

I en tot açò sí que hem fet passes al llarg d’aquesta
legislatura, i les hi puc anar dient. En transport públic per
carretera, amb l’aprovació del primer pla insular de viatgers
per carretera a l’illa de Mallorca -no n’hi havia hagut cap mai-,
la base que ens ha permès a partir d’aquí preparar aquests plecs
de condicions que vostè tan critica i que ens permetran
incrementar un 50% tant els quilòmetres com les freqüències;
incrementar l’amplitud horària i els horaris més estables; tenir
itineraris més directes; millorar les connexions amb quatre
grans hubs; les noves connexions amb línies que fins ara no
existien; amb una major capacitat dels autobusos, amb una
flota molt més nova, amb autobusos menys contaminants, molt
més accessibles; amb rutes de transport públic que també
pensaran a anar a la Serra de Tramuntana o als espais naturals.
I tot açò a la vegada acompanyat d’un canvi important en la
gestió, cosa que fins ara no havia succeït i que permetrà que el
control el tengui l’administració pública per fer els canvis que
siguin necessaris durant els pròxims deu anys de concessió
sense que l’empresa no s’hi pugui negar. I aplicant també, per
suposat, un nou sistema tarifari que beneficiarà sobretot qui
més l’empra, cercant una nova manera d’entendre el transport
públic, cosa que fins ara aquí encara no havíem vist. 

Uns plecs de condicions que ja tramitam en aquests
moments; divendres passat aprovàvem al Consell de Govern
l’autorització per excedir els límits dels plurianuals per poder
contractar, i necessitam l’autorització del Consell de Govern
per poder-ho fer, i aquest divendres dia 4 durem l’autorització
per dur a terme els expedients de contractació, el que ens
permet ja convocar el Consell d’Administració de CTM
perquè en aquell moment puguem aprovar, per tant, els plecs
definitius previstos per a la segona setmana del mes de maig;
uns plecs de condicions per una concessió de transport públic
que per als propers deu anys tindrà un import total de 435
milions d’euros, dels quals 129 seran d’aportació pública i
306 vindran a través dels ingressos tarifaris. 

Però no només hem fet açò, que vostè deia “si vostè
hagués fet açò ja seria molt”; no només hem fet açò, perquè
mentrestant hem anat fent passes per millorar. Ho hem fet
amb la connexió d’Inca-Sa Pobla i les zones turístiques
d’Alcúdia i Can Picafort; hem posat en marxa el servei de
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l’Aerotib, que varen utilitzar, sí, 170.000 persones el 2017, i
vam fer una passa important; hem ampliat freqüències en línies
com la de Valldemossa i la de Sóller; hem aprovat un
reglament de viatgers que feia molts d’anys que estava
pendent; hem creat serveis llançadora per accedir a les platges
i restar pressió dels vehicles privats en els espais protegits;
estam invertint en noves parades i en noves marquesines: ho
hem fet a Inca, al Port de Pollença o a l’eix entre Alcúdia i
Can Picafort. Per tant hi ha ja resultats que representen un
increment important en nombre de viatgers, i després si vol
passarem revista als increments i a les pèrdues en funció de
qui ha governat. 

Açò en transport públic per carretera. I en xarxa ferroviària
també hem fet coses, Sra. Cabrer, començant per la inversió
de 50 milions d’euros que permetrà l’electrificació de tota la
xarxa viària a l’illa de Mallorca i que aquest estiu ja serà una
realitat; arribarem a Sa Pobla o a Manacor sense haver
d’aturar-nos aumon per canviar de tren perquè uns són
elèctrics i els altres van amb diesel. I mentrestant,
mentrestant, tampoc no ens hem aturat; ja estam tramitant en
aquests moments una nova xarxa ferroviària que ens durà fins
al Parc Bit, i tant que sí, perquè feim passes una rere l’altra, el
que passa és que ho feim en funció dels recursos que tenim,
els econòmics, i mentre nosaltres els  defensam vostès hi
renunciaven, i aquesta és una gran diferència que ens marca en
certa manera el ritme d’execució, perquè si tinguéssim
aquests 300 milions d’euros, Sra. Cabrer, podríem executar
moltíssim més del que estam executant ara en aquests
moments.

I n’hem fetes més, sí que hem fet més coses en xarxa
ferroviària. Hem anat fent esforços per millorar la seguretat
amb la supressió de passos a nivell com el de Verge de Lluc,
i n’estam preparant d’altres; treballam per afavorir la
intermodalitat amb la dotació de dos aparcaments ja fets a dia
d’avui a Consell i a Sa Pobla per facilitar que la gent deixi el
cotxe i agafi el tren. Apostam també per una major comoditat;
en aquests moments estam construint -està pràcticament
acabada- la instal·lació de la nova coberta de l’estació
intermodal, que aporta evidentment un major confort, que
ningú no entén com pot ser que es construís sense cobrir les
escales mecàniques; preparam el Pla d’estacions que marcarà
les línies d’intervenció i millora a totes les estacions amb
l’objectiu de prioritzar i fer-les més accessibles per a les
persones amb mobilitat reduïda. I a més a més també amb
millores econòmiques, que representen la reducció del preu
de bitllet senzill un 10%, precisament per incentivar el
transport públic.

Per tant, sí, sí que n’hem fet, de coses, Sr. Cabrer, en
matèria de transport per carreteres, en matèria de xarxa
ferroviària, i també en integració tarifària. Hem estat capaços
de posar-nos d’acord amb l’Ajuntament de Palma, cosa que
ningú dels que han passat per aquí no va ser capaç mai de fer-
ho, i farem que dins el mes de juny d’aquest 2018 ja puguem
integrar EMT amb metro, açò és que amb un sol bitllet de
qualsevol ciutadà que es mogui amb l’EMT podrà davallar,
tornar entrar i agafar el metro sense que açò hagi de tenir cap
tipus de sobrecost, sense haver de pagar dos bitllets; i aquesta

és la primera passa, perquè dins el 2019 tindrem ja la
possibilitat de poder integrar ja completament EMT, metro i
TIB; açò és a l’illa de Mallorca, amb un mateix bitllet, amb una
mateixa targeta, la capacitat de poder-se moure per tot el
sistema de transport públic. I no ens aturam aquí perquè ja
estam acordant i treballant amb el Consell de Menorca, amb
el d’Eivissa i amb el de Formentera, ja tenim el mateix suport,
el mateix suport informàtic que permetrà que a la llarga, dins
la propera legislatura, puguem tenir que amb una sola targeta
un ciutadà es pugui moure a qualsevol de les Illes, a qualsevol
de les Illes, al mateix preu i amb la mateixa targeta.

Per tant, sí, sí que estam posant les bases a tot açò, faltaria
més; i anam donant resposta, faltaria més; i estam guanyant en
passatgers, faltaria més, com a conseqüència de la bona feina
que anam fent. 

Però res, Sra. Cabrer, res de tot açò no valdrà si la pròxima
legislatura qualcú decidís que açò ja no és important. Res de
tot açò no valdrà si qualcú comença a fer el discurs de
l’austeritat. Res de tot açò no valdrà si qualcú comença a
justificar desmantellament de serveis públics, començant pel
transport públic, com vam veure la legislatura passada. Per tant
açò que hem fet fins ara, aquest esforç d’aquests tres anys de
feina que es materialitza en les noves concessions, en
l’electrificació, en el projecte ja per poder arribar al Parc Bit,
que suposen per tant realitats tangibles -i acab ja, Sr.
President-...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ha d’anar acabant, Sr. Pons.

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

...perquè sigui de ver, perquè tenguin i suposin un bot cap
endavant, és necessari que la pròxima legislatura, que la
següent i la següent, se segueixi treballant en la mateixa
direcció. Si és així acabarem tenint el transport públic que ens
mereixem tots; s i no, si açò torna a anar de discursos de
retallades en qualque moment...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Pons, per favor.

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

... evidentment no anirà bé.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula en torn de rèplica la Sra.
Cabrer.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors consellers,
senyors diputats, perdó. Sr. Conseller, em sembla molt bé que
vostè diu de vint anys i que sembla que només vostè dóna una
solució, que jo, li ho dic sincerament, crec que és la
legislatura pitjor; passarem factures al final. Però d’aquests
vint anys de què em parla, sap que vostès n’han governat onze?;
és que dels vint, és molt curiós, però parla dels vint com si
governàs el PP. No, dels vint onze han estat de governs
d’esquerres, han estat minoritaris els del Partit Popular, i
vostè se n’oblida. És el problema més greu que tenen en
aquesta cambra, que es creuen vostès que mai no han governat.
No, han governat, han pogut canviar la mobilitat, han pogut fer
tota aquesta projecció; no l’han feta mai, i tampoc no l’estan
fent ara. Vostè em parla d’unes concessions que fa vint anys
que s’han de..., les licita ara. Això se sabia, amb la qual cosa no
és una cosa que vostè liciti concessions, és que s’han de fer sí
o sí, hi hagi qui hi hagi.

Però, bé, ja li dic, no es canvien les coses d’una legislatura
per l’altra, evidentment que no. Però una planificació i uns
projectes, i això no està, hi ha molts d’eslògans, molta
xerrameca, però la realitat és que hi ha una saturació diària de
milers de ciutadans que és sagnant, que és horrorós, i aquest
problema, vehicle privat, transport públic, ens pareix molt bé
però s’ha de solucionar!, és un conjunt de coses però s’han de
fer i no es fan.

Vostè em deia que no s’havia planificat. Sí, jo vaig fer un
pla director sectorial de transport; li agradarà o no. Hi havia
unes inversions molt grans a fer perquè partia d’aquest
parlament; per unanimitat aquest parlament va fixar els
projectes ferroviaris que volia i les quantitats, i és vera que
necessitam un finançament estatal perquè si no, no es pot
afrontar una part; una part s í, però una altra part no, i el
finançament estatal governava el Sr. Zapatero. També després
ha governat el PP i tampoc no ho ha donat, però el Sr.
Zapatero va firmar un protocol que no servia de res, vostè ho
sap. No ens digui que (...) un conveni; si fos un conveni
s’hagués pogut dur al jutjat, era un protocol, no hi havia
partides pressupostària, per favor! És que és així!, és que va
ser un papelito para quedar bien, és que és la realitat. Hem
de ser un poquet sincers, a aquestes alçades de la pel·lícula.
Però, bé, d’això, ja dic, fa vint anys i ara som a l’any 2018.

Hi ha moltes coses que no m’ha contestat, i a mi
m’agradaria tenir una resposta, a aquestes alçades de
legislatura. Vostè convocarà una conferència sectorial de
carreteres amb els consells insulars i marcarà criteris, i dirà:
“Escolta’m, la via connectora s’ha d’acabar. Punt. S’ha de fer.
Llucmajor-Campos s’ha de fer”; a Menorca, a Eivissa, perquè
hi ha coses que és que estam... L’aeroport; l’aeroport té una
saturació de cotxes, uns embussos..., la gent no pot arribar a
l’aeroport; això és un perill fins i tot per a la nostra imatge
turística! Prolongar el tercer carril de l’autopista fins a
S’Arenal, que almanco (...); no ho sé, almanco coordinar,
perquè ja que tenim un consell de Mallorca que diu que no
saben què passa i que no saben com reaccionar, idò ens
preocupa, perquè això després tarda anys.

Li deman, a veure, tren en superfície  fins al Parc Bit;
pareix que ens diu que sí, un projecte que, sincerament, sap
que va venir quan es va fer el metro, que el metro, escolta, era
metro i tren de superfície, no digui que no vaig construir res,
cap quilòmetre de tren; en vàrem construir 15, entre metro i
tren en superfície, 15, val?, que quedi clar. Val. Però fins a
Son Espases sí o no?, perquè jo crec que és el moment. El del
Parc Bit està bastant dissenyat perquè va quedar així; Son
Espases no estava fet en aquell moment, ni l’hospital. Es
tractaria de fer ja un projecte bàsic del que costa i tramitar-ho
tot conjunt i de fer tota una inversió conjunta, crec jo,
sincerament, perquè Son Espases és una (...) i té uns
problemes d’aparcament importants.

Les noves concessions. Em diu que ara després de sis
mesos de retard les traurà endavant; ho esper, perquè és que és
una obligació, però amb la qual cosa els sis mesos de retard,
que són responsabilitat seva, vostè em garanteix que a partir
d’octubre les concessionàries poden comprar 142 autobusos
nous?, estaran dia 1 de gener?, perquè són 40 milions
d’inversió, i en estoc no hi són. Que traspassarà tot el personal
(...) en funcionament?, les noves rutes? Per què aquest retard
i per què hi ha hagut aquest retard, si ha tengut to ta la
legislatura?, per què anam així, que les coses d’aquesta
manera...?, això si no hi ha impugnacions dels concursos, etc.,
però és que és increïble que hi hagi aquest retard en aquesta
convocatòria.

Les freqüències de l’Aerotib. És un fracàs o no l’Aerotib,
Sr. Conseller? Per què les freqüències cauen aquest estiu?,
perquè no ho ha explicat, no ha dit res. És que a la zona de
Manacor i Cala Bona en queda una diària, una, una! És que a
Campos, Llucmajor, Cala d’Or, cinc; i a Manacor els
diumenges no, eh? Per favor!, amb la qual cosa era un fracàs,
hi havia 7 passatgers per vehicle, i això vostè ho ha de
reconèixer: no ha anat bé i ara feim això i anam a menys,
l’Aerotib no va a més, va a menys.

Partic ipació pública. Sí, li parl de participació pública.
Terraferida va dir que tenia un document per fer al·legacions,
el Diario de Mallorca també tenia l’avanç, i vostès varen fer
una nota de premsa que llegesc: “En aquest moment estam fent
públics la diagnosi de mobilitat, les aportacions del procés
participatiu sobre el futur model de transport, així com un
avançament de les línies que seguirà el pla, excepte aquest
darrer document que està actualment presentat davant la
Comissió Balear de Medi Ambient”; s’han fet públics!, on?,
on?, mano a mano con cuatro enchufados, perquè al Portal
de Transparència, al Portal de Participació, al BOIB, a la
pàgina del TIB, res. Aquesta és la realitat, quan hi ha un mandat
d’aquest parlament, (...) aquest parlament i una moció d’El Pi,
ni tan sols del Partit Popular.

Sr. Conseller, en definitiva, nosaltres ens n’anam
preocupats, no hem vist res en aquesta intervenció, sobretot la
gran pregunta: quina solució  hi ha perquè vostè digui als
milers de ciutadans que estan saturats, perquè realment això
està acabant, que té solució. Li ho podem dir perquè nosaltres
ens n’anam igual. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, perquè
entenguem el que li volia dir amb allò de la continuïtat, de la
importància que siguem capaços de fixar objectius i que la
gent els vagi complint, perquè si no és així llavors no som
capaços d’avançar, i vostè ho explicava molt bé, deia: “Escolti,
nosaltres no hem governat sempre, vostès han governat una
bona part d’açò; per tant també tenen part de responsabilitat”;
segurament que sí, i li posaré algun exemple: aquí governa un
govern d’esquerres i decideix apostar fortament per la xarxa
ferroviària, i dissenya l’accés des de Manacor fins a Artà, fa un
projecte, aconsegueix els recursos, el comença a construir; i
després què passa?, que arriba un altre govern i fa un discurs
d’austeritat i diu que les coses del tren no són importants, que
la xarxa ferroviària no val la pena i que a Artà no hi ha d’arribar
mai cap tren. I què feim després, Sra. Cabrer?, i què feim? 

Construir costa molt, desmantellar és molt bo de fer, i
vostès quan han governat s’han dedicat a açò. Les línies
suprimides, les freqüències eliminades, que va impulsar el Sr.
Bauzá la legislatura passada en transport per carretera és de
rècord Guinness, i ho va fer en tres mesos. Són tres decrets
suprimits, prou, (...) costa molt, i aquesta alternança quan
vostès han jugat a nosaltres ens ha anat malament, al conjunt
de tothom, ens ha anat molt malament, perquè no ha permès
fer passes cap endavant de ver en matèria de transport públic
perquè no hi han cregut, Sra. Cabrer, perquè no hi han cregut.
Açò sí, efectivament, a no ser que fossin projectes milionaris:
a Eivissa, 500 milions d’euros per unes carreteres que en
valien 150; els duim damunt el feix encara, aquests milions,
cada any, 50; 50 no, 35, de pressuposts, fins a l’any 2030 i
busques. Responsabilitat seva, Sra. Cabrer, i així anam, i açò
és el que hauríem de ser capaços de saber.

Li posaré un exemple quant als nombres, perquè també val
la pena que ho sapiguem. El 2011, any complert, el 2011 entre
tren, metro i autobús, transport públic, hi havia uns 14 milions
de passatgers, el 2011; el 2015, quan vostès se’n van anar
després de totes aquestes retallades, els van deixar en
12.900.000, van perdre 1.300.000 passatgers en una
legislatura. D’aquests 2.900.000 de 2015, el 2017 hem passat
a 14.600.000, n’hem guanyat 1,6 milions, de passatgers, amb
actuacions concretes, puntuals, de millora, però que estan
donant bons resultats. I sí, sí que es nota, i tan com es nota. I
encara allò bo està per venir, perquè les noves concessions
ens representaran la possibilitat de tot açò, Sra. Cabrer, com
l’arribada al Parc Bit també ho faran, com altres projectes que
estam dissenyant, i tant que és així, faltaria més.

I el Pla director, la diagnosi del Pla director, Sra. Cabrer,
si vostè la cerca i se’n va a mobilitatbalears.cat, trobarà

precisament aquesta diagnosi del pla director. Açò no està fet
com vostè vol fer veure a l’ombra de ningú, n’hi ha prou que un
sigui un poc feiner, n’hi ha prou que s’hi dediqui un poc, que
estigui un poc atent, i trobarà aquí devora precisament aquesta
informació que vostè tant reclama.

I amb tot açò podríem seguir, i tant com podríem seguir,
els 300 milions d’euros del conveni ferroviari no era cap
protocol, era un conveni signat i si no va anar a tribunals va ser
perquè el Sr. Company va decidir renunciar per escrit a aquest
conveni, cosa que qualcú hauria d’explicar a qualque moment
i no s’ha explicat mai, Sra. Cabrer.

Com també valdria la pena que poguessin explicar
precisament el que va suposar tota aquesta reducció de
freqüències que es va produir al llarg de la legislatura passada,
que els mateixos ara siguin els que s’esquincin les vestidures
reclamant una millora del transport.

De la part de carreteres, aquí s’equivoca d’institució a
l’hora de fer el debat, perquè precisament les competències
són dels consells insulars i és allà on, en tot cas, s’ha de
plantejar. Des d’aquest Govern aquests tres anys crec que hem
anat fent una feina important, en queda molta per fer i ho
sabem, però que hem aportacions prou necessàries com
perquè si hi ha continuïtat les acabem veient realment com a
un fet que suposarà una millora de la ciutadania en matèria de
serveis. Així hi treballam, veiem ja els resultats i estic
convençut que quan acabem aquesta legislatura encara seran
molt millors.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moci ó RGE núm. 3832/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la problemàtica de
l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 3555/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la moció RGE núm. 3832/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la problemàtica de
l’Hospital residència Cas Serres a Eivissa, derivada del debat
de la interpel·lació RGE núm. 3555/18.

Correspon ara a la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La problemàtica de l’Hospital
residència assistida de Cas Serres ja ha estat exposada a la
corresponent interpel·lació de dia 17 d’abril passat, però cal
destacar que la sol·licitud de renovació com a centre
hospitalari per part del Consell Insular d’Eivissa es va efectuar
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fora de termini, que no hi ha hagut modificacions normatives
des de l’anterior autorització, per la qual cosa ha estat el
criteri polític el que ha determinat el canvi d’interpretació
legislativa, atès que la consellera, e l juliol del 2016, i això
consta en el Diari de Sessions del Ple, de 13 de juliol, ja va
dir abans fins i tot d’iniciar-se l’acreditació, que “Cas Serres
era residència perquè ja no era hospital” i ho va dir
textualment.

Tercer, que els grups que formen part de l’equip de govern
del consell actual, PSOE i Podem, s’han manifestat
independentment, encara que a darrera hora, en contra de la
denegació de renovació d’autorització com a centre
hospitalari d’aquest centre. I també han donat suport a una
moció presentada pel Partit Popular en el Consell d’Eivissa,
en el mateix sentit, el darrer 27 d’abril. Que, com equip de
govern, es van comprometre davant dels representants dels
treballadors a oposar-se a aquesta denegació, emetent un
recurs d’alçada contra la resolució d’extinció  de
l’autorització, encara que aquest recurs no demanava la
suspensió  d’aquesta resolució i que el Grup Parlamentari
Podem va entrar una proposició de llei en aquest Parlament,
per efectuar els canvis normatius corresponents, per permetre
facilitar aquesta autorització, procediment de tramitació llarga
i on, a més, no hi consta la imprescindible retroactivitat, i que
ara les dues esmenes presentades per Podem en aquesta
moció compensarà.

Però la finalitat és suspendre aquesta resolució i escurçar
el temps de tramitació del canvi de la normativa que ara ja
suporta el mateix Govern i que, per cert, ja ha informat els
treballadors de l’Hospital residència assistida de Cas Serres.
Atès, per tant, que, malgrat tot, la resolució segueix vigent, és
pel que el Grup Parlamentari Popular proposa els punts
d’acord següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
o bé a la retirada, o bé a la suspensió d’ofici de la resolució de
la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca de
Salut, de 2 de març de 2018, que declara l’extinció
d’autorització, la denegació de renovació i la baixa
corresponent al registre (...) sanitaris. Bé, aquí s’ha de dir que
si es vol parlar de retirada, parlam de suspensió, encara que
pensam que pot ser el mateix, la qüestió és que el consell
insular, amb el seu recurs d’alçada, no va sol·licitar la
suspensió de l’executivitat de la resolució, per la qual cosa
encara és aplicable en tots els seus termes. A no ser que la
conselleria, per exemple, en base a l’article 117 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu, la
suspengui i ho pot fer perquè a l’article 1 d’aquesta llei
s’estipula que la interposició de qualsevol recurs no suspèn
l’executivitat de l’acte impugnat, com he dit, i que em fa
dubtar que l’equip de govern del consell estava fent el paperot
amb el recurs, perquè ho hauria de saber, atès que a l’article 2
es diu que “no obstant, prèvia ponderació raonada del perjudici
que causa una resolució a l’interès públic o a tercers, -que en
aquest cas són tots els treballadors i treballadores de Cas
Serres-, es podrà suspendre d’ofici una resolució”. És a dir,
que si no ho han fet era perquè no volien.

En aquest sentit acceptarem la primera esmena de Podem,
que és idèntica al punt 1 de la moció del Partit Popular, per
eliminar el concepte de “retirada”, que pot servir perquè
alguns, sobretot al PSOE, hi vegin prevaricació, més com
excusa que com a realitat, perquè és més que dubtós que així
sigui, i ja ho vaig dir a la interpel·lació, el Govern va rectificar
una resolució en 3 dies, la resolució del director general del
Servei de Salut, que dispensava del coneixement del català a
determinades categories professionals, de 23 d’agost de 2017
i publicava en el BOIB del 29 d’agost, va ser rectificada en uns
termes completament diferents amb una altra resolució
publicada en el BOIB del 2 de setembre de 2017, en 3 dies de
diferència es va rectificar una resolució amb una altra. Sigui
com sigui anirem per la via de la suspensió, acceptam
l’esmena de Podem.

2. El Parlament balear insta el Govern balear a emetre
ordre amb caràcter urgent, de modificació dels requisits
tècnics i del procediment d’autorització per a centres
hospitalaris que eximeixi l’Hospital Residència de Cas Serres
d’Eivissa d’aquests requisits que impedeixen l’activitat com a
centre hospitalari, aconseguint d’aquesta manera la
regularització de forma immediata, una vegada fet el tràmit
d’acreditació clar, i sense perjudici que en el tràmit d’esmenes
es pugui incorporar, si pertoca, a la proposició de llei
presentada pel Grup Parlamentari Podem en el mateix sentit,
amb la redacció que convengui, per tal que tengui caràcter
retroactiu.

Una ordre és una forma de gestió i de procediment
normatiu àmpliament utilitzat a totes les comunitats
autònomes. Per altra part, els requisits exigits en els centres
i serveis sanitaris figuren en el Reial Decret 1277/2003, de
10 d’octubre, on s’estableixen les bases generals
d’autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, i que
també és aplicable als serveis sanitaris  integrats dins una
organització no sanitària. Ja sabem que un reial decret no es
pot modificar amb una ordre, per això el que aquí es pretén és
adaptar-se al Decret autonòmic 100/2010, que estableix el
procediment d’autoritzacions sanitàries, però que a la seva
disposició derogatòria es remet a l’Ordre 19/12/2000, per
regular les condicions i requisits tècnics exigibles per a
aquestes autoritzacions. Per això, llançant una nova ordre es
pot modificar aquesta Ordre de 19 de desembre de 2000,
simplement afegint un segon paràgraf a l’article 2.1, amb els
termes que es pretenen, és a dir, facilitar la interpretació de la
normativa autonòmica perquè l’Hospital Residència de Cas
Serres pugui seguir sent hospital com fins ara.

Ja he dit el cas d’una resolució que en ratifica una altra de
dalt a baix en tres dies. Però diré un altre  exemple de
modificació normativa d’ofici amb una ordre, l’Ordre de la
Conselleria de Salut, de 20 de febrer de 2004, també va
modificar normativa sanitària. Per tant, les modificacions
normatives són possibles si hi ha voluntat política, encara que
sigui sobrevinguda com el cas d’aquest Govern balear.

Què es pretén amb aquest punt? Que la modificació
normativa d’exempció de l’Hospital Residència Assistida de
Cas Serres sigui sinó immediata, sí ràpida. En aquest sentit va
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la segona esmena de Podem, intentar avançar al màxim la
tramitació de la proposició de llei, per introduir els canvis que
corresponguin al mateix decret i amb la mateixa finalitat.
Nosaltres plantejam una ordre d’aplicació ràpida i
posteriorment incorporar-la al decret, o com a esmena a la
proposició de llei. Com que la finalitat és la mateixa,
acceptam l’esmena de Podem, d’incloure aquest punt 5. A
més, acceptam també l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari PSOE, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
també firmada per Podem, perquè pensam que és una redacció
de consens i que va en la mateixa finalitat.

Però vull afegir que si, malgrat el disposat a l’article 1.2 de
l’Ordre, de 19 de desembre de 2000, la coexistència
d’activitats hospitalàries i residencial a l’Hospital Residència
Assistida de Cas Serres no va ser obstacle perquè el 2006 fos
renovada la seva autorització de funcionament com a centre
hospitalari, no pot constituir un obstacle ara perquè ja està
reconegut com a hospital, prèviament en base a la mateixa
normativa aplicable. I així es pronuncia, per exemple, una
sentència del Tribunal Superior de Justícia de València, Sala
Contenciosa, Secció 3, el 27 de novembre de 2007, i on es
sentencia la incompatibilitat d’anar en contra dels actes
propis, perquè una modificació posterior implica la vulneració
d’aquest principi, criteri que el Govern inicialment tampoc no
va tenir en compte, perquè del que parlam aquí avui és que
l’Hospital Residència Assistida Cas Serres quedi exactament
igual que com estava, com sempre. No parlam d’una part,
parlam del total, com sempre.

M’agradaria que en el moment que pugi aquí dalt el
portaveu del PSOE ens confirmàs que queda així, el deixarem
com sempre, no autoritzar únicament una sola part.

El punt 3, crec que el Parlament de les Illes Balears
manifesta el seu suport a l’activitat de l’Hospital Residència
Assistida Cas Serres i els seus treballadores i treballadors per
la seva feina diària i per l’oposició a la resolució descrita, què
menys que donar suport a qui ha sofert un greuge en aquest
intent de retirar la condició d’hospital passant per damunt de
la feina de molts d’anys. Hi ha una esmena de Gent per
Formentera que demana retirar aquest punt 3, si no ho he entès
malament. Crec que, francament crec que és un error i, per
tant, tant si és un error com si proposa la suspensió d’aquest
punt, nosaltres no l’acceptarem.

El punt 4 parla que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern balear a dialogar i a planificar amb els consells i
ajuntaments l’assistència sanitària i sociosanitària de l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera. Aquí hi ha l’esmena de Gent per
Formentera, la segona esmena, que acceptam, perquè
efectivament... l’esperit del punt 4 són els dos consells, però
l’esmena de Gent per Formentera amplia i concreta més i
defineix el Consell Insular d’Eivissa i el Consell Insular de
Formentera i, per tant, no tenim cap problema a acceptar-la, i
treu, posa damunt la taula el fet que, efectivament, si s’hagués
constituït, si s’haguessin complit els mandats parlamentaris,
cosa que no és habitual en aquesta conselleria, idò realment...,
i s’haguessin constituït les comissions sociosanitàries que
vàrem proposar no s’hagués hagut d’arribar fins aquí.

Aquesta planificació no inclou només la Conselleria de
Salut, sinó també la de Benestar Social i  la intenció és
reconduir el desgavell de l’assistència sociosanitària actual.

El juliol de 2016 ens varen contestar una altra pregunta
escrita que a l’antic hospital de Can Misses es pretenia obrir
una unitat polivalent de 30 i 40 places i que el conveni amb
Cas Serres es mantindria en funció de les necessitats de la
població, concepte indefinit que no ajuda a conèixer el futur
ni la planificació de res, i com que el Pla de cronicitat
presentat no fa gaire tampoc no aporta res de nou, encara
estam sense saber on volen anar amb l’assistència
sociosanitària.

Però és que uns mesos després, el febrer del 2017 va
renunciar que la..., varen anunciar que la unitat sociosanitària
de Can Misses tendria 58 llits, el doble del previst i del que
havien anunciat. I ara, després d’anunciar durant tota la
legislatura l’ampliació del conveni amb Cas Serres de 10 llits,
ara fa dos dies van i anuncien que són 15 llits.

Per tant, no tenen clara l’assistència sociosanitària,
almanco a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i, per tant,
abans de modificar res jo crec que és important que ho
dialoguin. I per això acceptarem també l’esmena 3, que es
constituirà com a punt 6, esmena 3 de Gent per Formentera
que es constituirà com a punt 6.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Intervenció del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears per defensar les esmenes RGE núm.
3921 i 3922 i la RGE núm. 4036/18, presentades
conjuntament amb els grups parlamentaris Socialista, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, per tant, torn d’intervenció del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té  la paraula el Sr.
Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. El Hospital Residencia Asistida
Cas Serres ha de continuar teniendo en su totalidad la
autorización de funcionamiento de hospital, con
independencia de las camas que tenga conveniadas con el ib-
salut o que solo sea una parte, ha de continuar en su totalidad.

Podemos somos un mero instrumento político para
defender el sistema público sanitario, luchar contra la
precariedad de los y las profesionales del sector, impedir la
privatización de nuestros derechos y también en la sanidad. No
es difícil entender que la intención política de Podemos Ibiza
haya sido desde el principio mantener la acreditación de
hospital de Cas Serres, es la que asegura la cualificación del
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personal y por ende la calidad del servicio y atención de las
personas usuarias.

Además de las enmiendas que ha comentado el Sr. Serra,
presentamos a esta moción una enmienda de adición en un
punto nuevo para que la proposición de ley que presentamos
para excepcionar a la totalidad de Cas Serres, que así pueda ser
mantener la autorización de la totalidad del hospital, que se
debata en este pleno no más tarde de junio de 2018, para dar
así seguridad y garantía normativa de forma rápida a las
familias y trabajadores, porque es fundamental y así lo
entendemos.

Si hay que enmendar el texto en lo que sea, si es necesario
para adaptarlo a las necesidades técnicas oportunas ese no será
el problema, pero tenemos ya una herramienta legal en marcha
y entendemos que debemos utilizarla.

Desde este parlamento se han aprobado medidas legales
urbanísticas excepcionales en que familias de renombre tanto
de Mallorca como de Ibiza se han visto beneficiadas. 

Pensamos en que no debe haber problema alguno en que
haya medidas legales excepcionales y que éstas se tramiten
rápido en este parlamento para asegurar la autorización de Cas
Serres como hospital, asegurando así la sanidad pública para
las personas de Ibiza, o las variaciones de texto  que sean
necesarias, puede ser una herramienta útil para este fin, esta
proposición de ley.

Para que la apisonadora del sistema no nos aplaste hay que
tener un pie en las instituciones, pero cientos en las calles, lo
hemos repetido más de una vez en esta cámara. Las aritméticas
parlamentarias, las mayorías se cambian gracias a la
movilización social, tenemos hoy un claro ejemplo con... 

No todos los partidos hubieran votado por la autorización
de Cas Serres como hospital hace unas semanas, pero es por
eso que desde aquí agradecemos, reconocemos y queremos
situar en el lugar que se merece y como tal que figure en el
Diario de Sesiones  a la movilización de la Plataforma de
apoyo al Hospital Residencia Asistida Cas Serres y la de las
trabajadoras y trabajadores. Y con su consentimiento
transmitimos el texto del comunicado leído en la primera
rueda de prensa que dieron el pasado 12 de abril, inicio del
proceso que da lugar a lo que hoy es este  amplio consenso
acuerdo social y político y éste dice así:

“El Hospital Cas Serres ha cubierto desde hace 160 años,
aunque cambiando de figura, ésta última es de 1993, hasta
ahora la necesidad de la población de Ibiza y Formentera de
enfermos crónicos y de media y larga estancia, estas
necesidades se estiman en un 3% de la población de las
Pitiusas y representan casi 5.000 personas que necesitan o van
a necesitar los servicios de este hospital, esto sin contar las
plazas de asistencia... y psicogeriatría. 

Queremos informar de los servicios que prestamos para
evitar el desconocimiento y hacer énfasis en la necesidad de
dicho centro. Disponemos de los siguientes servicios: cuarta

planta, donde se encuentran los pacientes geriátricos y
cronificados; tercera planta, donde se mantiene a los pacientes
de larga estancia, pacientes con necesidad de recuperación
funcional y de las ABVD, incluso de aquellos que vuelven a
casa; segunda planta, donde se encuentran pacientes crónicos,
de agudizaciones de los demás servicios y pacientes
paliativos; primera planta, donde se encuentran los pacientes
psiquiátricos y con demencias de las familias y otras
instituciones que no pueden asumir y requieren 24 horas con
seguridad, servicio  de fisioterapia donde se trabajan los
distintos objetivos generales que conlleva la tarea profesional
de la fisioterapia, educación para la salud, promoción y
prevención y rehabilitación, centro de día, que es un centro de
atención diurna de usuarios con déficit neuropsicológico
cognitivos y secundarios a patologías neurovegetativas, con el
fin de dar una mayor calidad de vida a usuarios y familiares,
servicio de cocinas que además dispone de productos
autóctonos de la huerta del consejo para elaborar las distintas
dietas y los medios adaptados... y los menús -perdón-
adaptados y personalizados a las necesidades de cada usuario,
servicio de limpieza y lavandería que, además de mantener las
condiciones necesarias hospitalarias, nos abastecen a personal
y residentes de todo tipo de material textil necesario, servicio
de mantenimiento que se encarga de mantener la
infraestructura en condiciones. 

Con todos estos servicios otorgamos asistencia médica
asistencial 24 horas, lo que también facilita el trabajo previo
de especialistas ahorrando dobles y triples consultas; la
atención hospitalaria a nuestros usuarios si se produce un
empeoramientos y reagudizaciones, evitando traslados y
desconfort a nuestros pacientes y familiares y con ello una
reducción del gasto, la atención a pacientes paliativos,
evitando largas horas de espera en los servicios de urgencia y
así disminuimos la carga asistencial de los mismos. 

Realizamos tareas específicamente hospitalarias como
transfusiones de sangre, cirugía menor, analíticas, etc.,
asumimos distintos tipos de aislamientos incluso de larga
estancia, inasumibles en el Hospital Can Misses, asumimos
ingresos sociales de todo tipo, así como a grandes
dependientes no geriátricos. Asumimos ingresos temporales
como descargas a los cuidadores principales de los
domicilios, también somos un hospital docente tanto para
auxiliares como enfermeros.

Disponemos de programa de prevención de caída y
promoción de la salut, rehabilitación hospitalaria de
convalecencia, activación psicomotriz en psicogeriatría y
programa de atención a enfermeros encamados, a enfermos
encamados, -perdón-, atención médica programada a demanda
de urgencias en su propia planta o servicio, a no ser que se
requiera oxígeno y de atención más intensiva, que pasará a la
planta de complejidad clínica. 

En definitiva, un cuidado integral tanto en nuestros
residentes como en sus familias. Hacer hincapié en que una
cosa son las camas hospitalarias que tenemos según convenio,
bastante escaso debido también a las malas negociaciones de
nuestra administración, y otra en realidad es la realidad de
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nuestro centro, y que damos atención hospitalaria a todos
nuestros residentes que por el paso de los años y el
empeoramiento de sus patologías la necesitan, todo ello a
costa del esfuerzo de los trabajadores, a pesar de los bajos
ratios y la falta de substituciones. Todos estos servicios se
encuentran sustentados por el personal sanitario altamente
cualificado y con amplia experiencia en nuestros servicios,
como son nuestros médicos, enfermeros especializados en
geriatría y psiquiatría, fisioterapeutas, técnicos en cuidados
auxiliares de enfermería, celadores sanitarios. Una atención
especializada que se ve reflejada en un índice casi nulo de
UPP, que es un indicador de calidad hospitalaria. 

Reincidir en que con lo que han hecho han dejado abiertas
las puertas para una externalización del servicio, la
privatización del centro, la reducción de la plantilla, la
sustitución de personal sanitario cualificado por el personal
menos formado, todo lo que se traduce en una caída en picado
de la calidad asistencial que recibirán nuestros residentes.
Estamos hablando no de un hospital de paso sino de uno de
media y larga estancia donde para nuestros residentes esto es
un hogar, ya que muchos de ellos pasan aquí muchos años
hasta el final y los trabajadores no solo somos los que
realizamos su cuidado integral sino que en muchos casos
somos su familia. 

Este tipo de servicios sanitarios ya existen en Mallorca,
donde cada vez se potencian más por el Govern de las Islas
Baleares y donde se prevé seguir ampliándolos. En Ibiza y en
Formentera el único centro que desde hace muchos años
cubre esta necesidad fundamental para la población es el
Hospital Residencia Asistida Cas Serres. Lo que deberían
plantearse los responsables políticos es crear más centros
como el hospital residencia, pero en ningún caso eliminarlo,
tal como funciona ahora. Consideramos que es
completamente incongruente, falto de sensibilidad y que deja
patente un desconocimiento de las necesidades de los
ciudadanos. 

Apelamos a la movilización ciudadana, a todos los
familiares y amigos de los pacientes que están en este centro
y que no quepa la menor duda de que los políticos no pueden
contra la voluntad y la determinación de todos.

Para finalizar, queremos agradecer a todos los
compañeros, residentes y familiares por su implicación y
agradecer también a las plataformas de “Basta ya”, contra la
bajada de las pensiones; las “Kellys”, camareras de piso de los
hoteles, y a los diversos grupos de Facebook venidos de Ibiza
por acompañarnos y manifestarnos su apoyo.”

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Passam al torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar les esmenes RGE núm. 4022,
4023 i 4024/18. Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, en cuanto a
las enmiendas de Gent per Formentera comentar que quedan
defendidas en sus propios términos. Muchas gracias.

Señoras y señores diputados, miren, desde Ciudadanos
tenemos muy claro que si algo funciona, potencialo, si algo
funciona potencia los recursos humanos y económicos que
necesita. Consellera, si algo funciona, ¿qué sentido tiene
eliminarlo?

Ante todo me gustaría comentar que nos alegramos que las
movilizaciones de los trabajadores, usuarios y familiares
hayan conseguido dar marcha atrás a las intenciones
consumadas de este govern del pacte y del Consejo de Ibiza
que pretendían desautorizar a Cas Serres como centro
hospitalario. Mi enhorabuena a la plataforma por su trabajo y
por el acuerdo alcanzado.

Miren, en Baleares tenemos gravísimos problemas en
atención a la cronicidad y Cas Serres es el único recurso en
toda la isla de Ibiza que presta un servicio integral de atención
a la cronicidad. Y parece ser que el Consell de Ibiza no ha sido
capaz en estos dos años, que sabía de las intenciones del
Govern, de valorar la importante labor diaria que realiza este
centro para la isla, una labor que, sin embargo, sí ha tenido
respuesta y reconocimiento por parte de los ibicencos, como
así lo han demostrado estas semanas. 

Cas Serres, con los medios justos y desde hace muchos
años, ha conseguido unos profesionales altamente
cualificados que realizan un riguroso control de patologías
clínicas complejas y en el propio centro, sin traslados, un
hecho que no sólo da tranquilidad a las familias y al usuario,
sino que evita una carga asistencial que sería inasumible en el
Hospital de Can Misses. Fíjese que paradoja, consellera, usted
lleva dos años pretendiendo eliminar la autorización del
centro como hospital y resulta que en estos dos años Cas
Serres ha sido su mejor aliado en la sombra, evitándole
muchísimos quebraderos de cabeza al aliviar las urgencias y
las especialidades de Can Misses.

La verdad, consellera, es que se echa en falta que durante
estos dos años y antes de emitir su resolución no se hubiera
acercado al centro para hablar con los trabajadores que le
estaban echando una buena mano.

Está claro que la acreditación como hospital ha
posibilitado, por una parte, la alta cualificación del profesional
del centro, permitiendo ofrecer una calidad asistencial en la
atención a la cronicidad que es altamente valorada por los
usuarios y sus familias y, por otra parte, ha posibilitado una
elevado coordinación con el Hospital de Can Misses y una
cada vez mayor colaboración y convenios con el ib-salut, unos
convenios que además imagino permitirán recursos por parte
del Govern para este centro que sin duda necesita una mayor
inversión.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804022
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804023
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804024


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 120 / 2 de maig de 2018 6793

Y no cabe duda que todo esto ha sido posible gracias a
poseer la acreditación como centro hospitalario, una
autorización que se ha mantenido con la misma legislación
que ahora se quiere suspender. Por lo tanto, seguramente
parece ser que la ley es interpretable o en todo caso adaptable
a la realidad.

Miren, como ya explicó aquí el Sr. Serra en la
interpelación, Cas Serres tiene categoría de hospital desde
1993 y está inscrito como hospital tanto en el registro de las
Islas Baleares como en el Ministerio de Sanidad, y hoy Cas
Serres, hoy, no va a perder la acreditación de hospital, como
pretendía este govern del pacte. Ciudadanos va a apoyar todos
los acuerdos que sean necesarios para ello, y quiero destacar
que Cas Serres no va a perder su acreditación gracias a la
movilización de los trabajadores del centro, de los usuarios y
de sus familiares que se han negado a aceptar que un trabajo
bien hecho y de tantos años pierda su continuidad por una
decisión política.

Vuelvo a insistir, llama la atención la nula resistencia por
parte del Consell de Ibiza, formado por el PSOE y Podemos,
que no han movido ni un dedo en estos dos años dejando en un
absoluto desamparo a Cas Serres, a sus trabajadores y
usuarios. No saben valorar lo que tienen. 

Igualmente nos alegramos que, tras las movilizaciones,
hayan cambiado de idea sobre este tema, por todo ello desde
Ciudadanos vamos a dar apoyo a los puntos de la moción,
donde se insta a la suspensión de la resolución del Govern que
desautoriza al centro como hospital; daremos apoyo al punto
en el que se insta al Govern a modificar de urgencia la
normativa para que se permita el funcionamiento como
hospital autorizado a centros con las características de Cas
Serres así como también manifestamos todo nuestro apoyo a
los trabajadores del centro por su trabajo diario y por la
defensa de este proyecto  que es el Hospital Residencia
Asistida de Cas Serres. 

Y me gustaría volver a repetir la reflexión con la que he
empezado, si algo funciona, poténcialo, es a nuestro entender
lo que debe hacer un gobierno. 

Por otro lado también comentar que daremos apoyo a
todas las enmiendas del resto de los grupos que sean admitidas
por el grupo proponente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Xelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Estic realment
sorpresa i admirada, són vostès molt bons fent mítings, però
són brillants fent nyaps. 

Ja fa anys que es diu que es procedirà a arreglar l’Hospital
de Can Misses, i els ciutadans d’Eivissa esperen i esperen que

aquesta promesa s’acompleixi. Saben què passa? Que si això
no es fa Eivissa pateix de precarietat en els seus serveis
sanitaris i, per tant, no es pot prescindir de cap dels serveis
sanitaris de què gaudeix, i aquí entra en joc el tema que ens
ocupa, i que és el centre de Cas Serres, un humil centre
assistencial i residencial, un centre estimat pels eivissencs i
a més fruit d’una adoració, un centre al qual no s’ha prestat
tota l’atenció que cal. Pot ser curt de mitjans, però davant les
mancances generals compleix la seva feina.

I ara ens trobam en una situació patètica, fruit de la
incompetència dels seus socis de Podem, que no han estat
capaços de fer una cosa tan senzilla com evitar el que ha
passat. Ni vostès no han estat capaços d’adonar-se del que
passaria, o potser ja els anava bé que passàs, i  deixar la
ciutadania eivissenca en aquesta situació. Ara ningú no n’és
responsable, tothom s’amaga i posen el Parlament a treballar
perquè arregli el que vostès han malmès, perquè tothom sap
que el Parlament no té altres coses a fer que arreglar la seva
estultícia. Ningú no sap res; la consellera de Salut no piula; el
president del Consell d’Eivissa, tampoc; tothom vol passar de
puntetes. Ja n’hi ha prou de prendre el pèl a la gent, i
especialment de tenir la gent d’Eivissa en unes condicions
sanitàries tercermundistes, perquè des de fa molts d’any els
responsables de la planificació sanitària han fet les coses
malament, molt malament; ja ens tenen acostumats als nyaps.
A un territori que ja té prou mancances tan sols li faltaven les
negligències de Podem, que dia a dia s’omple de glòria.

Com que poques explicacions ens han donat ens quedarem
amb el dubte. En qualsevol cas tot això és inadmissible, i no
hem sentit pronunciar la paraula “dimissió” per part de ningú.
El tractament a la població eivissenca en aspecte sanitari és de
vergonya. Posats a arreglar nyaps, facin-ho com toca i com es
mereixen els eivissencs: traspassin la gestió de Cas Serres a
l’ib-salut, i que sigui aquest el que assumeixi els costos de
manteniment i gestió, i que garanteixi el seu bon fi aprofitant
aquest desgavell. Menys històries d’aplicar modificacions
legislatives per fer un pegat; és ben trist que això ho hagi de
demanar jo perquè cap diputat d’Eivissa del PSIB o de Podem
no aixequi una trista veu per a aquesta proposta. I en aquest
marc habilitin les condicions perquè l’hospital sociosanitari
pugui donar el servei com toca.

I respecte de la proposta de Podem, he de dir-los que quan
a les lleis s’han de fer canvis específics per casuística
específica vol dir que les lleis no funcionen o que el que no
funcionen són els gestors. Deixin ja d’enganyar ciutadans i
treballadors, compleixin d’una vegada el que prometen, i donin
a Eivissa el que li pertoca. Jo per la meva part donaré suport a
tots els punts de la moció, així com a les esmenes que ha
acceptat l’equip proposant, perquè crec que és bo per a la
ciutadania eivissenca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar l’esmena RGE núm. 4036/18. Té la
paraula el Sr. Xico Tarrés.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804036
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bon dia. Moltes gràcies, Sr. President. Per començar he de
dir que jo, quan venia a defensar aquest punt aquí al Parlament,
era un dia d’alegria, perquè resulta que la setmana passada es
va saber arribar a un acord polític a Eivissa perquè l’Hospital
de Cas Serres continués essent allò que tots volem que sigui,
a Eivissa. Però, clar, vens aquí i et trobes només intervencions
que pareix que tot s’ha malament, i evidentment hi ha hagut
coses que s’han fet malament, sí... No, no, és que és molt
curiós quan parles tu a un parlament, a una institució política,
que pareix que tothom té la solució de tot, i te’n vas al carrer
i els problemes som..., els polítics moltes vegades som els
problemes de quasi tot, i resulta que aquí tenim un problema
polític, un problema polític a un hospital d’Eivissa que s’ha
generat per no demanar a temps una cosa que s’havia de fer,
perquè tots sabem quina era la situació de l’Hospital de Cas
Serres, i quan ens trobam el problema resulta que al final té
una solució, i té una solució perquè hi ha hagut una voluntat
política per part de la consellera de Salut.

Sr. Jarabo, supòs que si vostè té alguna cosa a dir podrà
venir a dir-ho quan el deixi el seu grup. Jo supòs que serà així,
però mentrestant crec que la realitat és exactament aqueixa: la
consellera s’ha assegut amb el personal de Cas Serres, amb
tota la gent afectada, i han arribat a una solució, una solució
que no és ni menys la que està comentant algú aquí avui. Vull
dir que la possibilitat que l’ib-salut assumeixi l’Hospital de
Cas Serres no entra dins les solucions que estam buscant.
Pretenem des d’Eivissa que l’Hospital de Cas Serres sigui allò
que fa moltíssims d’anys que continua essent: un hospital
residència assistida, i  per ser hospital ha de complir unes
condicions, i aqueixes condicions avui no es pretén tan sols
que siguin les mateixes que ha tingut fins ara, sinó que es
pretén que es millorin, perquè hi ha una voluntat política que
s’ha posat damunt la taula per part del consell insular i que s’ha
posat damunt la taula per part de la conselleria, que el nombre
de serveis hospitalaris que tengui l’Hospital de Cas Serres
sigui superior l’any que ve que el que té avui. Això és la
realitat, i per això hauríem d’estar contents i hauríem d’estar
satisfets, i tots buscam tenir un protagonisme sobre un fet
com el que hem tengut avui aquí.

Jo  crec que és una cosa que és trista. Parlam de temes
puntuals; com dèiem, la resolució el que fa és deixar sense
efecte alguna cosa, i aquí no podem dir que retiram o anul·lam
o rompem un acord; no, hem deixat sense efecte un acord que
hi havia, però un acord que era totalment legal i que tots ho
sabíem, tots sabíem que això arribaria, que arribaria el dia que,
aqueixa condició d’hospital, Cas Serres la perdria si no
actuàvem quan havíem d’actuar. Jo vull dir: havíem d’actuar fa
un mes, havíem d’actuar fa quatre anys o havíem d’actuar fa
deu anys? Havíem d’actuar. Tots els polítics hem passat per
aquí i hem tengut responsabilitats a Cas Serres. Hi ha diferents
partits, perquè han estat tres partits diferents els que hem
tengut responsabilitats a Cas Serres, i avui tenim una situació
concreta que no és la que ens agrada, i resulta que avui venim
al Parlament i tenim una solució, perquè la consellera se n’ha
anat i allà on hi havia el problema l’ha afrontat, i el personal...

i el personal de Cas Serres ha estat d’acord amb les solucions
que s’han plantejat.

És més, jo aquí crec que a la reunió que hi va haver a
Eivissa el dilluns els treballadors de Cas Serres -si n’hi ha
algun que ens escolti podrà dir si és cert o no- varen entendre
i sabien perfectament que no es poden tenir tots els llits a dos
registres, a social i a sanitari; n’hi ha d’haver un que ha de ser
concertat, que són els sanitaris, i que tenim un nombre de llits
per poder tenir uns serveis hospitalaris. Aqueixos serveis,
aquest registre, el que cerca ara i que varen arribar a aquest
acord és que siguin 15 els llits  en conveni i de naturalesa
hospitalària. Això vol dir augmentar els serveis que té  Cas
Serres. Per tant el que no pretenen, com deia al principi, és
deixar l’Hospital de Cas Serres tal com estava la setmana
passada, sinó millorar la seva condició hospitalària i per tant
assistencial. Crec que això és motiu o hauria de ser motiu
d’alegria, o per a mi és motiu d’alegria.

I, clar, quan sents les intervencions que es fan aquí, home,
crec que no existeix aqueixa alegria, i crec que ens enganyam
molt quan la gent em fa que sí o que no amb el cap, quan jo
repetesc tantes vegades que els ciutadans ja ens estan
demanant massa vegades que siguem aquí per solucionar
problemes que tenen, no per fer-los més grossos, no per tirar-
nos per la cara coses que no ens podem tirar. Ens podem tirar
per la cara políticament moltes coses, però quan veim que el
problema greu a Eivissa suposava la pèrdua de la condició
d’hospital de la residència de Cas Serres idò que cadascú en
vulgui treure pit. Em sembla molt bé que allà on toca cadascú
treballi per millorar les condicions de l’Hospital de Cas
Serres, em pareixeria fantàstic, però avui no sé exactament
alguns què estan demanant aquí.

Amb tot això crec que s’ha de dir que de la proposta que fa
el Partit Popular nosaltres estam totalment d’acord amb tots
els punts que ha manifestat, fins i to t amb la no acceptació
d’una esmena de Gent per Formentera PSOE perquè, bé, era
retirar un punt que crec que és important i que n’estam
satisfets, que és el que fa referència a felicitar i agrair al
personal de Cas Serres que hagi fet el que ha fet aquest temps,
de reivindicar uns llocs de feina, de reivindicar unes
característiques de l’hospital que estan molt bé.

I que no ens enganyem, la pressió ciutadana ens ha fet
possible que avui prenem aquesta decisió.

Però, llavors, hi ha una de les esmenes de Podem, a les
quals nosaltres donarem suport, però que és la que fa
referència al cinquè punt, que diu que “el Parlament de les
Illes Balears acorda que la proposició no de llei RGE núm.
3676, presentada per urgència pel Grup Parlamentari Podem,
es trameti amb la màxima celeritat possible en tots els tràmits
parlamentaris.” Nosaltres, dit això, allà on diu “el Parlament
de les Illes Balears acorda que la proposició”, que digui “insta
que la proposició”, entre d’altres coses perquè això és una
cosa que depèn del president de la comissió, jo crec que és
molt més normal instar el president arribar a un acord que no
acordar-ho abans que vagi a la mateixa comissió.
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Llavors serà vostè, Sr. Morrás, que ens dirà o l’altra.

Per un altre costat, vull fer referència que la consellera,
l’altre dia, quan va venir a Eivissa, va fer unes declaracions i en
aqueixes declaracions ella demanava disculpes per no haver
arribat a un acord abans o no haver trobat la solució abans. Jo
crec que tot això hem de posar-ho en valor, jo almenys ho vull
posar en valor, la celeritat amb la qual s’han fet les coses quan
s’ha produït un problema, i crec que, Sr. Morrás, amb tota
l’estima i tot el respecte que tenc cap a vostè, crec que vostè
també hauria d’haver estat el primer en agrair que, per part del
Govern, s’hagin pres les mesures que s’han pres, el ràpid que
s’han pres. Perquè, com dic, els agradarà o no, i ho he dit
moltes vegades, tots ens hem equivocat, jo pot ser que amb els
anys que vaig tenir responsabilitats sobre la residència de Cas
Serres, m’hagués equivocat en el que sigui, i que ara aquest
sigui el resultat.

L’important és resoldre aquest problema i pot venir algú i
pot dir: també licitarem. A Eivissa el que cerquen és que
l’antic Can Misses sigui un hospital sociosanitari, i amb això
resolem el problema. L’antic Can Misses ha de comptar o ha
d’arribar a funcionar compatibilitzant la seva activitat amb la
residència o amb l’hospital residència de Cas Serres, això és
el que volem i això és el que cercam, i això és el que s’ha fet
i el que es fa per part de la conselleria.

I ara ens entren les presses per a tot, quan alguns sabem o
tots sabem que l’hospital de Can Misses, tant la residència,
com el centre de salut, i això, han estat o varen estar anys
aturats i ara encara no són allò que tots volem que siguin. Crec
que hem de tenir paciència perquè la feina que s’ha fet a
Eivissa i  a Formentera, i parl de Formentera per les tres
darreres esmenes, és molt superior a la que s’havia feta en
anys anteriors, milloram en tots els aspectes sanitaris. I avui
podem dir que Cas Serres serà molt millor o tendrà més
competències com a hospital de les que podíem parlar fa una
setmana o fa un mes endarrera. 

Per tant, jo venc aquí a felicitar-nos que ens puguem posar
d’acord que aquesta moció que ha presentat el Partit Popular,
amb les esmenes que hi hem presentat tots, doncs arribi a bon
final, votant-la tots a favor, com anam a fer. Així que jo l’únic
que volia fer era felicitar-nos per això.

Res més, moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca per defensar l’esmena RGE núm. 4036/18,
té la paraula el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Primer de tot,
aquesta qüestió crec que requereix repassar uns antecedents,
primer de tot, que l’hospital de residència assistida de Cas

Serres, titularitat del Consell Insular d’Eivissa, amb data 10 de
maig del 2006, va obtenir la renovació d’autorització de
funcionament com a hospital monogràfic dedicat a malalts
geriàtrics o de llarga estada. En aquesta data, l’hospital
residència constava com a un centre hospitalari de 165 llits,
en el Catàleg Nacional d’Hospitals del Ministeri de Sanitat.

El 20 de desembre del 2016, deu anys després, es presenta
la sol·licitud de renovació de l’autorització del funcionament
del centre sanitari amb internament d’hospital residència
assistida a Cas Serres. En el moment de presentar la
sol·licitud, l’hospital residència Cas Serres estava inscrit en
el Registre unificat de serveis socials de la Direcció General
de Planificació i Serveis Socials, d’acord amb la informació
que proporciona el personal tècnic de Cas Serres, en resposta
als requeriments d’informació del personal del Servei
d’Avaluació, Acreditació i Inspecció, es conclou que el centre
disposa de 160 llits, d’aquestes places n’hi ha 5 de
concertades amb l’ib-salut i 40 concertades amb la Direcció
General de Dependència, que s’inclouen dins la xarxa pública
d’atenció a la dependència.

La resta de places, 115, són assignades per la Comissió de
Valoració de Serveis Socials del Consell Insular d’Eivissa.

La valoració de la documentació aportada i les evidències
constatades duen a la conclusió que no es pot concedir la
renovació de la sol·licitud. Aquest fet és comunicat al Consell
Insular d’Eivissa, mitjançant resolució emesa el 2 de març del
2018.

Tota aquesta situació jo crec que ha estat, bé, s’ha generat
tot un tema que és més de forma que no de fons, encara que
pugui tenir també implicacions de fons, i tot això s’ha generat
i ha conduït a tota una sèrie de dificultats. En primer lloc, els
hospitals estan regulats per una normativa específica de
caràcter estatal, el Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre,
i per normativa de caràcter autonòmic, el Decret 100/2010, de
27 d’agost, i l’Ordre de 19 de desembre del 2000, de la
Conselleria de Sanitat i Consum; precisament aquesta
normativa sanitària exclou les residències de la tercera edat de
l’àmbit sanitari i 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, els requisits i el
procediment d’autorització per a la creació, modificació,
trasllat i tancament dels hospitals, estableix que l’hospital ha
d’estar ubicat en un immoble d’ús exclusivament sanitari,
sense perjudici d’aquells altres serveis complementaris que es
puguin prestar.

El Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, 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.

Cal tenir en compte també que la normativa que regula les
residències per a la tercera edat a les Illes Balears, el Decret
123/2001, de 19 d’octubre, també estableix, al seu article 25,
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que les residències ocuparan la totalitat de l’edifici o bé les
primeres o primeres plantes, conjuntament, i hauran de tenir
un accés independent.

Per autoritzar l’activitat hospitalària s’exigeix el
compliment de normativa sanitària específica i en situació
similar a totes les comunitats autònomes, ja que es regeixen
pel Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, que és la norma
bàsica d’obligat compliment, i s’autoritzen els serveis
sanitaris dins l’organització social.

Altres consideracions que també cal tenir en compte, crec
jo, davant aquesta moció, primer de tot que amb el camí que
s’havia marcat fins ara, cal tenir tota una sèrie de qüestions: es
podia mantenir el conveni amb el Servei de Salut per als llits
de llarga estada? Sí, el Servei de Salut manté convenis amb
altres residències, com, per exemple, Santa Rita a Menorca.
Donaria lloc el canvi d’autorització administrativa a qualque
modificació de l’activitat que du a terme Cas Serres en
l’actualitat? No, l’hospital residència assistida de Cas Serres
podria seguir oferint els serveis que dóna en aquests moments
durant el període de transició i entre una transició i l’altra, i,
una vegada donada aquesta, s’ajustaria a l’activitat real del
centre i als àmbits normatius sanitaris i socials.

Podria Cas Serres seguir utilitzant la denominació
d’hospital? Sí. En resum, ni els residents ni els treballadors
haurien de veure afectada de cap manera la seva assistència
sanitària a Cas Serres, però sí que és cert que el problema de
la imatge, el problema de la forma d’aquesta resolució no
concorda amb la línia d’aquest govern, que aquest govern, com
bé sabeu, té, com a prioritat, la defensa de la sanitat pública.

Dit això, entenem que aquesta imatge podria... ha donat, de
fet, ha donat nombrosos problemes i confusions tant als
usuaris com als treballadors de Cas Serres. I entenem també
que, pels mateixos motius, un canvi en la classificació no
originaria canvis en la pràctica i per aquest motiu no hi ha
motius per canviar dita classificació. Per tant, pels mateixos
motius que es pot defensar canviar aquesta classificació,
entenem que es pot defensar no canviar aquesta classificació.

La consellera ja, durant aquests dies, ha anunciat la
suspensió d’aquesta resolució i s’ha adreçat a tots els
treballadors de Cas Serres amb una visita feta fa dos dies a
Eivissa, cosa que, des de MÉS per Mallorca, aplaudim. I
entenem que aquestes declaracions, aquest anunci de
suspensió s’adequa al model de gestió de sanitat pública que
té MÉS per Mallorca i que va defensar en els acords, quan es
van signar els acords pel canvi; un model que va encaminat,
primer de tot, a una recuperació de drets, recuperació de
targeta sanitària, defensa dels hospitals públics, no tirar enrera
els anuncis de tancament d’hospitals que es varen fer durant la
passada legislatura, recuperació de més de mil llocs de feina
que el Partit Popular va retallar la passada legislatura,
recuperació dels horaris d’horabaixa en els centres de salut,
dur a terme unes oposicions per donar més estabilitat al
sistema i tot això, aquest model és el que encaixa amb aquest
anunci que ens ha fet la consellera aquests dies.

Per tant, entenem que, des de MÉS per Mallorca, s’ha
ratificat i creiem que seguin en una bona direcció com a
govern. Des de MÉS per Mallorca, amb altres forces,
demanam, en definitiva, a través d’una moció que s’ha
presentat i  que el Partit Popular ha dit que acceptarà, que
s’insti el Govern de les Illes Balears a tramitar, amb urgència,
les modificacions normatives necessàries que eliminin les
traves que impedeixen el funcionament com a hospital
autoritzat dels centres, com l’hospital residència assistida de
Cas Serres. Aquesta esmena l’ha presentada el PSIB, compta
amb el suport de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Podem i ens alegra que el Partit Popular l’hagi acceptada, torn
repetir, des de MÉS per Mallorca pensam que aquesta moció
que presenta el Partit Popular amb la seva globalitat hi estam
d’acord.

Respecte de la resta d’esmenes que s’han presentat, també
dir que, si es dóna el cas, i el Partit Popular sembla que sí les
acceptarà, les esmenes que presenta Podem, també els
donaríem suport. I mantendrem també el mateix sentit que el
Partit Popular ha anunciat respecte de les esmenes que s’han
presentat, per exemple a Formentera, el Grup Mixt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, també per defensar l’esmena RGE núm.
4036/18, té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Jo seré breu, fa
temps que hi ha rebombori a Cas Serres, amb anuncis per part
del Govern que van generar por a perdre una instal·lació
sociosanitària i les seves lògiques mobilitzacions socials. Fa
pocs dies que ha arribat una mica de calma a Eivissa amb la
visita de la consellera de Salut per tal d’apaivagar els ànims
encesos entre els professionals i els familiars dels usuaris. En
aquest conflicte s’ha xocat frontalment amb la legislació i les
seves exigències, la legislació s’acostuma a fer pensant en
models únics i típics, sense tenir en compte les particularitats
de cada territori, així com dels recursos de què es disposa, i
la nostra condició illenca té  particularitats i mancança de
recursos.

I aquí és on podem situar el que ha passat aquestes darreres
setmanes a Cas Serres, l’aplicació de la normativa ha generat
desconcert a Eivissa, per tant, la preocupació que s’ha generat
entre el personal i familiars, tot i que el Govern va insistir que
el canvi d’hospital a residència no havia d’afectar-los, és ben
normal.

No entraré a detallar les lleis que estipulen que ha de ser
un hospital o residència, quines característiques ha de tenir,
perquè tot açò ho va exposar molt clarament la consellera a la
interpel·lació de fa un parell de setmanes. La setmana passada
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es va produir una reunió entre la Conselleria de Salut, el
Consell Insular d’Eivissa i els treballadors de Cas Serres, i
allà, la consellera Gómez, va insistir i es va comprometre a
cercar solucions per mantenir la categoria d’hospital
residència assistida. Cal veure ara com es fa aquest canvi de
normativa, la seva adaptació i valorar quins canvis són
necessaris, si escauen.

I aquí serà fonamental la col·laboració de totes les parts
implicades, amb un únic objectiu, la bona assistència dels seus
usuaris i la cobertura de l’assistència sociosanitària a Eivissa.

El sentit del nostre vot serà votar a favor dels punts primer,
tercer i quart, per al segon punt hem presentat una esmena que
ja ha estat explicada. I respecte de les altres esmenes
presentades, les donarem suport, amb l’excepció de la RGE
núm. 3921/18, de Podem, a la qual ens abstindrem, perquè
entenem que és una decisió a prendre per part de la Mesa, així
com votarem no a la 4022/18, de Gent per Formentera, perquè
entenem que és una errada, jo crec que més que el punt 2, el
punt 3 era al punt 2 que anava l’esmena de la Sra. Tur. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Passam al torn de fixar posicions. 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. Jo també
seré breu en aquest tema, un tema que ens ha deixat bocabadats
des del principi, perquè els he de dir, tant a la consellera com
al Consell d’Eivissa, que els ha quedat una història
esperpèntica. El Sr. Serra crec que ha explicat clarament les
diferents passes fetes a través de diferents decrets i
normatives, i també el que es podria haver fet. La Sra. Gómez
va venir aquí, fa dues setmanes, a justificar la resolució del 2
de març del 2008, que declara l’extinció de l’autorització de
l’hospital residència assistida de Cas Serres d’Eivissa per
seguir funcionant com a tal. I es va forçar molt en donar tots
tipus d’arguments per justificar aquesta decisió, va començar
dient que era un tema purament legislatiu, que l’hospital
s’havia d’ajustar a la seva activitat, que amb la normativa actual
no es pot autoritzar un mixt d’hospital-residència, que les
places consten a dos registres i això no pot ser.

I també una altra excusa, aquesta ben contradictòria, que,
per una banda, va dir que l’hospital podia seguir amb la seva
activitat habitual, però, a la vegada, que s’havia de canviar el
model necessàriament. És a dir, va venir al Parlament a
justificar la decisió presa amb un rosari d’excuses que, just el
divendres, varen desaparèixer quan va sortir la vicepresident
segona del consell a dir que s’havia trobat una escletxa legal
i que el centre podia mantenir l’acreditació d’hospital. De
sobta, tot allò que havia dit aquí la consellera, sobre
necessitats imperants i normatives que s’han d’acomplir, ara
ja no tenia importància.

No entenem res, perquè o la normativa ha canviat en dues
setmanes o no es va ser sincer aquí quan s’explicaren els
motius de la resolució dictada perquè l’hospital de Cas Serres
deixàs de ser hospital. El que sí sabem i tenir clar, però, és que
l’hospital residència Cas Serres no només és una residència,
sinó que ofereix servei hospitalari i, a més, és imprescindible
per a no saturar les urgències.

I que també fa funcions de residència? És clar que sí, i
molt ben valorades pels pacients, per tant s’ha de continuar
fent així. Ens alegram i els felicitam que hagin rectificat a
temps, perquè va arribar un punt que semblava que es
menyspreava Cas Serres i la feina que hi fan tots els
professionals. El que de cap manera no podem compartir és la
forma com han gestionat tot aquest tema, ni amb les seves
disputes amb Podem a Eivissa, ni amb els treballadors de
l’hospital residència, que, com no pot ser d’altra manera,
estaven molt preocupats pel seu lloc de feina i una possible
privatització del servei.

En consonància amb el que he exposat, tot i que ja s’hagi
fet l’anunci de la retirada de la resolució, el nostre grup votarà
a favor d’aquesta moció. Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Passam al torn de rèplica del grup
proposant, per defensar la iniciativa té la paraula el Sr. Vicent
Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair a tots els
grups el suport a aquesta moció del Partit Popular, enriquida
amb les esmenes que han presentat i que nosaltres hem
acceptat.

Entenc que el portaveu del Partit Socialista doncs faci una
referència a l’actuació de la consellera, però si hem de
començar a esbrinar exactament el que ha passat és que la
principal culpable de tot això és la consellera, per tant, la
consellera, juntament amb el "menfotisme" del Consell Insular
d’Eivissa, ha estat el que ens ha dut a aquesta situació d’avui,
és el que passa aquí exactament.

(Remor de veus)

El darrer dia, a la interpel·lació a la consellera li  vaig
demanar la retirada o la suspensió d’ofici i ha estat tota una
setmana i dues setmanes parlant únicament que havien
proposat una retirada, que era prevaricació. Sra. Consellera,
Sra. Consellera, si era prevaricació la retirada, vostè es podia
aferrar a la suspensió d’ofici i no ho ha fet, i no ho ha fet, i no
ho ha fet, ha seguit parlant de què li havíem demanat una
retirada, i el que li vam demanar era una suspensió.

Per tant, jo crec que han entrat vostès com un elefant dins
una terrisseria, per al final tornar-ho a recol·locar i que es
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quedi tot al mateix lloc. Esper, esper, perquè hi ha hagut unes
paraules que m’ha entrat el dubte que això sigui així.

Sra. Huertas, Sra. Huertas, venir aquí, que, per cert, no hi
és, o sigui ens tira la pilota i se’n va...

(Algunes rialles)

..., bé, doncs, miri, venir aquí a dir que cap diputat d’Eivissa no
ha defensat l’hospital residència perquè sigui (...) a ib-salut i
anar-se’n, això em sembla un absurd! No pot venir aquí amb
aquest pla, sense estudiar, sense conèixer quina és la gestió
que es fa a l’Hospital Residència de Cas Serres, ni es pot dir
això tenint en compte que hi ha un consell insular que vol les
màximes competències. Per tant, parlem del que estam dient,
abans de plantejar solucions que no tenen res a veure amb
això.

Aquests darrers dies he sentit moltes coses que no m’han
agradat de determinats portaveus, fins i tot en els mitjans de
comunicació. Ridiculitzaven el fet que si tenies una
apendicitis, si nosaltres demanàvem que l’hospital seguís sent
Hospital Cas Serres, és que tenguis una apendicitis que no s’ha
d’anar a l’Hospital de Cas Serres, doncs és clar que no. Això
s’ha dit, això s’ha dit per part de determinats portaveus, això
s’ha dit. Com si jo  tenc un problema cardiovascular, vaig a
operar-me al millor centre urològic. Per tant, el que té un
problema va al seu problema.

Nosaltres no demanam ser l’hospital..., que Cas Serres
sigui un hospital per poder fer de tot, parlam de mantenir la
categoria d’hospital per mantenir les categories professionals
que un equip d’hospital requereix per a determinades
prestacions, que això és l’únic que demanam, però per a tot
l’hospital, per a tot l’hospital, no únicament per als 15 llits.
Perquè hi ha més de 15 malalts dins Cas Serres amb
prestacions sociosanitàries. És a dir, si quadram les coses,
quadrem-les bé.

Estam demanant hospital perquè un hospital requereix per
exemple que els auxiliars d’infermeria siguin titulats com a
tals i no recórrer a determinades formacions que són de
categories inferiors, amb tot el respecte del món,
absolutament respectables, però que baixarien la qualitat
assistencial, i que això determinaria que determinats
professionals que són allà per l’estil de professió que es fa,
com per exemple infermeria, formada en aquest tipus de
recursos, doncs realment no demanàs anar-hi, això baixaria la
categoria. Com també ho seria el fet de què no faria falta que
hi hagués un metge 24 hores i, per tant, baixaria la qualitat
assistencial. Això és el que demanam i no ho demanam per a
15 llits, ho demanam per a tot l’hospital, perquè hi ha més de
cinc malalts sociosanitaris, perquè hi ha més de deu malalts
sociosanitaris i perquè hi ha més de 15 malalts sociosanitaris,
que és el que ara mateix vostès ofereixen per a Cas Serres. 

Per tant, el pla era suspendre la resolució, demanat des del
primer dia pel Partit Popular, des del primer dia i vostès anar-
se’n a parlar d’una retirada. No, Sra. Consellera, li vàrem
demanar la suspensió d’ofici perquè vèiem quin era el

problema. I vàrem demanar, ja ho hem demanat, una ordre que
s’incorpori a la llei. I per què, per què? Perquè la finalitat és
que es mantengui com a hospital, no parcial, com sembla que
els temes s’estan plantejant.

Per tant, jo res més. Vull agrair el suport a aquesta moció.
Dir que la filosofia d’aquesta moció és que es mantengui
l’hospital com està, el que no tengui clar això que no voti, el
que no tengui clar això que no voti, perquè qualsevol altra
alternativa serà enganar els ciutadans, a les treballadores, als
treballadors, als familiars i a tots aquells que han donat suport
a una manifestació que no s’hauria d’haver produït perquè
l’hospital estava com havia d’estar.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

A l’esmena 3922, qualque grup s’oposa a la transacció que
ha proposat el Sr. Xico Tarrés? Sr. Morrás?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, no la aceptamos, toda vez que una vez que haya acuerdo
por los grupos políticos, entendemos que la persona que
ostenta la presidencia deberá atenerse a lo que acuerda su
partido político.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, no queda clar si accepta o no accepta.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no aceptamos. Mantenemos el texto de la enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

(Remor de veus)

Sr. Serra té la paraula.

(Continua la remor de veus)

Silenci per favor! Silenci!

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que acceptaríem incloure
dins l’esmena que ha presentat Podem, també el que ha
comentat de què sigui “per a la totalitat de l’hospital
residència assistida”, crec que ho ha proposat aquí i si ho ha
proposat aquí i ho confirma, li accept.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Si es añadir “la totalidad”, eso sí que lo aceptaríamos. O
sea no sería aceptar, cambiar lo de “insta”...

EL SR. PRESIDENT:

Algun grup parlamentari s’hi oposa?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah! Si es añadir... ¿es así? Perdón,... no, es que entonces...,
he tenido un mal entendido, perdón.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor! Sr. Alcover té la paraula.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. President, demanaria un recés de cinc minuts per
aclarir l’assumpte.

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés de tres minuts, tres minuts seran suficients,
tres minuts.

(Remor de veus)

Per favor, els portaveus que han defensat la iniciativa.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Així com queda el redactat, li podeu dir a la lletrada major
per favor.

Sr. Serra, accepta votació separada dels punts? No.

Doncs passam a la votació del punt 1, amb l’esmena
3921/18 incorporada de Podem Illes Balears...

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Perdoni Sr. President, perdoni...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Tarrés, té la paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

És aclarir, perquè ho hem nosaltres, ja sé que diu que no,
que amb aqueixa esmena l’únic que havíem sol·licitat, perquè
l’altra ho ha retirat crec que el Sr. Serra, era el fet que la
paraula “acceptar” fos canviada per “instar”, el Sr. Morrás ha

dit que no, que no acceptava, però la proposta que havia fet el
Sr. Serra queda fora d’aquesta... és així, no és cert?

EL SR. PRESIDENT:

El punt 5 queda acceptat amb l’esmena talment com està
redactada, això ha quedat clar?

Ah!, el punt 2? Doncs, passam a la votació del punt 1, amb
l’esmena 3921/18 de Podem incorporada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 2, amb l’esmena 4036/18 del
Partit Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Podem Illes Balears incorporada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 3. Votam.

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

Passam a la votació del punt 4, amb l’esmena 4023/18 de
Gent per Formentera. Votam.

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

Passam a la votació del punt 5, un nou punt, amb l’esmena
3922/18 de Podem Illes Balears. Votam.

(Remor de veus)

35 vots a favor; 5 en contra i 14 abstencions.

Silenci, per favor.

Passam a la votació del punt 6.

(Remor de veus)

Silenci, per favor, si no ens equivocarem.

Que és un nou punt, amb l’esmena 4024/18 de Gent per
Formentera. Votam.

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

(Alguns aplaudiments)

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 2149/18, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS i Mi xt, del tercer sector
d’acció social.

Finalment passam al debat de presa en consideració de la
Proposició de llei RGE núm. 2149/18, presentada pel Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS
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per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS i Mixt, del tercer sector d’acció social.

La secretària primera llegeix el criteri del Govern.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de
Presidència, a la sessió de dia 16 de març de 2018, adoptà
l’acord següent: 

1. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el criteri
favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la presa
en consideració de la Proposició de llei del tercer sector
d’acció social, RGE núm. 2149/18.

2. Manifestar igualment en consideració al que estableix
el mateix article del Reglament de la cambra, la conformitat
del Govern de les Illes Balears a la tramitació de la proposició
de llei esmentada.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Doncs, passam al torn
d’intervenció per part dels grups parlamentaris presentants.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Jaume
Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, avui presentam aquesta fase de
tramitació d’aquesta llei del tercer sector de Balears, amb un
consens molt important entre tots els grups polítics, per tant,
ens hem de felicitar, hi ha vegades que ens posam d’acord i
això també s’ha de veure com a positiu, no? També,
evidentment, el Govern hi ha partic ipat i ha donat el seu
vistiplau i també, com no, les entitats del tercer sector hi han
participat activament, han presentat moltes propostes durant
tota la feina que hem fet a ponència. 

Per tant, hem aconseguit aquesta llei que és una llei breu,
té quatre capítols i 23 articles, però que suposa el
reconeixement de tota una tradició i de tota una trajectòria de
les entitats del tercer sector de Balears. Tots sabem que els
serveis socials que tenim avui en dia a la nostra comunitat no
seria el mateix sistema sense les entitats del tercer sector. 

Per tant, és un motiu d’alegria, crec que tots compartim, de
la Comissió de Serveis Socials per poder presentar aquesta
iniciativa que avui fa el seu darrer tràmit a l’espera, suposam
que d’aquí a dues setmanes, es pugui fer el debat més ample.
Per tant, la meva intervenció d’avui serà molt breu, explicaré
des de la nostra òptica quins són aquells elements que donen
valor a aquesta llei i per tant no em dedicaré a fer una anàlisi
de...

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies.

EL SR. GARAU I SALAS:

En el capítol primer el primer que fem és reconèixer que
són les entitats del tercer sector a Balears, quines
característiques tenen i quines obligacions tendran per poder
ser registrades i censades com a entitats  del tercer sector.
Això ens sembla un element important que en aquest moment
no existeix com a tal i, per tant, dóna una passa endavant per tal
de destriar quines entitats seran reconegudes finalment com
a entitats del tercer sector i quines no, malgrat pugui haver-hi
altres entitats que fan també una tasca social. El registre de les
entitats és una primera passa fonamental per a després tenir
tota una sèrie de drets que els dóna la llei.

En el capítol segon es parla d’un element capital que és la
forma com el diàleg entre aquestes entitats del tercer sector
i les administracions públiques de Balears hauran de tenir per
tal de poder fer feina conjuntament. Això que sembla una
beneitura és una cosa molt profunda i que m’agradaria
ressaltar perquè les entitats del tercer sector passen a ser
considerades d’una forma, diguem-ne, obligatòria per llei,
com a entitats companyes de l’administració pública, entitats
amb les quals s’ha de dialogar des del primer moment en què 
es dissenya un servei, no quan el servei ja està acabat i surt a
contractació, surt a subvenció, sinó des del primer moment
que surt un servei o un conjunt de serveis i des del moment en
què també es fan avaluacions dels serveis les entitats del
tercer sector podran participar i estaran convidades a un diàleg
honest, obert, transparent per tal que es pugui compenetrar de
cada vegada més un sistema mixt que és públic i privat sense
afany de lucre. 

El tercer capítol parla ja d’aquelles fórmules que les
entitats del tercer sector podran consolidar. En aquests
moments és vera que les fórmules existeixen, de vegades
existeixen d’una manera més sòlida que altres, algunes
administracions les fan funcionar més bé que altres, però
d’aquesta manera en el capítol 3 es consolida de qualque
manera les formes de col·laboració, tant ja sigui per unes
formes de subvenció com per les formes de contractació tant
en el sistema de serveis socials com en el sistema de renda
bàsica, el sistema balear d’ocupació, en el sistema sanitari, en
el sistema educatiu que és on de qualque manera actuen
aquestes entitats.

Aquest capítol 3 parla del sistema de concertació, que és
cap on totes les entitats més madures i més sòlides que vénen
prestant serveis socials volen anar, però deixa la porta oberta
perquè el sistema de concertació  s’acabi de definir a una
propera llei que el Govern treballa ja. 

Finalment, al capítol 4, per tal de reforçar les estructures,
perquè totes aquestes entitats vulguis o no vulguis no tenen
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unes estructures molt sòlides i molt fortes, per tant, cal
acabar-les d’ajudar a fer unes estructures més fortes perquè
els seus serveis siguin de més qualitat, siguin més estables,
puguin prevenir el futur de les necessitats, etc.

Per tant, en aquest capítol 4 s’anomena l’obligació que
tendrà el Govern per elaborar una estratègia de promoció al
tercer sector. Les entitats del tercer sector han de ser més
conegudes, han de ser més valorades i, per tant, és molt
important que hi hagi aquesta estratègia de promoció que el
Govern farà cada quatre anys, la presentarà al Parlament i
també presentarà un informe de la seva avaluació.

També es diu que aquestes fórmules de promoció es
podran fer des dels consells insulars i des dels ajuntaments i
també que no únicament estaran destinades a les
administracions públiques, sinó que la promoció d’aquestes
entitats també es farà a altres entitats privades com
fundacions, entitats bancàries i altres.

 I per últim i per acabar, aquest capítol 4 parla també de la
voluntat de les administracions públiques a col·laborar en
adoptar mesures que facilitin les inversions en
infraestructures que hagin de fer les entitats.

Per tant, pensam que és una llei que... diguem, podria
marcar el final d’un procés que ja fa molts d’anys que les
entitats duen endavant amb les administracions públiques, que
és un procés que corona d’alguna manera una aliança
estratègica fonamental per a la nostra societat i esperam que
sigui... que d’aquí a poques setmanes el puguem dur a
aprovació per lectura única.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente, si me permite, como la
intervención será breve, la haré desde aquí en primer lugar
porque el portavoz que me ha precedido del Grupo Socialista
ya ha hecho una explicación de lo que será la ley, después
porque tendremos otra oportunidad de debatir o de explicar
mejor esta ley cuando, esperemos, llegue su aprobación.

Hoy estamos a un paso, casi el penúltimo paso, para
conseguir la aprobación de la ley del tercer sector de acción
social de nuestra comunidad autónoma, un recorrido que
empezó casi al inicio de esta legislatura y que a culminar pues,
ojalá, como se ha dicho, dentro de dos semanas.

En este sentido, agradecer desde el Grupo Parlamentario
Popular el apoyo que en noviembre del 2015 se le dio a la
propuesta que presentamos en este pleno, para crear esta

ponencia que elaborase la ley del tercer sector a la que todos
los partidos dieron apoyo y que se aprobó por unanimidad.
Posteriormente se constituyó esta ponencia y creo que
también debemos felicitarnos por el trabajo que hemos
realizado durante más de un año y medio, las reuniones de
ponencia.

También hacer un especial reconocimiento al diputado
Jaume Garau, que ha sido el coordinador de la ponencia y
evidentemente ha sido el que ha llevado el peso de coordinar
la ponencia y todos los trabajos, y las relaciones con las
entidades del tercer sector.

Y por último, también agradecer al tercer sector toda la
participación que ha tenido en esta ley y que esperamos que,
si todo puede ir bien, dentro de dos semanas, pues la Mesa del
Parlamento que lo tenga en cuenta y la pueda poner para
dentro de dos semanas y la podamos aprobar y sea una
realidad.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que no em queda
molt més per dir, però bé, sí que s’ha de dir que aquesta llei és
el compromís per part de les administracions envers el tercer
sector social. 

Les funcions del tercer sector com a mediador social per
compensar les fallades del mercat i de l’Estat per detectar les
necessitats socials desateses i pressionar perquè siguin
cobertes són mereixedores del reconeixement per part nostra.

A més, és generadora de la sensibilització ciutadana, la
dinamització del teixit social mitjançant una societat civil més
activa i la creació de xarxes de solidaritat en suplir els serveis
socials públics i ineficients. 

Avui no podem obviar aquesta tasca fonamental, les
primeres en recollir i atendre les necessitats socials. Avui el
tercer sector fa una passa més amb la tramitació d’aquesta llei
i que considera... oferir la identitat, estabilitat i garanties a les
nostres entitats socials i donar-los el suport i el
reconeixement a aquelles que han demostrat la seva tasca al
llarg del temps. Reconegudes i censades aquestes entitats
rebran un estatut rellevant en el procés del diàleg ciutadà, una
llei que preveu una col·laboració preferent sobre altres
entitats privades.

A més de donar-los suport, pretén reforçar-les i impulsar
des de les institucions la participació social en contínua
coordinació amb l’administració, impulsar la col·laboració i
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la cooperació de les organitzacions entre si i el sector públic
de manera que es pugui crear un teixit social extens que
atengui el major nombre possible de necessitat sense que per
això l’administració pública deixi d’assumir les seves
obligacions per aconseguir un estat de benestar a l’altura de
les necessitats socials.

Es tracta d’aprofundir en la llei estatal a més d’aclarir i
delimitar les intervencions en l’àmbit social de totes aquelles
associacions que hi intervinguin i deixar clares les funcions i
activitats que ha de desenvolupar el tercer sector i quines són
les pròpies de l’administració pública.

El tercer sector està integrat per més de setanta entitats
que, a més d’atendre 20.000 usuaris, donen feina a més de
3.000 persones. És per això necessari establir el tipus
d’empreses i contractacions.

M’agradaria destacar alguns articles com el 4, que fa
referència a entitats del tercer sector que atén les inclusions
sociolaborals; altres actuacions que recull aquesta futura llei
del tercer sector i que mereixen ser destacades són la millor
participació, la col·laboració en la provisió dels serveis de
responsabilitat pública per al disseny, avaluació i millores dels
serveis públics; d’altra banda, l’assumpció d’unes qualitats i
condicions de les organitzacions del tercer sector, és a dir,
recull drets i obligacions.

D’altra banda, tracta també d’agilitar i formalitzar el
pagament a les entitats, bé aquelles que han estat contractades
o concertades juntament amb una futura llei d’acció
concertada, a més recull en una disposició addicional la
modificació de la Llei de subvencions per establir el pagament
anticipat, de manera que no seria necessari haver d’estar
justificant el perquè del pagament anticipat amb el risc que no
ho acceptin des dels serveis jurídics o intervenció.

Avui celebrem, a més de la tramitació, les formes en què
ha estat desenvolupada i treballada aquesta llei, la participació
de tots els grups parlamentaris i la de les entitats que fan que
sigui un exemple.

Agraesc la col·laboració i la molt bona predisposició i
disposició  dels companys i companyes per al
desenvolupament d’aquesta llei i la seva tramitació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Bon dia i moltes gràcies, Sr. President. És la primera llei
del tercer sector d’acció social a les Illes Balears elaborada
per tots els grups parlamentaris i consensuada amb el tercer

sector social. Per tant, aquest consens l’ha de fer duradora i
forta i ha de servir de mostra de les possibilitats de diàleg de
la política.

Reconeix legalment i empara la feina, tradició i trajectòria
de les entitats del tercer sector social, reconeix aquest sector
com a subjecte i protagonista de les polítiques socials, el
defineix tot i la dificultat i li dóna suport en la possibilitat de
relacionar-se amb l’administració pública.

Estableix tipus de col·laboracions entre entitats i
administració pública i crea així un diàleg civil que afavoreix
el desenvolupament i la promoció del sector. Crea un espai
d’intercanvi d’opinions.

Aquesta concertació ja existeix a sanitat i a educació, però
als serveis socials no hi era i encara que, amb la llei de serveis
socials en vigor actualment, es va aprovar un decret per fer-la
possible i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ja ha
pogut avançar concertar en salut mental i extutelats i el
consell insular en persones discapacitades, ara això serà
possible.

Són entitats que generen benestar social i igualtat, que
milloren l’entorn social, que provoquen cohesió social i són
expressió organitzada de la solidaritat de la ciutadania i és
manté, almenys en part, en la seva aportació de voluntarietat. 

Prevenir, pal·liar, corregir processos d’exclusió com
promoure processos d’inclusió i participació social no sols
des de l’àmbit dels serveis socials, sinó també des del
sociosanitari, sociolaboral, socioeducatiu o sociocultural, és
a dir, des de la transversalitat són objectius d’aquestes entitats.

Recalcar que la concertació és fonamental per mantenir
els serveis que presten aquestes entitats que són serveis bàsics
i necessaris com a residències, centres de dia, centres
ocupacionals o d’atenció primerenca per a un sector que
treballa amb persones vulnerables, com pot ser la discapacitat
o la salut mental, per exemple. 

També suposa la creació d’un registre d’entitats del tercer
sector, d’aquesta manera queden reconegudes.

Reconeix drets com el de participar en l’elaboració de
qualsevol iniciativa que es faci des de les institucions i que
afecti els seus usuaris.

El Govern també tendrà l’obligació de fer una estratègia de
suport a les entitats del tercer sector consensuadament cada
quatre anys, que es presentarà al Parlament i se n’avaluarà el
desenvolupament i es donarà a conèixer el que fan. Aquest
punt també ha de potenciar aquestes entitats.

També manifesta la voluntat perquè les institucions
públiques col·laborin amb les infraestructures necessàries
d’aquestes entitats, un altre punt de suport a aquestes.

Implica tota l’administració, Govern, consells,
ajuntaments, i planteja relacions entre l’administració,
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empreses i tercer sector, un altre aspecte que ha de potenciar
la seva eficiència. Aquesta llei també facilita la participació
amb les entitats del tercer sector al Consell Econòmic i
Social. D’aquesta manera el tercer sector serà més eficient,
transversal, social, educatiu, laboral, sanitari i participatiu en
establir relacions amb l’administració pública.

Regula i ordena el sector econòmic que representa el
tercer sector caracteritzat per no tenir afany de lucre i sí de
donar serveis i promoure una economia més solidària i de
serveis.

Que aquestes entitats i l’administració pública puguin
col·laborar i concertar i coordinar esforços perquè
determinats col·lectius socials no quedin exclosos d’uns
nivells suficients de benestar es pot considerar un èxit de la
societat... i de tots aquí dins, no?

El tercer sector social és un sector que no pot deixar fora
ni la infància ni la joventut ni majors ni dones ni immigrants
ni persones amb discapacitats ni organitzacions de persones
afectades de malalties ni famílies ni organitzacions que
treballen per la integració social i laboral de persones sense
llar o que s’enfronten a situacions cròniques d’exclusió amb
problemes derivats d’addicions.

Recordem que aquestes entitats tenen un nivell més elevat
de confiança ciutadana que partits polítics, Parlament, Govern
o sindicats i que la seva proximitat és el motor que les mou.

En definitiva, aquestes entitats avancen cap a una societat
més justa, solidària, igualitària i participativa i recordem que
el voluntariat és símptoma d’una societat avançada
democràticament.

Aquesta llei afavoreix el desenvolupament i la promoció
del tercer sector i ho hem fet entre tots els grups polítics. 

Aleshores esperam que la regulació d’aquesta llei no quedi
només sobre el paper i que serveixi realment perquè les
persones més vulnerables de la nostra comunitat estiguin més
emparades i visquin amb dignitat, al cap i a la fi fem política
per servir el ciutadà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Passam al torn d’intervenció del
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. El passat deu de novembre del 2015 vàrem aprovar
per unanimitat, a proposta del Grup Popular, la creació d’una
ponència per elaborar una proposició de llei sobre el tercer

sector. La ponència ha estat fent feina en aquests darrers dos
anys al marc de la Comissió d’Afers Socials i avui encaram a
la fi la darrera fase d’aquesta feina amb la presa en
consideració del text resultant del treball de la ponència.

Com era d’esperar i de desitjar tots els grups hem estat
d’acord a impulsar una llei que donés un marc d’actuació a les
entitats que integren el tercer sector d’acció social i aquesta
coincidència és una bona notícia perquè algunes vegades des
d’algun sector s’ha acceptat la col·laboració públicoprivada en
la prestació dels serveis socials com a un mal inevitable. No
és el nostre cas. 

La nostra tradició ideològica, la de MÉS per Menorca,
reconeix i estimula l’articulació autònoma de la societat civil
com a un contrapunt indispensable de les responsabilitats de
l’administració.

És cert que històricament les entitats de la societat civil
s’han hagut de fer càrrec de la prestació de determinats serveis
socials simplement per la incapacitat de l’administració per no
donar-hi resposta i encara ara, o recentment, apareixen noves
necessitats, nous col·lectius que necessiten suport i són les
societats, les entitats civils o els ciutadans particulars els que
detecten i els que s’organitzen en primer terme per donar
resposta a aquestes noves necessitats. 

Quan parlam de noves necessitats moltes vegades no
parlam en sentit estricte de necessitats que abans no
existissin, sinó simplement de realitats de les quals la societat
va prenent consciència i que gradualment es van integrant dins
l’àmbit en què considerem que l’acció social ha de donar
resposta.

Com deia, la societat civil molt sovint cerca, és la primera
que dóna resposta a aquestes necessitats  i  seria absurd que
l’administració substituís simplement aquestes entitats i que
es malbaratés l’experiència que aquestes entitats i els seus
voluntaris han adquirit respecte de les problemàtiques a les
que donen resposta. No només açò, sabem també que moltes
vegades aquestes entitats tenen capacitat de ser més eficients,
més pròximes i més flexibles en la prestació dels serveis.

És per açò que donam suport plenament a l’orientació
d’aquesta proposició de llei que cerca enfortir la capacitat del
tercer sector social per atendre les necessitats dels
col·lectius als quals s’adrecen i que fixa també els
mecanismes perquè esdevengui l’interlocutor i l’actor efectiu
que l’administració necessita en aquest terreny.

La proposició que avui presentam fa contribucions
importants per assolir aquest objectiu. En primer lloc, es
defineix amb precisió què és i qui pot formar part d’aquest
tercer sector d’acció social, passa imprescindible per a
després poder desplegar les polítiques amb aquest sector.

En segon lloc, consagra el diàleg ciutadà com a mecanisme
per excel·lència perquè el tercer sector pugui contribuir a la
definició de les polítiques públiques, o dit d’una altra manera,
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perquè el tercer sector sigui tengut en compte a l’hora de
definir aquestes polítiques. 

Tots aquests elements culminen en el principi de
preferència que s’estableix a favor de les entitats del tercer
sector a l’hora d’establir les diferents possibilitats de
col·laboració amb el sector públic. 

En definitiva, la llei ataca una problemàtica, afronta una
problemàtica que ha generat no poques controvèrsies en els
darrers anys, la prestació de serveis socials per part d’entitats
amb una gran capacitat de ser competitives en els processos
de contractació pública, però que alhora no tenen la capacitat
de prestar de vegades els serveis amb el nivell de proximitat,
de coneixement i d’adaptació que requereixen els serveis que
presten. Per tant, dipositen les nostres esperances...
dipositam, perdó, les nostres esperances que aquesta llei pugui
ser un instrument eficaç per identificar les entitats  que
aporten un valor afegit important a la prestació dels serveis
socials i sigui també així un ressort determinant per enfortir
aquestes entitats amb el suport de l’administració pública.

No m’estendré més, només vull acabar, però sí agrair a tots
els ponents la capacitat d’assolir aquest acord de forma
unànime, també a la Sra. Fernández del Grup Popular, per tenir
la iniciativa de crear aquesta ponència, i al Sr. Garau, del Grup
Socialista, com a coordinador d’aquesta feina, doncs, que
necessitava... tenia el convenciment que valia la pena apropar
posicions i trobar un text de consens i així s’ha aconseguit, i
avui crec que ens podem felicitar. Per tant, avui és un dia
important i avui comença una feina important de
reconeixement del sector i de col·laboració entre aquest
sector i l’administració pública. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Doncs, passam al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Seré breu i ho faré des del meu escó.
Crec que tots som conscients de la necessitat de fer una llei
per al tercer sector social, fa anys que ho demanaven i a la fi,
si no hi ha res de nou, en quinze dies la tendran. 

El Sr. Garau, a qui vull agrair la feina que ha fet com a
coordinador de la ponència, ja ha explicat una mica així com
es troba la llei i així com està... col·locada amb tots els punts
que té i ja ho farem en el dia que facem el debat d’aprovació
de la llei. Per tant, no hi entraré. 

Vull agrair i felicitar a tots els grups parlamentaris les
aportacions i la feina que han feta i sobretot agrair a les
entitats del tercer sector la seva feina, les seves

incorporacions i la feina que fan cada dia per ajudar la gent que
sobretot més ho necessita.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Doncs, pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Xelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Si m’ho permet intervindré des del meu
escó perquè evidentment he de ser molt breu ja que s’ha dit,
crec, la majoria de coses i  no vull ser reiterativa. Per tant,
l’únic que em queda és mostrar la satisfacció per haver pogut
arribar a aquest consens, la qual cosa significa que és una
cessió de tots de qualque cosa.

Per una altra banda, vull felic itar i  demostrar el meu
agraïment a totes les entitats que han participat, als diputats i
a les diputades, fer una menció especial al coordinador de la
ponència, el Sr. Jaume Garau, i al personal del Parlament que
ha intervengut en aquesta ponència i que ens han facilitat
moltíssim el nostre treball. Esper que d’aquí a dues setmanes
puguem aprovar la llei i allà ja m’estendré i explicaré el
caràcter... els elements més essencials que per a mi té aquesta
llei i el que hauria de ser.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Doncs, atès el consens que té
aquesta llei per part dels grups parlamentaris, cosa que és
d’agrair, es pot donar aprovada per assentiment? Doncs...

(Aplaudiments)

... es dóna per aprovada la presa en consideració de la llei.

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

Moltes gràcies.
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