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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputats, senyors diputats, membres del Govern,
vagin ocupant els seus escons, per favor.

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. 4088/18 , presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar la fugida i el no retorn dels menors internats en els
centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.

Passam a la primera pregunta, la RGE núm. 4088/18,
relativa a mesures per evitar la fugida i el no retorn dels
menors internats en els centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel, que formula la diputada Sra. Sandra
Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Buenos días. Hace unos días
se trasladaba a través de un medio de comunicación la
inquietud policial por las fugas masivas de menores de Es
Pinaret, una noticia que además aparecía en portada. No es la
primera vez que trascienden a través de los medios de
comunicación las fugas que se producen en estos centros
gestionados por la Fundación S’Estel, pero sí que esta es de
las más graves que aparecen recogidas, así que en este sentido,
Sra. Consellera, nos gustaría que nos confirmase si esta
noticia es cierta, que imagino que sí, ya que al menos no
hemos visto que hayan salido a desmentirlo, y en caso
afirmativo que nos pueda decir qué medidas concretas está
poniendo en marcha la fundación o la conselleria para evitar
estas fugas y estos no retornos de los menores internados.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la Sra. Consellera
Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Sr. Fernández, no tenim cap informe de
cap membre de seguretat, de cap cos de seguretat, que
confirmi aquesta notícia. Cap informe, cap cridada, cap petició
d’entrevista. Per tant li he de dir que des del sistema de
seguretat, dels cossos de seguretat, no tenim cap informe
perquè el Parlament conegui les dades exactes de quines
fugides i quins no retorns.

2008, 2018, disculpin, tenim quatre  fugides que han
protagonitzat tres joves; de 1.820 autoritzacions hi ha hagut 20
retorns. Això no és massiu, Sra. Fernández. Per tant si la

pregunta és si confirmam aquesta notícia li he de dir que no.
Tot i així hem fet passes, i li ho he contat diverses vegades en
aquest parlament, per intentar evitar aquestes fugides i per
intentar reduir els no retorns.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. Sra. Consellera, usted en los tres años que
lleva siendo consellera, cada vez que le preguntamos por algún
tema relativo a la Fundación S’Estel, lleva minimizando y
relativizando todos estos problemas. El otro día,
recientemente, hablaba de 28 agresiones como si fuese algo
mínimo; habla siempre de las fugas y de los no retornos como
si fuese algo normal, y puedo entender y soy la primera que
entiendo que es un tema muy complicado, que gestionar la
Fundación S’Estel, y lo he dicho más de una vez, es de los
temas más complicados y más complejos que tiene el Govern,
pero lo que no es admisible es que usted siempre intente
minimizar todas estas cuestiones.

¿Me quiere decir que realmente un medio de
comunicación que saca esta noticia en portada se ha inventado
el malestar de la Policía Local y de la Policía Nacional?
¿Usted se ha puesto en contacto con los cuerpos de seguridad
del Estado para ver si realmente tienen esta preocupación?,
porque le puedo asegurar que si yo hubiese sido consellera y
veo esta noticia creo que lo primero que hago es ponerme en
contacto con los cuerpos de seguridad del Estado para
confirmar si de verdad existe esa preocupación, porque
además es que no solamente habla de fugas y no retornos de
chicos, es que habla de fugas y no retornos de chicos para
volver a delinquir. Es que es un tema muy grave, aunque fuese
uno es un tema lo suficientemente grave, y usted cada vez que
le hemos preguntado tanto desde nuestro grupo parlamentario
como desde otros grupos parlamentarios lleva tres años
diciéndonos exactamente lo mismo, de las medidas que piensa
poner en marcha, pero no me ha contestado si hay alguna
medida concreta para evitar esto.

Y, Sra. Consellera, yo sé que a usted le cuesta mucho
aceptar las críticas, le cuesta mucho aceptar que las medidas
que pone en marcha no sean la más adecuadas, pero le voy a
pedir un favor, aunque sea solamente en este tema: que sea
capaz de admitir, aunque sea solamente por un momento, que
tal vez las medidas que esté poniendo en marcha no sean
suficientes para tener una situación en la Fundación S’Estel
como debería tenerse, y tendrá nuestro apoyo, pero, por favor,
hagase un planteamiento por primera vez de que a lo mejor lo
que está haciendo no es suficiente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sí que ens preocupa, Sra. Fernández, i li he de contestar
que sí, que vaig tenir una reunió amb la delegada del Govern
per demanar col·laboració de la Policia Nacional i de la
Guàrdia Civil per a Es Pinaret; li vaig oferir un conveni d’1
milió d’euros perquè la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
fessin les mesures de seguretat, perquè pensam que la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil tenen molta més autoritat que els
guardes de seguretat. La contestació va ser no, la contestació
va ser no.

Quines mesures hem fet, de llavors ençà? Hem
incrementat de 16 a 63 les càmeres de seguretat, hem
incrementat més de 8.000 hores els guardes de seguretat, hem
incrementat 45 professionals més, hem incrementat totes les
reixes de 3 metres d’alçada per intentar fugir. Però vostè em
diu com a consellera què faria; què va fer vostè com a
consellera durant dos anys quan el Defensor del Poble ens va
enviar un informe -a vostè-, on deia, per exemple, que en
alguno de los hogares se encontraban menores solos, sin
ningún educador, y ante la escasez de personal no pueden
quedarse educadores en aquellos hogares en los que hay
menores que pueden estar en separación, por eso se les
deja en su habitación con la puerta cerrada? Per això no
fugien de vostè, perquè els tenia tancats i sense educadors.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Sra. Fernández..., Sra. Consellera...,
silenci, per favor. Silenci!

I.2) Pregunta RGE núm. 4086/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política que ha
desenvolupat a Eivissa la Conselleria de Salut durant els
darrers tres anys.

Passam a la segona pregunta, la RGE núm. 4086/18...

(Continua la remor de veus)

... -senyores diputades i senyors diputats, guardin silenci, per
favor-, relativa a política que ha desenvolupat a Eivissa la
Conselleria de Salut durant els darrers tres anys, que formula
la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Sra.
Consellera, després de tres anys de gestió socialista al

capdavant de la Conselleria de Salut, quina valoració fa de la
política sanitària desenvolupada a l’illa d’Eivissa?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots, diputades, diputats i
públic que ens acompanya. Idò la valoració que faig és
positiva, Sra. Diputada, bastant positiva, i crec que estam
gestionant francament bé. Primer de tot es demostra amb el
pressupost; el pressupost d’aquest govern per a l’àrea d’Eivissa
s’ha incrementat 20 milions en dos anys; disposaven de 132
milions l’any 2015 i en aquests moments tenen 152 milions
d’euros. Disposar de més pressupost vol dir poder contractar
més professionals i vol dir també que aquests professionals
poden tenir més drets: carrera professional, plus de
fidelització, complements molt més elevats que els que
tenien. Però també vol dir incorporar noves tecnologies,
possibilitar nous serveis, apropar serveis a la població, evitar
desplaçaments, millorar infraestructures, etc.

Fruit d’aquesta gestió també és la gestió  de les llistes
d’espera, que per a nosaltres, com sap, ha estat una prioritat,
i tot i que és cert que no li puc dir que estic contenta mentre
tenguem pacients per damunt dels 180 dies, de sis mesos, per
a una intervenció quirúrgica, sí que aquesta s’ha reduït d’una
manera molt significativa: quan esperaven quatre mesos l’any
2015, en aquests moments per a una operació esperen 88 dies;
o 44 dies esperaven per a una consulta i s’ha reduït a la meitat
gairebé, esperen 23 dies. 

Són alguns dels exemples en positiu que crec que li puc
donar per fer aquesta valoració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sra. Consellera, les promeses les fan molt bé, però els fets
li fan perdre la raó, perquè sap quina és la realitat de la seva
gestió a l’illa d’Eivissa? La seva gestió no ha suposat una
transformació del sistema sanitari que hagi recuperat drets,
perquè l’únic que han fet ha estat imposar un decret lingüístic
que desgraciadament no cura cap malaltia...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Tampoc no han sabut gestionar amb criteris d’eficiència,
perquè a dia d’avui a Eivissa tenim les llistes d’espera més
altes de Balears. El personal sanitari rebutja venir a les Illes
per la seva política equivocada; cap professional no vendrà
mentre no apliquin mesures fidelitzadores, com per exemple
el plus d’insularitat que venim reclamant-li des de fa temps.

No enganyin més els ciutadans de Balears. No són el
Govern de la gent, tampoc el Govern dels drets, són un govern
d’una legislatura esgotada, incapaços de solucionar els
problemes d’aqueixa comunitat però capaços de crear
conflictes on no n’hi havia. Només venen fum, i aquest fum a
Eivissa està afectant amb un deteriorament del sistema
sanitari, ofegament del personal hospitalari, retallades
encobertes, llistes d’espera més altes de Balears, pàrking més
car de les Illes, més de sis hores d’espera a urgències, falta
d’anestesistes, de radiòlegs, de traumatòlegs, de pediatres... I
encara ens demana que no siguem alarmistes. 

Sap per què se salva, Sra. Consellera?, se salva per la
professionalitat i la responsabilitat del personal sanitari de les
Illes, perquè si fos pels seus mèrits i la seva gestió encara
hauríem de ser més alarmistes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. El plus de fidelització ja s’està cobrant,
a Eivissa hi ha temes molt tangibles, tenim una ambulància a
Santa Eulària que no hi era a la passada legislatura, tenim el
gangli sentinella que evita desplaçament a les dones
embarassades, hem posat un servei de cirurgia vascular que
tampoc no hi era en la passada legislatura i per suposat que el
mèrit i l’èxit els tenen els excel·lents professionals, que el
tenen, però es prenen mesures de gestió crec que prou i molt
encertades.

Poden fer el discurs de la por, en parlarem més endavant,
és el discurs de la por. Si vostès estan preocupats perquè
realment hi hagi bons i millors professionals a l’illa d’Eivissa
no facin aquest discurs, Sra. Diputada, no el faci. A l’illa
d’Eivissa han vengut 72 metges, només parlaré de metges,
l’any passat, el 2017; se’n varen anar 17, se’n varen anar 17 per
diferents raons, eh?, no teníem ni tan sols el que havíem de
tenir, és a dir, se n’han anant 17 per diferents raons, però n’han
vengut 72. Tenim capacitat de fidelitzar, d’atreure i volem
ser...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... unes illes atractives que crec que som, i seguirem apostant
per les...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 4095/18 , presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sondejos a la
Mediterrània.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 4095/18, relativa
a sondejos a la Mediterrània, que formula el diputat Sr.
Antonio Gómez i Pérez del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. La semana pasada la Sr.
Armengol aseguró en esta cámara que se habían vuelto a
relanzar los proyectos de prospecciones petrolíferas, tanto el
Boletín Oficial del Estado, como más de 200 científicos
desmienten a la Sra. Presidenta del Govern. La solicitud que
se está tramitando no es para extraer hidrocarburos, sino para
investigar una de las mayores crisis medioambientales del
Mediterráneo en la que participan una veintena de empresas
europeas. 

Se pretende conocer cómo responde el clima terrestre
ante cambios abruptos, con lo cual pedimos al Govern si sigue
defendiendo que lo que se está tramitando es una autorización
para extraer hidrocarburos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Diputat, la resposta és senzilla: sí, creiem que estan
fent uns estudis científics per fer una explotació
d’hidrocarburs.

Aquesta amenaça, el president Rajoy i el seu ministre
varen perdre l’oportunitat d’explicar-la al sector turístic quan
ens varen visitar aquí, el dia que sortia a exposició pública
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aquest projecte. I li explicaré els tres motius claus pels quals
hi estam en contra.

Per la metodologia, perquè els cànons d’aire comprimit
provoquen un fort impacte ambiental sobre la fauna marina, no
ho diem nosaltres, ho diuen els tècnics de la Comissió Balear
de Medi Ambient i els tècnics mateixos del Ministeri de Medi
Ambient.

El segon punt, perquè cerquen els cúmuls de sal on hi ha
els hidrocarburs i el gas.

I el tercer punt, perquè els mateixos promotors reconeixen
al seu memoràndum l’interès que tenen les indústries
petrolieres per aquests estudis, set indústries interessades. El
principal objectiu és conèixer si hi ha petroli o no hi ha
petroli. 

Llegeixi el memoràndum de COST, del qual MEDSALT
forma part, i trobaran totes les referències a les indústries
petrolieres.

 
Per tant, no intentin vestir d’estudi científic un estudi

científic i d’interès petrolier.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nos sorprende su actitud,
Sr. Conseller, porque usted en esta cámara, que se ha
autodefinido como hombre de ciencia, que defiende la gestión
basada en la investigación y que incluso ha adjudicado
contratos al entorno de Mar Blava para que investiguen, pues
que ahora esté en contra de la investigación.

El Partido Popular, Sr. Conseller, está en contra de las
prospecciones petrolíferas en nuestras costas y nuestro
compromiso con los ciudadanos es trabajar...

(Remor de veus i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci..., silenci per favor!

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

... para que no se ejecuten, y considero... y considero que
estamos cumpliendo.

No somos como ustedes que cuando están en la oposición
las critican y cuando están en el Gobierno las autorizan.

(Remor de veus)

En el año 2010, el segundo pacto de progrés con el Sr.
Antich y la Sra. Armengol al frente, con ustedes en el
gobierno y con el Sr. Zapatero en la Moncloa, las autorizaron
con entusiasmo, incluso el Sr. Antich llegó a decir que los
sondeos petrolíferos no suponen ningún escándalo.

Por contra, durante estos siete años de gobierno del
Partido Popular no se ha autorizado ninguna prospección
petrolífera. Nos hemos dedicado a trabajar para impedir que
se ejecuten las que ustedes autorizaron.

Incluso el gobierno del Partido Popular ha aprobado el
corredor de cetáceos del Mediterráneo que, como usted sabe,
va a blindar amplias zonas de nuestro mar para que no haya
ningún tipo de prospección.

Por lo tanto, Sr. Conseller, menos hipocresía y un poco
más de respeto a la verdad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Silenci, per favor.

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

Sr. Gómez, li ho llegiré textualment: “A més de la
comunitat acadèmica i les institucions educatives, els usuaris
finals de l’acció inclouen indústries del petroli i del gas”, -no
ho dic jo, ho diu MEDSALT-...

(Alguns aplaudiments)

... ”A curt termini l’acció millorarà l’exploració industrial de
recursos hidrocarburs profunds en un entorn sensible de la
Mar Mediterrània. El risc de la fluctuació del preu del petroli
i del gas podria dissuadir les empreses per iniciar les
exploracions costoses i l’acceptació pública”. Per això ho
vesteixen d’estudi científic, l’acceptació pública que està en
contra de les prospeccions.

Però senyors, nosaltres hem estat allà mateix, aquest
govern no ha amagat informació als ciutadans en dir-los les
amenaces que tenen, cosa que al passat s’amagava la
informació de les prospeccions que es feien en aquesta terra.

El Govern s’hi ha manifestat en contra, ha presentat
al·legacions, ha fet passar el tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental, no el volien passar vostès, passaven per afers
exteriors enganant la gent, amagant informació. 

Nosaltres, des de la Comissió Balear de Medi Ambient
amb l’Aliança Mar Blava aconseguírem que es fes el tràmit
ambiental.
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I per què ha canviat el Partit Popular de postura? Expliquin,
senyors, per què han canviat de postura sobre MEDSALT. El
2016, el Sr. Jerez, en Comissió de Medi Ambient, va aprovar
una moció en contra d’aquest mateix projecte, de forma
unànime, per assentiment de la Comissió de Medi Ambient,
tots els partits polítics es pronunciaren en contra. 

Per què han canviat de criteri? Per què ha canviat el Partit
Popular de criteri? Fotos i firmes amb Aliança Mar Blava en
campanya electoral, el Sr. Company i el seu innombrable
expresident, i ara, per què ha canviat la seva postura? 

Abans, de forma unànime, una proposició en contra d’unes
prospeccions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller,...

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

... després la veten i encara (...)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 4094/18, presentada per
l’Hbl e. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inspectors
de turisme.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 4094/18, relativa a
inspectors de turisme que formula el diputat Sr. Carlos Saura
i León del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, públic
avui assistent i treballadors i treballadores de la Cambra, bon
dia.

M’és un poc difícil fer una pregunta després de la barra que
ha tingut el Sr. Gómez en fer la seva, la veritat, si la societat
organitzada no s’hagués organitzat avui tindríem prospeccions,
tindríem un megaport a Es Molinar i el Megasport al polígon
continuaria obert, i aquestes coses que fa el Partit Popular...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... no s’haurien de permetre mai.

Bé, vaig a la meva pregunta, Sr. Vicepresidenta del Govern,
el passat 30 d’abril va dir que descartava augmentar el nombre
d’inspectors turístics, però que preveu campanyes
específiques contra el lloguer il·legal.

Ens agradaria saber, per una banda, en què consistiran
aquestes campanyes, per què no pensa que és adequat pujar el
nombre d’inspectors o de tramitadors d’expedients, i ens
agradaria saber com pensa controlar 392.000 places
turístiques legals a Mallorca amb aquests inspectors i aquests
tramitadors. Això les legals, no sabem què passarà amb les
il·legals.

Per això, Sra. Consellera, li deman com pensa el Govern
garantir la prohibició del lloguer turístic a Palma i a Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta Bel
Busquets.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Saura,
bon dia a tothom. Pensam garantir la inspecció com
demostram fins ara. És cert que tenim 15 inspectors a
Mallorca, però també són per tots conegudes les companyes
que s’han fet, perquè hi ha un pla d’inspecció i, a més a més,
que dóna uns resultats. Recordi-ho, 3 sancions a tres grans
plataformes, una sanció per 60.000 euros als cotxes de
lloguer, i ara sancions a les immobiliàries. No només és tenir
un nombre d’inspectors, sinó planificar aquesta inspecció  i
utilitzar els grans beneficis de la llei, que no em cansaré de
repetir.

La llei, el que posava és, per una banda, l’obligatorietat de
tenir la llicència turística, per una banda, de tenir-la visible,
per descomptat; una altra, que qualsevol lloguer que sigui per
dies i setmanes es considerarà lloguer de vacances, i que es
pot controlar la publicitat i la comercialització.

Vostè sap que internet ha estat un arma de doble fil, per
una banda, ha facilitat molt la publicitat i la comercialització
del lloguer, però també, per una altra, ha facilitat molt la tasca
d’inspecció.

Per això tenim les garanties i el resultat a totes aquestes
tasques d’inspecció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Tenim un Pla d’inspecció, tenim 3
sancions, però Airbnb no apareix al cens electoral, no vota a
les nostres illes, i això és el que ens preocupa, que potser no
es persegueixi el lloguer turístic il·legal, potser no es facin
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sancions a particulars perquè aquest gent pot canviar d’opinió
a l’hora de votar. I crec que vostè hauria de fer saber als
particulars que poden donar el seu pis per a lloguer social per
evitar les sancions, i vostè pot emprendre accions contra les
persones que segueixen oferint aquestes places il·legals,
malgrat no ho facin a Airbnb, o a grans plataformes, perquè al
final les sancions per a grans plataformes no suposen ni tan
sols pessigolles per a aquestes plataformes.

L’altre dia, a la compareixença del director de l’ATB, deia
que l’objectiu era una turisme de qualitat i sostenible, jo em
deman quina quantitat de turisme de qualitat necessitam a les
nostres illes, si hi ha 60.000 noves places a Mallorca aquest
any? Què hem de fer Sra. Consellera? Hem de fer que aquesta
bombolla vagi augmentant perquè esclati a un moment
determinat i hi hagi una crisi aquí sense precedents? Jo crec
que no, crec que hem d’apostar per una altra via, no per
diversificar el model productiu...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura...

EL SR. SAURA I LEÓN:

..., diversificant el mateix turisme, sinó diversificar
l’economia...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

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

Sr. Saura, no em pot dir que amb 1.300.000 euros en
multes a la diversitat de comercialitzacions que no
acompleixen amb la llei, no em pot dir que estiguem de mans
creuades. No em pot dir que multar tres plataformes, com si
fos no res; les plataformes no són entelèquies, darrera hi ha
propietaris que no acompleixen la llei.

El mateix informe de FEVITUR li diu que un 35% dels
pisos de lloguer que hi havia a Palma, s’han donat de baixa i
aniran poc a poc al lloguer residencial. No em pot dir que no
hem tengut un compromís clar, aprovant una llei, donant eines
i procedint a la inspecció. Amb tot això tenim el resultat que
tenim.

Aquest Govern està compromès a complir la legalitat i que
tota l’oferta turística que es doni sigui de qualitat. Aquest és
el nostre compromís i estam actuant. Així és!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.5) Pregunta RGE núm. 4082/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del G rup
Parlamentari Mixt, relativa a transparència en l es
execucions de l’impost turístic.

Doncs passam a la cinquena pregunta RGE núm. 4082/18,
relativa a transparència en les execucions de l’impost turístic
que formula el diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Sra. Consellera, no és el primer pic que Ciutadans
demana per aquesta qüestió al Govern, el seu predecessor, el
Sr. Barceló, ho sap prou bé, ja veu, estam encaparrotats a saber
com s’inverteixen els doblers de l’impost del turisme
sostenible, no com s’han d’invertir, com s’inverteixen
realment? O sigui, què hi ha d’executat de l’any 2016 i què hi
ha d’executat corresponent a l’any 2017? Creiem que els
ciutadans tenen tot el dret a saber això i, per tant, insistim, i
desgraciadament no hi ha manera de tenir resposta, de tenir
aquesta resposta, al que realment demanam. 

No hi ha manera que acompleixin amb aquestes promeses
de transparència que vostès han fet i que duen fent durant tota
la legislatura en aquest i en un altre àmbit.

Per cert, nosaltres fa dos mesos que els hem demanat
també respecte dels alts càrrecs de l’administració sobre qui
tenia un certificat de català, ja que vostès l’exigeixen a la resta
de funcionaris, i no hem tingut encara tampoc cap tipus de
resposta, de cap conselleria, de cap ens públic, de res. En tot
cas, silenci i màxima opacitat. Això del principi de reprocitat
amb vostès no regeix realment.

Tornant a les inversions fetes amb la recaptació de
l’impost, li  torn demanar el que la meva companya, Olga
Ballester, ja va demanar fa cinc mesos al seu predecessor,
quan coneixerem l’estat d’execució de cada projecte finançat
amb aquest impost?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta
Bel Busquets. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Pericay.
Això sí que era i és rizar el rizo, li ho diré en castellà,
relacionar una pregunta sobre l’impost de turisme sostenible
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amb el català als càrrecs públics, ja és que és aprofitar, també
ho puc dir, que el Pisuerga pasa por Valladolid y le enrosco
mi tema, que és el vostre. Som llicenciada en filologia
catalana jo, eh, el títol sí que el tenc. 

Però parlant del que em volia demanar, l’impost de turisme
sostenible neix amb la voluntat de repartir els beneficis que
genera el turisme en la petjada que també deixa el turisme. Per
això hi va haver tota la voluntat de revertir aquest impost en
millora del patrimoni cultural i natural, en millora en formació
i en ocupació, en millora del mateix turisme sostenible i en
creació i en projectes d’innovació per diversificar l’economia.

Es va aprovar aquest impost el 2016, es varen recaptar 64
milions d’euros i es va crear una Comissió de l’Impost de
Turisme Sostenible, allà on hi ha representats els ajuntaments,
a través de la FELIB, els consells, la Federació Hotelera, entre
d’altres, moviments socials ecologistes, el mateix Govern,
etc.; en aquesta comissió és allà on es decideixen els
projectes i és allà on es decideix cap on han d’anar. Després
el Govern segueix el seu procediment, s’han de demanar
llicències, s’han de licitar projectes i s’han d’executar
projectes. 

No es fan les coses aquí per ordeno y mando, sinó que es
fan amb un procediment plural.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor. Sr. Pericay té la paraula vostè.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Consellera, allò no era rizar el rizo,
era exigir la mateixa transparència en un altre àmbit, per tant,
hi havia una certa relació i sé perfectament evidentment quin
és el seu nivell de català.

Dit això, no només han passat cinc mesos, l’altre dia,
dijous passat, el director justament de l’Agència de Turisme,
el que ens deia és que hi fan feina, sí, que hi fan feina, que
tenen una pàgina web que teòricament han de treure, però aquí
som. I evidentment tot això que vostè deia fa un moment és el
que justament demanam, és que vostès siguin transparents amb
tots aquests elements d’execució dels projectes.

Com sap, a més, no tenim constància ni de l’estat
d’execució dels projectes del 2016, ni del 2017. Però és que,
a més, e l director de l’ATB ens deia l’altre dia que ell del
2016 no en vol saber res, que ell només s’ha d’ocupar del
2017. Ara on aniran a parar aquests del 2016? Misteri!

Per tant, jo li demanaria consellera que no afegeixi una
nova taca a aquesta presumpta política de transparència
d’aquest Govern, faci el favor!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sap que la llei li exigeix això...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay se li ha acabat el temps...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

..., faci el favor de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

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

Tenim una pàgina web que és illessostenibles, allà on podrà
seguir els projectes que hi ha. Una...

(Remor de veus)

Dues,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci!

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

..., treballam com a Govern en un procés de comunicació
perquè es vegin i siguin visibles tots els projectes, però n’hi
enumeraré alguns dels que o estan executats o es troben en
execució. Per exemple, la compra de La Senalleta a
Formentera, el programa de reserves marines de les Illes
Balears, el Pla de monitorització de la posidònia...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta...

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

..., la neteja de platges amb persones amb risc...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta, se li ha acabat el temps.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.6) Pregunta RGE núm. 4299/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedient tramitat del
SOIB que ha acabat amb la dimissió del tinent de batle de
l’Ajuntament d’Eivissa.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 4299/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 4091/18,...

(Remor de veus)

... -guardin silenci, per favor-, relativa a expedient tramitat del
SOIB que ha acabat amb la dimissió del tinent de batle de
l’Ajuntament d’Eivissa, que formula el diputat Sr. Miquel
Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, més de 10 dies han passat ja des que esclatàs
l’escàndol que ha acabat amb la dimissió del tinent de batle de
la ciutat d’Eivissa, i durant tot aquest temps poques
explicacions ha donat vostè sobre les notícies que succeïen
dia rera dia i que han acabat per destapar una presumpta
estructura organitzada, a través d’un entramat societari, pensat
per perpetrar actes fraudulents. Això ho diuen vostès.

Vostè s’ha limitat a dir el just, l’imprescindible , només
s’ha limitat a defensar els funcionaris, que també és la seva
obligació. Però a diferència de vostè, hi ha a qui se li ha anat
tota la força per la boca, aquest és el cas de l’alcalde d’Eivissa,
company seu de partit, que en lloc d’emprar la intel·ligència,
s’ha deixat portar per la ràbia, per la fúria i per to ta la seva
frustració; fa pocs dies escoltàvem de boca de l’alcalde,
incoherents i greus acusacions dirigides cap als funcionaris
del SOIB que han tramitat aquest expedient, els acusava
directament d’haver filtrat a un mitjà de comunicació un
informe, donava a entendre que això no quedaria aquí i, a més,
li exigia a vostè explicacions de tot el que havia passat. Però
no només això, per si fos poc el disbarat, intentava el batle
matar el missatger, el mitjà de comunicació que va publicar
l’escàndol sense importar-li el més mínim la transcendència
que tenen els mitjans de comunicació a una societat lliure,
plural i transparent.

Sr. Conseller, dit això i considerant que aquest parlament
és el lloc en el qual vostè ha de donar explicacions, totes
aquelles que encara falten, que no ha donat i que amaga, li
donam la paraula perquè així ho faci, tal com li demana a vostè
el batle de la ciutat d’Eivissa.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Jerez, yo creo que la
conselleria sobre todo lo que tiene que hacer es establecer los
procedimientos de revisión para que las actuaciones de los
distintos cursos que se están realizando lleguen, se liquiden,
se revisen y se determinan las responsabilidades oportunas.
Esto es lo que hace la conselleria, la conselleria no tiene que
hacer, no tiene que dar más explicaciones que establecer los
procedimientos, que asegurarse que se están liquidando las
convocatorias, establecer procedimientos de revisión para que
la ciudadanía esté tranquila porque la conselleria y el SOIB
están haciendo el trabajo pertinente, que es lo que tienen que
hacer.

Y estamos finalizando la revisión de todas las
convocatorias que estaban pendientes, se ha consolidado el
grupo de técnicos que están haciendo ese trabajo, lo están
revisando y como se ha demostrado pues con total autonomía,
que es lo que toca en una sociedad democrática y de derecho.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Negueruela, segueixen sent
insuficients les explicacions que vostè ens dóna i més
insuficients són encara si vostè les dóna en aquest parlament
de la manera que ho ha fet.

Perquè vostè no ha entrat en el fons de la qüestió, hi ha un
informe de la seva conselleria que parla d’un modus operandi
ideal per beneficiar-se de la subvenció pública, es desvetllen
pràctiques il·legals, es tracta d’un informe que destapa tot un
entramat fictici, dirigit a obtenir el major lucre possible en
subvencions i es tracta d’un informe que conclou que s’ha
violat la Llei general de subvencions, cosa que vostè, en aquest
cas, no hi entra ni vol donar explicacions al batle, a aquest
parlament, ni al diputat que li demana. Reconegui que tot això,
Sr. Conseller, no sona ni mica bé, que tot això no té  bona
pinta, que tot això no fa bona olor, que això té mala ferida, i
tant és així que tenim la sensació que aquest assumpte encara
no ha acabat, per molt que vostès ho vulguin dissimular.

Com tampoc no ha acabat la crisi institucional oberta entre
vostè i l’alcalde d’Eivissa, entre el Govern de les Illes Balears
i l’Ajuntament d’Eivissa que vostè...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... també té l’obligació (...)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gracias, presidente. Yo me limitaré  a decir lo que he
señalado estos días, el Sr. Molina ha asumido las
responsabilidades políticas de forma inmediata. Hay que
recordar una cosa, e l Sr. Molina hizo eso con su empresa,
como actividad privada ante la administración, y ahora también
tiene derecho a establecer los distintos recursos que
considere ante la administración si ve que él considera que lo
ha hecho de forma correcta y la administración, en este caso
nuestra conselleria, establece que no. Por tanto, también tiene
derecho a presentar los distintos recursos, recursos que van en
algunos casos, como usted sabe, hacia nuestra propia
conselleria. Por tanto, creo que no sería prudente que yo
manifieste una opinión que la propia conselleria puede tener
que resolver. Y yo creo en esos principios de derecho a
defensa que tienen todos los ciudadanos, en este caso una
persona empresaria, respecto a la actividad privada que ha
ejercido durante... durante un período, y con los cursos que se
han impartido.

Por tanto, esa es la situación en la que nos encontramos,
y yo creo que eso también debe ponerse de manifiesto y debe
velarse por ello porque él tiene derecho a la defensa, una vez
más, en el ámbito de su actividad privada frente a un SOIB, que
tiene el deber de revisar los procedimientos de liquidación y
que, como se ha visto, lo ha hecho, y lo seguirá haciendo, y lo
seguirá haciendo con total autonomía y lo seguirá haciendo
con total rigor, con total rigor técnico y son los técnicos los
que dicen cómo tienen que ir los procedimientos y como
tienen que finalizar los procedimientos.

Y los técnicos han considerado que empezaba un
procedimiento de revisión y liquidación para la devolución de
unas determinadas cantidades. Y eso es lo que ha afirmado el
director general, eso es lo que se ha reclamado. Ahora habrá
una serie de recursos previos al contencioso administrativo,
si así lo considera la otra parte, y veremos como termina en un
sistema que está pensado para que la administración actúe y
los administrados tengan derecho también a defenderse.

Esa es la actuación y eso es lo que yo creo que hay que
trasladar a la ciudadanía, se está actuando, se seguirá actuando
y se está actuando de forma correcta y estamos siendo, desde
luego, totalmente respetuosos con los técnicos, como no
puede ser de otra manera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

... que al final son nuestros funcionarios los encargados (...)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 4073/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a les obres dels ports de les Illes.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 4073/18, relativa
a les obres dels ports de les Illes, que formula el diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bon dia a tothom. En aquest parlament molt sovint
aquesta legislatura hem sentit que el sector nàutic és un sector
estratègic per a aquest govern, i nosaltres, el nostre grup
parlamentari, a l’hora de debatre i aprovar els pressuposts
generals de la comunitat, vàrem dir que ens semblava molt bé
la inversió prevista i l’esforç pressupostari que es feia per
millorar els nostres ports.

Però la pregunta d’avui li fem perquè, és clar, si aquesta
terra, aquest país necessita allargar la temporada i ho ha de fer
en sectors estratègics, com és el sector nàutic, entenem que
els ports no haurien d’estar absolutament aixecats, no haurien
de semblar una guerra quan arriben les persones que utilitzaran
aquestes infraestructures. 

Per tant, ens preocupa molt la planificació i l’execució de
les obres de millora d’aquests ports i li demanam si considera
el Govern que s’ha fet adequadament aquesta planificació  i
aquesta execució de les obres en els ports. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, per a nosaltres és un
sector estratègic i n’hi ha prou a fer la comparativa del que hi
havia i el que hi ha en aquests moments. Quan vam arribar ens
vam trobar un govern que volia privatitzar tots els seus ports,
que no havia fet cap inversió en quatre anys, que no havia
actualitzat absolutament cap llista d’espera, que havia fet... que
havia, en aquest cas, un 15% del personal l’havia fet fora sense
cap tipus d’interès, sense cap tipus d’actuació. 

Li vam donar la volta a tot açò, hi ha un pla d’inversió de 40
milions d’euros, hi ha una actualització dels cànons que ens
permeten uns ingressos de quasi 10 milions d’euros anuals
que permetrà que la pròxima legislatura pugui haver-hi
ingressos dels ports al Govern de la comunitat autònoma; hem
actualitzat les llistes d’espera; hi ha els recursos humans
necessaris; hi ha un pla d’inversions que s’ha planificat, que
s’ha acordat i que el que fa és: amb aquelles obres que són
llargues les atura en temporada alta, precisament per no
afectar la temporada turística.

Açò sempre és complicat, efectivament, però ho hem
planificat d’aquesta manera, ho hem acordat sempre amb els
ajuntaments i ho acordam també amb les entitats afectades. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Jo ja sé que a vostès els agrada molt parlar
de la legislatura passada, jo, com que no és el meu tema ni el
meu llibre, no entraré en el que es feia o no es feia la
legislatura passada. El que no trobam normal, des d’El Pi, és
que avui, a dia d’avui, avançat el mes de maig, per tant, en
temporada turística, arribi un turista, arribi un senyor al Port
de Pollença i no tengui ni banys ni dutxes. Això no crec que
sigui una gran imatge per a les Illes Balears. El que no trobam
normal és que a Ciutadella, per exemple, la temporada, per
culpa de les obres, s’hagi d’escurçar a tres mesos o quatre,
quan un objectiu també estratègic en temps d’aquest govern és
precisament aprofitar al màxim la temporada turística, i
resulta que la seva planificació, nosaltres consideram que no
del tot correcta, per dir-ho finament, provoca molts de
problemes als comerciants, als restauradors, als  propis
clients, als amarradors. Per tant, crec que haurien de repensar
la planificació perquè evidentment generen problemes.

Jo ja sé que això és incòmode, sé que és difícil, però
evidentment hem de fer un sobreesforç perquè les obres es
puguin coordinar i les puguem fer complementàries de la
nostra principal riquesa i de la nostra principal indústria que és
el turisme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Treballam per a açò, Sr. Melià. En el cas
de les obres del Port de Ciutadella, que són unes obres més
complicades, de les més complexes que hi ha, tant és així que
ho hem de fer en dos hiverns, la previsió és que quedin
aturades, que quedin finalitzades aquesta primera part dia 31
de maig, així ho vam acordar amb l’ajuntament, així ho vam
acordar amb els comerciants.

Jo li he de dir, a més a més, que cada dijous, a les onze del
matí, hi ha una reunió de seguiment d’obres on estan convidats
els comerciants, on els seus representants assisteixen a
aquesta reunió de visita d’obres, on es van tractant cada una de
les qüestions i on tothom coneix absolutament de primera mà
quin és el ritme i com funcionen les coses. 

És cert, generam... home, inconvenients dels molts que
s’executen, però també els hem de fer perquè són
imprescindibles, són obres que vénen demanades des de fa
dècades, que no s’havien solucionat, de claveguerams, de
pluvials que donaven problemes i que els resolem després de
molts d’anys.

L’hem planificada; fixi’s: hi ha un any i mig d’obres,
aturam el mes de maig, el mes d’octubre tornarem a partir, i
anam fent, com li deia abans, al costat dels comerciants cada
una d’aqueixes actuacions. Ho volem continuar fent així i ho
hem fet sempre en coordinació amb l’ajuntament. Aquest serà
el nostre tarannà i evidentment si hi ha aquí devora algun
problema sempre demanam disculpes, faltaria més, amb la
voluntat sempre de poder-los corregir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 4303/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a trasllat de
les embarassades menorquines a Mallorca.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 4303/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 4081/18, relativa a
trasllat de les embarassades menorquines a Mallorca, que
formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Maicas.
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LA SRA.  MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, consellers,
conselleres, públic en general. Divendres passat coneixíem
per la sortida en premsa que l’Hospital Mateu Orfila, a
Menorca, derivava les dones gestants a Palma per a les proves
diagnòstiques de les vint setmanes, una prova crucial per a la
detecció de possibles malformacions del fetus. La causa de la
derivació de pacients embarassades s’està produint des de fa
aproximadament un mes per l’antiguitat de l’ecògraf, que ha
complert deu anys i ha arribat al final de la seva vida útil, de
manera que no compta amb la resolució suficient per realitzar
la prova amb garanties. Pel que sabem la conselleria ja ha
concertat el servei amb una clínica privada per evitar aquests
desplaçaments. 

Crec saber que tots els equips de radiologia tenen, o
almenys haurien de tenir, un control exhaustiu amb revisions
anuals, i quan els professionals de radiologia detecten
qualsevol alteració donen avís immediatament per a la seva
reparació immediata o fins i  tot per a la seva reposició. Un
nou ecògraf té un cost de 100.000 euros; sabem que el Govern
ja ha donat el vistiplau a la seva adquisició, tot i que segons
reconeixen no serà d’un dia per un altre, ja que s’ha de seguir
tot el procediment administratiu.

Del que ens assabentem també arran d’aquesta notícia és
que el TAC es troba també en la mateixa situació, és a dir, a
l’espera de la seva reposició, per la qual cosa els pacients
estan essent derivats a clíniques privades. Es confirma així una
manca de previsió. És per això que demanem què ha succeït a
la sanitat pública menorquina en els últims dos anys perquè
vostès hagin de derivar embarassades residents en aquesta illa
per a revisions per mitjà d’ecografies al centre privat de la
clínica Juaneda.

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. Han succeït moltes coses a l’illa de
Menorca, afortunadament, en aquests dos anys. El que sí és
cert, vostè ho ha explicat molt bé, és que l’obsolescència d’un
equip no es pot precisar, no es pot dir d’una manera precisa
quina serà la seva vida útil; evidentment en deu anys ja és hora
d’anar renovant i estava prevista la renovació, estava en el pla
d’inversions d’enguany; es va començar la contractació de
l’ecògraf i això dura uns mesos, els terminis administratius i
tots els procediments de compra d’un equip d’aquestes
característiques són uns mesos de durada. Paral·lelament s’ha
estat treballant per derivar aquestes pacients a una clínica
privada perquè no s’hagin de traslladar a Palma. Hem de pensar
que són dones embarassades sanes, sanes, que a les vint
setmanes necessiten aquesta ecografia de més precisió.

Però també hem de dir que, com li deia, han succeït moltes
altres coses a Menorca, per exemple la inversió en aquests
dos darrers anys és d’aproximadament de mig milió d’euros,
s’han comprat quatre ecògrafs, colonoscopis i molts més
aparells necessaris i necessària també la seva renovació. Ara,
la manca d’inversió en salut sempre té conseqüències, i l’hem
patida en aquesta comunitat autònoma, i s’està recuperant i
s’estan posant molts d’equips en marxa. 

En aquests moments si es pot imaginar deu hospitals
multiplicat per la quantitat d’inversió  en tecnologia, de
tecnologia que tenim a tots els centres, més cent centres de
salut amb tecnologia també, podrà entendre que un aparell es
pot espenyar. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies. Gràcies, Sra. Consellera, per la seva contestació.
El que passa és que, clar, no ens podem tampoc permetre que
tant a Eivissa, Formentera, com a Menorca ens hàgim de
traslladar per a unes proves, no ho sé, tan essencials i al
mateix temps tan senzilles. Pensem que es podria haver evitat
cap trasllat. Reivindiquem la importància que és la previsió i
la inversió per oferir una sanitat de qualitat. Es continua
confirmant que les illes menors semblen ser illes de segona. 

Pensem que a la sanitat s’han de dedicar els recursos
necessaris que mereixen per fer-la accessible a tota la
població.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Maicas...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies. Totalment d’acord amb vostè que s’han de dedicar
els recursos necessaris, i crec que aquest govern aposta d’una
manera ferma per la sanitat pública i s’està demostrant i
s’estan posant molts més serveis. I malauradament aquestes 27
pacients s’han hagut de desplaçar, però em demanava què ha
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passat a Menorca; idò s’han deixat de traslladar to tes les
dones, per exemple, que tenen un problema de mama, que se’ls
fa el gangli sentinella, o les persones que amb el nou servei de
radioteràpia no s’hauran de desplaçar; o els serveis de cirurgia
pediàtrica que s’han posat en marxa per a tots els nins, que
suposa visites prèvies més intervenció quirúrgica, que no s’han
de desplaçar... És a dir, sap que estam treballant per fer una
sanitat pública molt més accessible, molt més equitativa a tota
la comunitat autònoma, i així continuarem fent feina.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.9) Pregunta RGE núm. 4291/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplaçament de les
dones en procés de gestació a Mallorca per manca d’una
ecografia fiable.

Doncs passam a la novena pregunta, la RGE núm. 4291/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 4090/18, relativa a
desplaçament de les dones en procés de gestació de Menorca
a Mallorca per manca d’una ecografia fiable, que formula el
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Negligència, falta de previsió, insensibilitat; com hauríem de
definir el que ha passat a l’Hospital Mateu Orfila en aquest
darrer mes? 27 menorquines embarassades s’han hagut de
desplaçar fins a Palma per fer-se l’ecografia de les vint
setmanes, com molt bé explicaven a l’anterior pregunta, per
fer l’ecografia morfològica. I per què? Perquè ningú no va
preveure que l’ecògraf de l’Hospital Mateu Orfila ja havia
complert la seva vida útil, havia perdut resolució i ja no era
fiable. Se sabia que l’any 2017 complia la seva vida útil i no es
va fer res, no es va fer cap previsió  de res. Fins i tot l’any
2018 -i em sap greu, Sra. Consellera, que la contradigui-,
l’hospital té una partida de 150.000 euros per a nou material
i no es preveia la substitució de l’ecògraf.

I si no hagués sortit per la premsa aquest desgavell avui les
embarassades de Menorca seguirien anant a l’Hospital de Son
Espases, és així de clar, i tan feliços tots, eh? Finalment, a la
fuerza ahorcan, a la correguda, la Conselleria de Salut ha
hagut d’arribar a un acord amb la sanitat privada, tan injuriada
per aquest govern, perquè les embarassades puguin fer-se les
ecografies a Menorca i no hagin d’anar a Mallorca, un acord
que ha entrat en vigor aquest dilluns. Aquells que van dir que
eliminarien els concerts amb la sanitat privada avui han de
recórrer, han de suplicar un concert a la sanitat privada
precisament per resoldre la situació caòtica que han generat.

Sra. Consellera, reconegui-ho, ha estat tot un cúmul de
despropòsits, una greu irresponsabilitat i una manca de
previsió imperdonable, i avui no pot dir que sigui per culpa del
PP. Sra. Consellera, quan disposarà l’Hospital Mateu Orfila
d’un nou ecògraf? Quant ens haurà costat aquesta manca de
previsió? Per què han tardat tant a reaccionar? On és aquell
federalisme interior que tant pregonen?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Idò miri, negligència jo diria que és
deixar d’atendre tots els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma com varen fer vostès; això és negligència.

(Alguns aplaudiments)

Manca de previsió..., manca de previsió, i a més vostè és
responsable directe, manca de previsió és baixar el pressupost,
reduir el pressupost en sanitat un 24% en aquesta comunitat
autònoma, això és manca de previsió...

(Més aplaudiments i remor de veus)

...perquè sí, les coses s’espenyen. 

I no és cert, Sr. Diputat; està previst i estava previst, i no
totes les partides d’inversió estan posicionades en els
hospitals. La major partida d’inversió és a serveis centrals, i
des d’allà es fan les compres centralitzades. Per tant estava
previst i es va iniciar la compra d’aquest ecògraf des de ja fa
un temps. I es tendrà, i es tendrà d’aquí a uns mesos perquè,
com bé sap, tot aquest procediment té un temps i dura un
temps, no es pot comprar d’avui per demà. Però fan de
profetes, a més que falten a la veritat, fan de profetes.

I sí, hem iniciat un conveni amb una clínica privada, i jo
mai no he dit que ho deixarem de fer, ans al contrari; tenim un
acord marc amb les entitats privades i estam totalment
disposats a derivar els pacients sempre que sigui necessari, vol
dir sempre que a la sanitat pública no es puguin atendre
aquests pacients i estam totalment d’acord en aquest sentit.

He parlat de 27 dones, 27 dones sanes, sanes, no són
malaltes, són dones sanes. I mentre s’ha estat preparant aquest
conveni, doncs sí, malauradament han hagut de venir a l’illa de
Mallorca, ja li ho he explicat abans, li ho puc tornar repetir, o
li puc dir molts més desplaçaments que s’han evitat durant
aquests dos anys gràcies a aquest Govern i gràcies als partits
que governen, que realment demostren un interès per la sanitat
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pública. Vostès poden continuar amb el seu alarmisme, amb el
seu sensacionalisme de sempre. 

Sé que no ho comparteixen, però mirin, mentre hi hagi
aquest Govern hi haurà més inversió en salut, més
professionals, més infraestructures i millors serveis.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí moltes gràcies, Sr. President. Miri Sra. Consellera, a
l’anterior legislatura amb 1.350 milions menys...

(Remor de veus)

... no va passar el que passa en aquesta legislatura, cap
embarassada de Menorca no va haver de desplaçar-se a Son
Espases per fer-se una ecografia. Açò no va passar, per
descomptat, a l’anterior legislatura.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És més, Sra. Consellera, per què s’han torbat un mes, un
mes, a derivar les embarassades menorquines a Clínica
Juaneda? Per què han hagut de deixar que 27 embarassades
s’hagin hagut de desplaçar a Palma? Aquesta situació, Sra.
Gómez. Vostè es preocupa massa en crear problemes allà on
no n’hi ha...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... i no es preocupa dels problemes reals que tenim aquí a la
sanitat pública...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. La desinversió té un preu Sr.
Diputat. Miri, nosaltres com a mínim el que hem fet..., no...
poques coses varen fer des de Menorca la passada legislatura,
però una d’elles va ser el conveni amb Can Granada, amb

copagaments. Fins i tot això hem hagut de revertir, llevar el
copagament de la Residència de Can Granada. Com a mínim
quan vénen aquí els  pacients ara de Menorca, tenen unes
condicions molt millors.

I jo, no ho sé, de cada vegada tenim més milions...

(Remor de veus)

..., no sé aquests milions... a veure si la consellera d’Hisenda
li explica que això no és així.

Continuarem apropant serveis, apropam serveis.
M’agradaria saber vostès què haguessin fet, amb la inacció...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps està esgotat. Moltes gràcies.

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

... que fa el seu Govern habitualment.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 4089/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris necessaris per
a la contractació del personal investigador.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta RGE núm. 4089/18, relativa
a criteris necessaris per a la contractació del personal
investigador, que formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente
i Mir del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. En el BOIB de dia
28 d’abril es publicava una resolució del director gerent de la
Fundació de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes
Balears per a la contractació temporal i laboral d’un
investigador per continuar un projecte. La Fundació de
l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears té com a
funció, com a objectiu programes d’investigació clínica bàsica
i aplicada i el desenvolupament tecnològic d’innovació en el
camp de la salut.

Els requisits que es publicaven en aquesta convocatòria per
a aquest personal laboral temporal, era trobar-se en possessió
del títol de llicenciat o graduat en ciències, ciències de la
salut, biologia, bioquímica, medicina i farmàcia, biomedicina
o biotecnologia i genètica. La titulació, categoria D, o
superior per treballar amb animals d’experimentació i el nivell
B2 de català. Aquelles persones que no acomplien o que no
acompleixen aquests requisits no es tindrà en compte el seu
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currículum per a res, i han de presentar les seves propostes en
5 dies.

Per això li demanam si considera aquests criteris adequats
per a la contractació de personal laboral, temporal,
investigador?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Jo crec que els primers criteris  que hem de
mantenir i que s’han de donar, és que hi hagi un govern
sensible amb la inversió en R+D+I i augmentar el pressupost
com s’ha augmentat en aquesta comunitat autònoma a
l’IDISBA, doncs miri un 62%, front a la desinversió que varen
fer vostès, i ho he de dir.

El segon criteri és molt senzill, volem tenir més
professionals, i també a l’IDISBA tenim en aquests moments
un 64% més de plantilla que a l’any 2015. Hem passat de 66
persones a 106 persones.

I en tercer lloc, que és la pregunta que vostè em feia, doncs
evidentment s’ha d’aplicar la normativa, la Llei 4/2016, de
política lingüística i el Decret 11/2017, també, que fa
referència a salut pública. És una empresa pública del sector
instrumental i s’han de complir aquestes normes.

I el que li puc dir és que a l’Institut de Recerca mai no ha
quedat una plaça deserta per motius lingüístics. Tenim més
pressupost, més investigadors i més projectes que mai.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Miri, acomplir la llei i també
acomplir el sentit comú i acomplir els principis de no
discriminació, i complir  e ls  principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat en les contractacions públiques, aquests
serien els criteris que haurien d’acomplir.

I sembla que defensar també l’interès general per tenir els
millors investigadors també hauria de ser un requisit, en
aquest cas per contractar de forma temporal i laboral com he
dit. I donar 5 dies només i posar el requisit de B2, sembla que
no és complir  aquest requisit de l’interès general, posar
aquestes condicions.

I tampoc no és acomplir els criteris de racionalitat i
proporcionalitat que ha fixat la jurisprudència en aquesta

matèria, en concret a la Sentència del Tribunal Constitucional
166/13, que va rebutjar el contenciós o el recurs que van posar
vostès, precisament a la modificació de la Llei de funció
pública, que va ser rebutjat pel Tribunal Constitucional.

Per tant, una manca de racionalitat i de proporcionalitat,
desgraciadament és el que fan vostès en la contractació del
personal, especialment, i  ho hem vist en el cas de metges,
infermeres, en el cas dels músics de l’Orquestra Simfònica
que no vam trobar cap explicació a la pregunta que es va fer en
aquesta cambra.

Desgraciadament han aplicat polítiques...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... antiquades i contràries a l’interès general.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, president. Miri, lluny de ser un impediment, hem
estat capaços en aquesta comunitat autònoma des de l’IDISBA
de treure els dos millors investigadors dos anys seguits en la
convocatòria competitiva més important de tot l’Estat, que és
el Miguel Servet, el més important, hem passat per davant del
Clínic de Madrid, o de Barcelona Hospital Vall d’Hebron, per
exemple. Per primera vegada un investigador estranger ha
vengut en aquesta comunitat autònoma a través també
d’aquesta convocatòria. 

El moviment es demostra caminant, Sr. Diputat, i a mi em
sembla molt trist que vulguin fer renou, una vegada més, en un
tema com aquest. És l’estratègia de la por, els encanta,
l’estratègia de la por: “no vendran els investigadors”, “partiran
tots els metges”. Idò miri, jo li dic, una vegada més, que ni
deixaran de venir els investigadors, perquè som una comunitat
atractiva, amb projectes atractius, ni partiran els metges per
motius lingüístics.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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I.11) Pregunta RGE núm. 4085/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí i  Llufriu, del Grup
Parl amentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions
contra l’assetjament escolar.

Passam a l’onzena pregunta RGE núm. 4085/18, relativa a
actuacions contra l’assetjament escolar 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:

Gràcies, bon dia a tothom. Crec que estarem d’acord, Sr.
Conseller, que cada hi ha més preocupació i més
sensibilització sobre el tema de l’assetjament a menors, de tot
tipus i a tot lloc, en el carrer, a les xarxes socials, a l’escola,
a l’esport, a l’oci. Totes les institucions, l’escola també,
poden, han de fer i fan feina per acabar amb aquesta xacra.

Però insistesc que hi hem de fer feina totes les
institucions i tots els estaments, perquè el problema és dins
l’escola, perquè entra dins l’escola, perquè és un tema que
existeix fora, a tota la societat i que té a veure amb una
excessiva tolerància respecte  d’una certa violència verbal i
simbòlica que de vegades paguen les dones, de vegades paguen
els magrebins, de vegades paguen els prims, de vegades els
grassos, de vegades els que vesteixen diferent, de vegades els
negres, de vegades els gais, els quals són insultats, són
humiliats, reben injúries, especialment a través de les xarxes
socials, que degraden, que marginen les persones pel simple
fet de ser diferents, quan tots som diferents.

Avui li volem demanar per la feina que es fa des d’escola
en aquest tema, també però per reivindicar dues coses:
corresponsabilitat i tolerància zero, corresponsabilitat i
tolerància zero de tots els estaments i institucions, també del
Parlament, contra aquesta violència estructural, verbal,
simbòlica, que de vegades es tradueix en forma d’assetjament.

Des de MÉS per Menorca, creiem que la ciutadania, els
pares i mares han de saber que el tema de l’assetjament és un
tema treballat, preparat, previst, que es té molt present a les
aules, a les escoles i que està incorporat en els plans de
convivència, en els protocols corresponents, i que el que
necessita l’escola són recursos, estabilitat, confiança i el
suport també, com deia, insistesc, d’institucions com el
Parlament de les Illes.

Avui, Sr. March, li volem demanar per açò, per les
actuacions, pels instruments, pels mecanismes que té l’escola
per tractar, per fer front des del punt de vista de la prevenció,
de la detecció, de la intervenció a l’assetjament en l’àmbit
escolar, perquè creiem que avui és important que la ciutadania
ho conegui, generar una certa confiança i estabilitat i suport
als treballadors de l’ensenyament que fan una feina, jo crec
que molt important per combatre aquesta xacra. Però insistim,
tots, tots, corresponsabilitat, hem de fer feina en la mateixa
direcció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. 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. Sr. Nel
Martí, moltes gràcies per la seva pregunta, moltes gràcies pel
seu to i moltes gràcies pel que ha dit sobre la
corresponsabilitat. 

Miri, crec que amb el tema de l’assetjament en general cal
tenir un tema que és la sensibilitat, som a una societat
complexa, una societat difícil, una societat on realment cada
vegada l’escola té més funcions i una funció clau de l’escola
és la convivència, és on els mecanismes de socialització són
més importants. Per tant, nosaltres, com pot suposar, no
només donam suport a la feina que fan els centres educatius,
els docents i les famílies en aquest aspecte, sinó que hem
posat els instruments adequats perquè això sigui així. 

Miri, nosaltres tenim clar un parell de qüestions, quan
vàrem arribar es va tornar a posar en marxa l’Institut de
Convivència que es va crear en el segon pacte de progrés,
vàrem posar en marxa l’Institut de Convivència amb més
recursos, amb més persones i amb més recursos econòmics.
Però no era suficient, un dels objectius claus que vàrem fer va
ser posar en marxa i aprovar un protocol, un protocol amb
instruccions, no d’orientació, un protocol amb instruccions,
un protocol que es va fer el 2016 i que ha estat modificat en
funció de l’evolució d’aquestes qüestions que es fan,
lògicament, en temes de violència de gènere. Per tant, hem fet
aquest protocol, però això no era suficient, havíem de fer una
formació dedicada als docents, als equips directius i als
serveis d’inspecció, i això ho hem fet.

Per exemple, enguany només del tema d’aquest protocol
hem format més de 1.200 docents, més de 1.000 docents i
això significa que nosaltres tenim clar que un element clau de
l’escola, a més de l’instructiu, és fer ciutadans amb capacitat
de convivència, però això no és suficient, evidentment, sinó
que realment hem fet més instruments de protocol com el
tema del Protocol trans.

Vostè ha dit que realment l’assajament té moltes
dimensions, el que passa és que a l’escola s’hi aboca quasi tot
i això és quelcom que hem de ser tots responsables,
començant per l’escola, pel Parlament, pels mitjans de
comunicació i tots som responsables d’aquesta qüestió. Per
tant, nosaltres des del primer moment hem fet d’aquesta
qüestió un element estratègic de la Conselleria d’Educació,
perquè sense convivència és molt difícil poder avançar a una
societat i a una ciutadania adequada.

A més, li diré més, des d’aquesta perspectiva, el protocol
d’assetjament, fins i tot la Fundació del Club Barcelona la
reclama per intentar aplicar-la en temes d’assetjament
esportiu, un dels temes també molt importants. Treballam des
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de la Direcció General d’Esports per fer un protocol
d’assetjament esportiu a les nostres illes. 

Per tant, hem fet del tema de convivència un element clau
i li puc assegurar que les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

... hem passat d’una concepció de justícia punitiva a justícia...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Martí, vol fer ús de la paraula?

I.12) Pregunta RGE núm. 4070/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i  Patiño,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bullying  als

centres educatius.

Doncs, passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 4070/18,
relativa a bullying als centres educatius, que formula la
diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Sra. Presidenta,
¿considera que se cumple, que cumple... que se cumple el
protocolo contra acosos en los centros educativos?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern, Francina Armengol.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Seijas, per una
pregunta molt similar a la que plantejava el diputat Nel Martí,
que acaba d’explicar a la perfecció el conseller d’Educació,
Martí March. Ja li hem explicat que el tema d’assetjament als
menors és un tema absolutament complex, que depèn de tota
la societat i evidentment les escoles hi tenen una part
important, però no només les escoles han de fer feina en
contra de l’assetjament als menors, que és un tema difícil i
complex evidentment, com li explicava. 

Per tant, sí, des del Govern de les Illes Balears ho hem
agafat com un tema absolutament prioritari i, com bé explicava
el conseller Martí March, hem tirat endavant l’Institut de la
Convivència. Nosaltres creiem molt en aquesta tasca que es fa
des de les escoles d’una forma exemplar en tots els casos,
fent una feina intensa des dels docents i des de tota la
comunitat educativa per fer possible evitar qualsevol tipus
d’assetjament escolar. S’ha fet aquest protocol d’assetjament
escolar que, com bé deia el conseller Martí March, és
exemple a altres llocs precisament per poder-lo incorporar,
però molt més enllà s’ha fet la formació als docents i durant
aquesta legislatura hem format 2.500 professionals per poder
tirar endavant aquestes polítiques o aquesta acció necessària
a l’hora de detectar un cas d’assetjament escolar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Le resumo, el conseller March
dijo en octubre, a la misma pregunta que le estoy haciendo a
usted en este pleno, que había formado bien a los profesores
y que la competencia era de los centros. Por contra, el Fiscal
de Menores en el mes de marzo, en la ponencia de estudio que
estamos ahora de Educación, señaló lo contrario, que los
centros y profesores sólo interpretan sus funciones y que la
competencia recae en él como fiscalía, y que no se le informa
por sistema sino filtrado por quien no tiene esas competencias
y además con poca frecuencia.

El Diario de Sesiones del Pleno, el número 98, de 17 de
octubre, página 5253, el Sr. Conseller de Educación, abro
comillas, dice: “ha habido un proceso de formación de
docentes y directores porque evidentemente sin una
formación de docentes y directores no es posible este
protocolo, pero el trabajo concreto lo tienen que hacer,
evidentemente, los centros”, cierro comillas.

En el Diario de Sesiones de la Comisión de Cultura i
Esports, sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018, el señor
representante de la Fiscalía de Menores, José Díaz Cappa,
páginas 1324 i 1325, abro comillas: “si se lee el protocolo de
acoso escolar que hay ahora mismo colgado en la página web,
la Fiscalía aparece nada más que cuando toda la tramitación
anterior se ha decidido por otras entidades, que no son la
Fiscalía. Si esos hechos son o no constitutivos de delitos, si
se considera delito por esas instituciones se comunica a la
Fiscalía, y si no lo es o ha salido bien la cosa, pues ya no es
necesario llevar a cabo estas comunicaciones. Esto no puede
ocurrir y la Fiscalía aparece en ese protocolo, al final, si los
hechos son graves o si no han tenido solución. Por tanto, este
problema de la denuncia y de los límites vienen derivados por
ese filtro, la dirección de los centros pone muchas veces coto
a ese tipo de situaciones. Hay un intento de acumular
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competencias que realmente muchas veces no les
corresponde.”

Y añade, abro comillas: “últimamente vuelve a estar en
niveles de mínimos las comunicaciones entre los colegios y
la Fiscalía, el protocolo fue luego dulcificado por una
instrucción, la 1/2017, de 19 de enero de 2017, que no venía
a decir lo mismo que el acuerdo de colaboración del año
2016".

¿Se da cuenta, Sra. Presidenta? O reforman el protocolo y
lo aplican en el orden señalado por el fiscal, o sugiera a su
conseller que dimita, ya que el propio Sr. March ha decidido
situar la responsabilidad en los centros en lugar de en la
Fiscalía. En consecuencia, como máximo responsable en
Educación, por ética política, ante el agravio social que causa
tal incomprensión señalada por el fiscal, le ruego sean
responsables y consecuentes.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Sra. Seijas, no entenc molt bé on
vol anar amb tot això, li hem explicat. L’assetjament als
menors és un tema global, complex, d’una societat com la
nostra i que, per tant, no només depèn de les escoles, també hi
fan feina les escoles, però no només depèn de les escoles,
depèn de les escoles, de les famílies, dels  mitjans de
comunicació, del control o no de les xarxes socials i de tantes
i tantes coses. És un tema absolutament complex quan parlam
de menors, Sra. Seijas.

I les escoles hi fan una feina magnífica, li ho garantesc, els
professionals docents fan una feina magnífica. I en aquesta
legislatura s’han posat recursos per poder fer feina des de la
convivència, i no tots els casos són de Fiscalia, no tots els
casos són de Fiscalia, Sra. Seijas.

Ha de confiar en la nostra comunitat educativa i ha de
confiar en els nostres docents. És hora que confiïn i crec que
la política i la feina de convivència en els centres i la feina de
reparació i la feina d’ensenyar a viure junts des de la diversitat
és la millor feina que es pot fer si volem construir una
societat amb valors, i cada un té el seu paper, la té la Fiscalia,
la té l’escola, la té la família i la tenim cada un de nosaltres i
la tenen les institucions. I jo la tenc des del respecte absolut
a dificultats que tenen moltíssimes famílies de la nostra
comunitat autònoma i la Conselleria d’Educació treballa colze
a colze amb totes les institucions, també amb la Fiscalia de
Menors amb la qual té un conveni, i ho hauria de saber.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.13) Pregunta RGE núm. 4074/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a central de Maó.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 4074/18, relativa
a central de Maó, que formula el diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, si tenguéssim representació a Madrid El Pi avui
faríem aquesta pregunta que fem aquí i demà faríem la mateixa
al ministre Nadal al Congrés de Diputats, però no la tenim,
però per la part que a vostè li pugui tocar va la nostra pregunta,
de molta preocupació i de les coses que crec més greus que
tenim a Balears entre mans, entre mans.

Vostès saben que hi ha un reial decret, que és el Reial
Decret 738/2015, que regula l’activitat de producció elèctrica
i el procediment de despatx dels sistemes elèctrics dels
territoris no peninsulars. Aquest decret està aturat per la
Comissió Europea des de l’any 2015. Aquest decret és el que
fa possible que les empreses que operen dins un territori com
Ceuta, Melilla, Canàries o Balears, en aquest cas aquí a
Balears, Endesa, puguin fer les modificacions necessàries en
els seus grups de generació elèctrica, per a realment complir
les emissions de NOx a l’atmosfera. Hi ha un deure a haver de
complir a l’any 2020, dia 1 de gener, que és que hem de baixar
de 120 mil·ligrams per metre cúbic normal, s’ha de baixar de
120 mil·ligrams a 90 mil·ligrams, a la central de Maó.

Per poder adaptar aquests equips que baixin de 120 a 90 es
necessiten fer unes obres, mentre el reial decret que està
aturat a Brussel·les no s’aprovi, no pot presentar l’empresa
aquesta feina per poder baixar aquestes emissions. 

És una feina que és de més de 22 mesos, per a dia 1 de
febrer de l’any 2020 queden 20 mesos, quines gestions han fet
o podem fer perquè no hi hagi el perill de no poder garantir el
subministrament d’energia a Menorca?

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 la seva
pregunta, perquè efectivament de la dependència energètica o
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de la forma com ens subministrarem energèticament és un
dels temes cabdals econòmic i socialment per a aquesta
comunitat autònoma, i la feina l’hem feta des del Govern de
les Illes Balears tota la possible i seguirem en aquesta línia de
treball.

Hem aprovat per primera vegada un Pla de transició
energètica a les nostres illes, per tant, sabem què volem i cap
on hem d’anar precisament per avançar-nos en el futur i per
complir les normatives europees. Estam amb la tramitació de
la llei de canvi climàtic, que suposa tot un enorme canvi en
com ens hem de subministrar energèticament en aquesta
comunitat. 

I quant al que vostè feia referència i explicava
perfectament bé, quant a la Directiva d’emissions industrials,
quant a la central de Maó, efectivament, aquesta central de
Maó en aquests moments hauria de fer canvis a 5 de les
turbines que té per poder acomplir aquesta normativa europea.
La pretensió d’Endesa és subministrar aigua per disminuir les
emissions tòxiques de nitrogen, però amb això no són capaços
de reduir les partícules PM10, ni el diòxid de sofre que
s’emeten a partir de la crema d’aquest combustible fòssil a la
central de Maó.

Quina és la nostra proposta que hem explicat al ministeri?
Que facin el canvi del fueloil que es crema a Maó per gas, de
forma transitòria; que aquest canvi de subministrament
evidentment fa que no hi hagi aquesta contaminació ambiental
a l’illa de Menorca i que, evidentment amb la proposta que
tenim endavant del Parc de Salomó i d’apostar per les energies
renovables, Menorca podrà ser l’única illa que amb energies
renovables tengui el 20% de la seva electricitat, aquesta és la
nostra proposta.

Què diu el ministeri? Té aturat això, no fa els deures, per
tant, no dóna suport a Endesa en cap de les propostes, per tant,
tenen això aturat a Endesa, en qualsevol de les propostes, hi ha
una inacció absoluta per part del ministre Nadal. I què diu el
ministeri? No contesta, dormen a Madrid i a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sra. Presidenta, no em convenç una qüestió, que es barallin
per aquesta qüestió. Els ciutadans de Menorca no poden estar
pendents d’una brega política, no queda termini suficient per
poder adaptar les 5 turbines, no tenim cable a Menorca perquè
està romput, no tenim gas a Menorca perquè per arribar un
gasoducte a Menorca haurem de passar una sèrie d’avaluacions
ambientals molt importants i molt llargues. El podríem dur
amb vaixells, però això també implicaria haver de fer tota una
inversió nova per a emmagatzemar-ho.

Jo crec que és imprescindible desbloquejar aquest reial
decret, és imprescindible arreglar el cable, però sobretot el
que és imprescindible és que no hi hagi cap menorquí ni
menorquina que no tengui segura l’electricitat dia 1 de gener
del 2020 i, a la vegada, que acompleixi la normativa europea
d’emissions del NOx...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -ara acab, ara acab, ara acab, és més greu que tot nosaltres
junts...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Font, per favor...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ara acab, Sr. President, ara acab li ho jur.

(Algunes rialles i remor de veus)

Crec que no podem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

..., crec, Sr. Damià, no podem que hi hagi ni un dubte sobre
aquest tema...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Font, jo estic totalment
d’acord, és clar que sí, és un tema que ens preocupa i ens
ocupa, però no és competència d’aquest Govern,
desgraciadament, si fos competència d’aquest Govern estaria
arreglat. El problema és que és competència del Govern
d’Espanya...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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... que no arregla cap dels problemes que tenen els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma. D’això es tracta, i nosaltres
què hem fet? Hem posat propostes damunt la taula, jo he anat
a veure el ministre Nadal fa un mes al seu despatx, amb el
conseller Marc Pons i amb el director general d’Energia, i li
vàrem posar la proposta damunt la taula. I què ens diuen?
Econòmicament és car i, com que això ho hem de pagar a la
península, no ho volem assumir, 

D’acord, i nosaltres li diem, escolta, el canvi de
combustible fa que a la llarga és molt més rendible, però
sobretot és molt rendible que la seguretat dels menorquins i
les menorquines i sobretot la no contaminació ambiental.
Crec que val la pena, ja que inverteixen tan poc a les Illes
Balears, que almanco amb això es banyàssin. Idò no es banyen,
i ens va fer la proposta de dos cables a l’illa de Menorca, que
va dir que ho avançarien.

Bé, estam esperant, Sr. Font, la pressió la fem, hem enviat
cartes al ministre, al president d’Espanya...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... a tots i jo li deman que tots facem la mateixa pressió...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... també els que tenen...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 4075/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Al berto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a conciliació
familiar.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta RGE núm. 4075/18,
relativa a conciliació familiar, que formula el diputat Sr.
Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies president, bon dia a tothom. Bon dia, presidenta,
ha dormit bé? Els que probablement no puguin dormir tan bé
són les famílies que any rera any es troben amb el problema

d’on ubicar els seus infants durant els mesos d’estiu. Sabem
dels problemes de precarietat de la nostra comunitat, amb
unes taxes d’atur, que és cert que estan per sota de la mitjana
espanyola, però sí que és cert també...

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Podeu seguir descansant, senyores i  senyors del Partit
Popular. 

Anem per feina. Però ens trobam que aquestes famílies
tenen dificultats evidentment perquè no arriben a final de mes
durant els mesos d’estiu a pagar els  preus de les escoles
d’estiu de la nostra comunitat.

Hi ha hagut un gran esforç per part dels ajuntaments, que
són els que tenen aquesta competència, però veiem que altres
comunitats sí que estan fent també un esforç per col·laborar
amb els ajuntaments per tal que moltes famílies no només amb
exclusió social, que aquí es fan passes en aquest sentit
comparat amb la legislatura anterior, però sí que hauríem
d’intentar veure la manera, mitjançant desgravacions,
mitjançant bons de menjador escolar, etc., durant els mesos
d’estiu, que totes les famílies puguin accedir a uns preus que
ara mateix són elevadíssims, que moltes famílies no s’ho
poden permetre. 

I ens agradaria saber de quina manera des del Govern es pot
facilitar que totes les famílies d’aquesta comunitat puguin
evidentment conciliar vida familiar i la vida laboral, però
deixant els seus fills també durant el temps que ho puguin
necessitar en els nostres centres escolars.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, per un
dels temes que són importants, com conciliam, com som
capaços de conciliar la vida laboral i familiar a les diferents
famílies de les Illes Balears, tenguin fills o no, és important.
Però, bé, vostè demana exactament pel que fa referència a les
escoletes d’estiu i per poder donar una sortida, o una
possibilitat d’esbarjo i també educativa a molts d’infants de les
nostres illes.

Jo li diré què hem fet amb les nostres competències i en
allò que ens obliga com a Conselleria d’Educació.
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Evidentment vostè sap d’on veníem i com hem hagut d’afrontar
una legislatura absolutament complicada, amb unes retallades
enormes dins el sistema educatiu i per tant, la prioritat era la
competència allà on la tenim des del Govern de les Illes
Balears, que és l’ensenyament obligatori i l’ensenyament
universitari. I per tant, dotar de recursos allà on podíem.

De totes formes sí que des del principi vàrem donar suport
a les APIMA i, per tant, tornar tenir la convocatòria de les
APIMA, de 300.000 euros, que s’havia eliminat durant el
Govern del Partit Popular a la passada legislatura.

També hem fet i això ajuda a la conciliació, l’augment de
les beques a menjadors escolars, és vera que durant el període
escolar i passar a 2.600.000 euros, també amb el seu suport,
és una mesura que ha beneficiat absolutament moltíssimes
famílies de les nostres illes. Així com augmentar el
percentatge d’escoles matineres, que ara ja arriba al 83% als
centres d’educació infantil i primària a les Illes Balears, que
també és una mesura que dóna suport a tota aquesta tasca de la
conciliació.

Li diré més, Sr. Jarabo, i vostè ho explicava molt bé, hi ha
molts d’ajuntaments que fan feina amb les escoles matineres,
perquè, efectivament, és competència més directa dels
municipis que no de la Conselleria d’Educació. Això necessita
molts de recursos econòmics, el plantejament que vostè fa, i
nosaltres no estam tancats a poder fer un pla de treball amb els
ajuntaments, amb els consells insulars. De totes formes les
escoles li he de dir que fa anys que donen suport a aquestes
iniciatives d’escoles d’estiu, per exemple AMADIBA fa molts
d’anys que té una escola d’estiu a una escola de Palma, i es fa
tranquil·lament i que totes aquestes iniciatives són
benvingudes.

Ara, evidentment, hem hagut de prioritzar els recursos
públics, i en aquest moment també volem encetar el Pla 0-3
anys, que també serà una nova iniciativa per part del Govern de
les Illes Balears, que també compartim i del qual, a més, avui
parlarem a la seva interpel·lació.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. És evident que els ajuntaments
han fet un esforç i amb moltes dificultats també per ajudar les
famílies, sobretot les que es troben en risc d’exclusió, com
dèiem abans. Però sí que trobam a faltar, per dir-ho de qualque
manera, que, des de la Conselleria d’Educació, hi hagi una
mica més d’implicació per ajudar tant els ajuntaments a través
de convenis o directament a les famílies.

I li posaré simplement dos exemples: a la Comunitat
Valenciana sí que s’han creat, des de la pròpia conselleria
d’Educació, ajudes directes als ajuntaments precisament per
aquest motiu, d’aquesta capacitat de treballar per al turisme
durant els mesos d’estiu s’adonen que evidentment hi ha una
necessitat major que la capacitat que tenen els ajuntaments per
poder ampliar el període escolar, per dir-ho de qualque
manera, a les escoles d’estiu, hi ha un xecs escolars, on les
famílies poden triar entre si duen els seus fills unes hores al
col·legi o al menjador, o bé reben un xec escolar. Aquí hi ha
ajudes també que podrien venir des del Govern estatal.

I a Aragó, per exemple, van també en la mateixa via, i han
duplicat el nombre d’alumnes que a les escoles d’estiu poden
participar d’algun tipus d’ajut, des de la pròpia conselleria
d’Educació. Abans, per exemple, tenien ajut fins als 600, 400
euros anuals (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo,...

EL SR. JARABO I VICENTE:

... i ara fins i tot poden rebre ajuda cobrant fins a (...) euros...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment cada comunitat sabrà
quines són les seves prioritats i quines són les seves
necessitats i no totes som iguals, i en aquesta comunitat
autònoma, com vostè sap, tenim els quatre consells insulars,
que tenen transferències efectives en qüestions bàsiques, com,
per exemple, el tema de serveis socials  en què hem
incrementat el finançament als consells insulars cada any
d’una forma exponencial. Per tant, també aquesta..., per tant no
és comparable el que passa al País Valencià amb el que pugui
passar a les Illes Balears.

De totes formes li repetesc, nosaltres no estam tancats a
poder parlar d’aquestes qüestions, i també repetesc i pos en
valor que hi ha molts d’ajuntaments, moltíssimes entitats i
moltíssimes organitzacions que fa molts d’anys que fan
escoletes d’estiu a moltíssims de municipis i que hi ha un
percentatge molt e levat cobert a molts de municipis de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RG E núm. 4092/18, presentada per
l ’Hbl e. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a impost turístic i
millora de la competitivitat.

Passam a la quinzena pregunta RGE núm. 4092/18, relativa
a impost turístic i millora de la competitivitat, que formula la
diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, el
passat 1 de maig va entrar en vigor l’ecotaxa doblada, per una
decisió unilateral del seu govern, contra qualsevol criteri de
competitivitat.

I ho han fet com ho fan tot, sense estudiar els efectes, les
repercussions, sense donar informació suficient als turistes i,
sobretot, Sra. Presidenta, sense explicar com s’han gastat
aquests doblers de l’impost de turisme sostenible. I és que
dijous vàrem saber que no hi ha res a explicar perquè, segons
el seu gerent de l’ATB, va dir que el grau d’execució de
projectes d’aquest impost és del zero per cent.

Han estat incapaços d’invertir 64 milions d’euros
recaptats, però pretenen doblar-lo? Amb quin objectiu? Què
persegueixen? Quan passaran de la propaganda a la gestió, Sra.
Presidenta?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Prohens, avui que el
Sr. Company torna descansar li tornaré explicar una vegada
més els objectius de l’impost de turisme sostenible i com de
beneficiós és per a aquesta comunitat autònoma. 

Qui va decidir..., evidentment és a proposta del Govern,
però qui ho va aprovar és el Parlament de les Illes Balears, ho
hauria de conèixer, qui dobla..., es dobla en temporada alta a la
Llei de pressupost per a l’any 2018 i, efectivament, per posar-
la al nivell que tenen altres mercats turístics que tenen aquests
tipus d’imposts com té les Illes Balears.

La seva pregunta era si això fa menys competitiva la nostra
comunitat autònoma i li respondré: no, Sra. Prohens, no fa

menys competitiva la nostra comunitat autònoma, tot el
contrari. Li recordaré unes xifres que és bo que se sàpiguen
perquè són molt positives, en els darrers set anys Balears ha
augmentat els preus hotelers més d’un 50%; aquest 53% és
molt superior al 25,9% que ha augmentat a nivell de tota
Espanya. En el 2017 els preus hotelers a Balears han crescut
un 7,4%.

Davant tot això, què té a veure l’impost de turisme
sostenible, em demanarà vostè? Bé, idò que si la demanda
hotelera puja a aquests nivells els preus, imagini’s, si l’impost
de turisme sostenible significa un 1%, com pot restar
competitivitat al nostre motor econòmic que és el turisme?

I li diré més, vostè creu que si algú estàs preocupat amb
aquest percentatge de l’impost de turisme sostenible s’hagués
pogut signar un gran conveni per a les Illes Balears que suposa
l’augment d’un 17% dels sous dels treballadors i treballadores
en els propers quatre anys?

Sra. Prohens, deixin de fer demagògia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, més
imposts ens fan més competitius, és la primera vegada que
sent aquesta teoria econòmica. No m’estranya que amb
aquestes teories els seus propis companys del Partit Socialista
no la convidin a les reunions que tenen per parlar del sistema
de finançament autonòmic, que sigui l’única que excloguin, no
m’estranya. 

64 milions sense executar, que se sumen als 200 milions
a diferents empreses públiques que no saben com invertir,
perquè no tenen projecte, perquè no tenen idees i perquè no
tenen model, Sra. Presidenta. Perquè jo li  deman per
l’ecotaxa, però li podria demanar -com he fet altres vegades-
quin és el seu model turístic, Sra. Presidenta.

Model de turisme sostenible i dia sí i dia també el congrés
de patrimoni mundial li diuen que estan posant en perill la
Serra de Tramuntana, perquè està més degradada que mai. 

No volen campanyes de promoció perquè estam saturats,
però ara el Consell de Mallorca anirà a Nova York, supòs que
a fer promoció.

Va prometre que regularien el lloguer turístic i la seva llei
frankenstein ho ha acabat prohibint tot de qualsevol manera i
de per tot. I volen un turisme de qualitat, però contesti’m, Sra.
Presidenta: com?
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Ja la vàrem advertir que, derogant la llei del Partit Popular
que havia aconseguit 1.500 milions d’euros d’inversió i 7.500
nous llocs de feina, això suposaria un fre a la qualitat, un fre
a la inversió, un fre a la reconversió de la planta hotelera
obsoleta, quatre expedients des de l’agost del 2017, Sra.
Presidenta, quatre expedients. Ni lloguer turístic, ni
reconversió a la planta hotelera, ni sostenibilitat, quin és el
seu model, Sra. Presidenta?

Sra. Presidenta, vostè no té model i la seva vicepresidenta
no sap ni vol gestionar turisme, per això ella sí que ja ha cercat
una sortida, perquè sap que sense idees, que sense projecte i
sense solucionar els grans problemes d’aquesta legislatura el
seu govern està esgotat. Ho sap vostè també?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Prohens, setmana rere
setmana pega contra la paret. Li ho tornaré replicar.

A veure, les xifres ens acompanyen, i crec que és una bona
notícia per a les Illes Balears. Què ha volgut fer el Govern des
del principi de legislatura? Apostar per la qualitat i no per la
quantitat, i allargar temporada turística, i les xifres són
claríssimes.

Miri, Balears ha rebut en els tres primers mesos d’enguany
675.000 turistes internacionals, representa un increment del
13,1% respecte del mateix període de l’any 2017.

(Alguns aplaudiments)

Aquestes són les xifres, importants, i amb major despesa
que fa cada turista a la nostra comunitat autònoma.

L’atur, en temporada baixa, s’ha reduït, el nombre d’aturats
el mes de març ha estat de 45.624 persones; interanualment ha
caigut un 5,53%. Les Illes Balears, a més, som la comunitat
autònoma que segueix reduint més l’atur de llarga durada, ja
s’ha reduït un 43% d’ençà que governam nosaltres, Sra.
Prohens.

I li diré quin és el seu model, el nostre és efectivament un
impost que paguen els turistes, que està socialment molt
acceptat, que serveix per invertir a les Illes Balears i s’està
invertint en els projectes pactats. Els seus, que paguin i que tot
recaigui sobre les esquenes dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears, amb una inversió de l’Estat reduïdíssima, els
pitjors de tot l’Estat, això és el que vostès aproven als
pressuposts generals de l’Estat, i els imposts a la classe

mitjana i treballadora, que és el que aprova el seu ministre
Montoro. I ara...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta del Govern,...

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

... anuncien més imposts a nivell estatal, carregar sobre les
esquenes dels ciutadans de les Illes Balears,...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

..., aquest no és...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs donam per acabades les preguntes de control al
Govern.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm.... no perdó, m’havia
avançat un punt...

II. Interpel·lació RGE núm. 3848/18, presentada pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
política general educativa de 0 a 3 anys.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 3848/18, presentada pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política
general educativa de 0 a 3 anys.

Intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té
la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom, bon dia, conseller
March. El passat dia 26 de  febrer, vam aprovar per unanimitat
en aquest parlament, a la Comissió d’Assumptes Socials, una
iniciativa sobre el model educatiu 0-3 a les Balears, i arran
d’aquella ocasió i com altres vegades ja hem expressat vàrem
dir des del nostre grup parlamentari que aquest període,
aquesta etapa, per a nosaltres és una etapa fonamental i ha de
ser considerada i planificada com a etapa educativa bàsica per
al desenvolupament de l’individu i no com un període
merament assistencial.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803848
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Durant aquest temps, he de ser sincera, no hem vist moltes
energies bolcades a afavorir i impulsar resolucions que s’han
reclamat des de ja fa molt de temps per part d’aquest
col·lectiu 0-3, i s’ha evidenciat una certa manca de voluntat,
un cert arrossegar els peus, per complir amb aquest mandat
unànime del Parlament. 

En aquesta iniciativa, aprovada per unanimitat fa ja dos
mesos i mig, per cert, s’instava el Govern, entre d’altres
coses, a la creació d’una comissió tècnica en el termini d’un
mes per encarregar-se de la redacció d’un pla integral sobre
educació, sobre el model, sobre com ha de ser aquest model
de 0-3 a les nostres illes després que han passat ja uns anys
des que van començar, i hi ha moltes coses que encara pensam
que no s’han fet, si bé es podrien haver fet com ha passat ja en
altres comunitats autònomes independentment de qui les
governi, que això també ara li faré un petit recull de com
s’està recollint aquest model en altres comunitats autònomes. 

Si bé hem d’esperar que aquest pla sigui on es perfili quins
són els eixos i les línies mestres de com pensa aquesta
comissió que ha de ser l’educació 0-3 a les nostres illes, una
de les primeres preguntes que li vull fer és quin model
d’educació 0-3 pensa vostè que seria adient desenvolupar aquí
a les Balears, i si pensa, com ja s’està fent en altres
comunitats autònomes, que podria ser un model cofinançat en
un 33% repartit entre Conselleria d’Educació, ajuntaments i
famílies. Aquest model, que és un model que per exemple ja
s’està desenvolupant a la comunitat de Madrid, un model
repartit a parts iguals, afavoriria molt precisament
l’escolarització a moltes famílies que encara no ho poden fer,
i seria una bona manera també d’ampliar aquesta xarxa pública;
recordam que aquí tenim només tres centres, al marge dels
que depenen dels ajuntaments, tres centres que siguin de
titularitat de la conselleria.

I li deia abans que li volia fer un repàs d’aquests altres
models que hi ha a altres comunitats autònomes. Altres
comunitats estan fent coses com per exemple Andalusia, que
s’ha fet una convocatòria generalitzada de beques
d’escolarització, també de menjador, als infants 0-3, tant en
els serveis públics com en els  privats. Al País Valencià els
infants de 2 anys escolaritzats a centres públics tindran
gratuïtat absoluta. També s’ha fet una convocatòria
generalitzada de beques menjadors per a infants 0-3 a centres
públics i privats a Madrid, com li deia; es fa una divisió dels
costos del 33,8% i ho aporta la comunitat amb liquidacions
mensuals. Galícia ha creat en pocs anys una amplíssima xarxa
de galescola 0-3 dependent del mateix govern autonòmic. I
aquí per exemple l’Ajuntament de Palma ha aportat al seu
patronat d’escoletes 6,67 milions d’euros, que inclouen
270.000 per bo escolar, i de l’ajuda total, la conselleria que
vostè dirigeix, va aportar el 4,21% del cost total. És a dir,
estam parlant de diferències de gairebé un 30% de la
implicació econòmica de la Conselleria d’Educació en
comunitats autònomes de tot color, que això també s’ha de dir.

I vull estar molt d’acord amb vostè, i en això li don tota la
raó, en el fet que sense aportacions econòmiques del Govern
central és molt complicat assumir aquest repte que tenim per

fer d’aquesta etapa fonamental una etapa eminentment
educativa, estic totalment d’acord amb la seva reclamació que
el Govern central s’ha d’implicar i ha de fer un pla, com va ser
en el seu moment el Pla Educa 3, que va donar un impuls molt
important a l’educació 0-3 també aquí a les nostres illes.

Llavors en el pla de les preguntes i de les propostes n’hi
vull fer un grapat. Quantes beques o quantes ajudes
d’escolarització individuals s’han destinat a aquesta etapa, 0-3,
en aquesta legislatura? Quina proposta té vostè de distribució
de costos entre les famílies, els ajuntaments i la comunitat
autònoma?, és a dir, està d’acord amb aquesta divisió de costos
del 33%? No hi està d’acord, ja m’ho està dient amb el cap; ara
m’agradaria que m’expliqués exactament per què. I en el pla de
les propostes seria interessant tenir un pla, almanco pel que
queda de legislatura, per tal que es vegi aquesta implicació que
vostè diu que té i que la seva conselleria diu que està
desenvolupant aquesta implicació estaria bé que es fes
convocatòria d’ajuts per al curs 2018-2019 durant el mes de
febrer o de març, i que el termini sigui fins a finals de juliol,
de manera que quedi assegurada la convocatòria i que no passi
com en altres ocasions.

Aquesta legislatura s’ha de dir que Educació té  el
pressupost més elevat de la història de la comunitat, però no
hem recuperat els ajuts per aula de l’any 2010, i això s’ha de
recordar. Vostè quan fa els càlculs i diu que ha aportat més
milions aquesta legislatura que durant tota la història no
recorda l’aportació de 4 milions d’euros que va fer l’any 2008,
que va ser en un any...; bé, no digui que no perquè això es pot
veure fent un repàs dels pressupostos, ara m’explica i
m’argumenta per què diu que no. I hi ha una altra qüestió..., bé,
en aquest sentit li vull recordar només una petita xifra, i és que
es tenien en aquells moments 4.000 euros per aula i ara són
3.000 euros per aula, és a dir, no hem obtingut un guany des de
l’any 2010 en una convocatòria de pressuposts, en un exercici
pressupostari com el d’enguany, en el qual tenim el pressupost
més alt de la Conselleria d’Educació. Això senzillament du a
una conclusió, i és que per a aquesta conselleria l’educació 0-
3 no és prioritària. Hi ha altres prioritats, hi ha altres
prioritats, és evident; tot d’una es va posar en marxa la Facultat
de Medicina, que ens està costant 1 milió d’euros, i d’això no
es va posar cap entrebanc, però seguim sense tenir un
compromís econòmic financer ferm per part de la conselleria
per a aquesta etapa, que és fonamental i que no és una despesa,
és una inversió. Tot el que s’inverteixi en 0-3 finalment acaba
redundant en una millor formació i en una millor capacitat de
tots els nostres infants, i per això seria interessant que vostè
tengués una implicació major.

També quant a la dotació de recursos per a atenció a la
diversitat tenim dubtes, i és com pensa la conselleria dedicar
recursos i regular aquesta qüestió. Nosaltres pensam que la
dotació de recursos humans de PT i d’AL als centres 0-3 és
absolutament necessària, per això l’atenció primerenca hauria
de ser també planificada per la seva conselleria; com pensa
planificar aquesta atenció a la diversitat?, com pensa
desenvolupar l’atenció primerenca? I dic això perquè els
recursos són clarament insuficients i perquè els diferents
col·lectius i la gent que fa feina en aquests centres ens han
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indicat que no compten amb recursos suficients per tal
d’atendre els nins i les nines que tenen necessitats especials,
i si ha de ser una etapa equitativa, una etapa en la qual es pugui
donar suport a l’equitat i es pugui dur endavant, c larament
necessitam, com han expressat famílies i professionals,
necessitam recursos per poder detectar i donar suport a
aquests centenars de centres. Vostè ha rebut també preguntes
al respecte, i segons ens han fet arribar no ha contestat a
aquests centres, a aquestes famílies i professionals que s’han
queixat de la manca de recursos per atendre la diversitat.

També tenim dubtes quant a la gestió de les beques
menjador, i ho diem perquè vostè a la seva resolució de
convocatòria d’ajuts a menjador per al curs 2017-18 deia que
s’havia d’afavorir la convocatòria d’aquestes beques, es va
comprometre amb representants de tots els sectors educatius
de totes les illes a cercar com articular per a aquest curs
aquestes beques, però encara no sabem res. Sí sabem una cosa,
i és que vostè ha dit que ho passa a Serveis Socials, i nosaltres
pensam que aquestes beques menjador no s’han de gestionar
des de Serveis Socials, s’han de gestionar justament des de la
seva conselleria, i volem saber exactament què passarà amb
aquestes beques menjador no només per aquest curs sinó per
al curs següent, perquè tenim encara l’oportunitat, conseller
March, que acabem aquesta legislatura amb la demostració
empírica que aquesta conselleria, amb el suport de Podem, té
una implicació clara i ferma amb aquesta etapa que per a
nosaltres és fonamental i per a les famílies és imprescindible.

Llavors, dues propostes, i amb això acabaré: afegeixi a la
convocatòria ordinària de subvenció a les escoletes
municipals el concepte d’ajuts menjador per a les beques
concedides durant l’any 2017-2018, i després planifiqui el que
farà l’any següent i garanteixi la inclusió de l’alumnat de
primer cicle a la convocatòria ordinària d’ajuts individuals per
al curs següent; senzillament això. Tinc més coses a dir però
després en podem tornar a parlar. 

M’agradaria que si és possible respongués als dubtes i a les
propostes també que li he fet. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula el representant
del Govern, el conseller Martí March.

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra.
Camargo, gràcies per aquesta interpel·lació, de la qual
intentaré respondre aquelles qüestions que vostè ha plantejat.

Però abans de res vull posar en valor allò  que ha fet la
Conselleria d’Educació, i el que ha fet des del primer dia que

vàrem entrar a governar en temes de 0-3; no parlaré del que
hem fet a altres nivells, però d’aquest de 0-3 anys sí que és
important plantejar el que hem fet.

Miri, l’any 2015 al pressupost, el darrer pressupost que va
governar el Partit  Popular, hi havia 0 euros per a escoletes
infantils, 0 euros; en aquest moment, des dels pressuposts 16,
17 i 18, hi ha una quantitat de més de 5 milions que hem
invertit en escoletes infantils. L’època del Sr. Zapatero, que
vostè ho ha dit, vostè ha dit el Pla Educa 0-3, varen arribar a
les Illes Balears 14 milions; què ha arribat aquí?, 0 euros. Per
tant vull dir que quan plantejam les qüestions cal
contextualitzar una mica les polítiques que es poden fer en
funció del que realment és possible d’acord amb els recursos.
Per tant crec que posar en valor el que hem fet, i ho hem fet
independentment de les pressions, de les qüestions que s’han
plantejat darrerament, i això ho vull dir perquè nosaltres l’any
16, quan vàrem tornar a recuperar les ajudes a escoletes
infantils, vàrem fer reunions amb les escoletes de Menorca,
d’Eivissa i Formentera i de Mallorca, vàrem fer reunions amb
totes les escoletes, i totes les escoletes varen estar contentes,
alegres, d’aquesta recuperació, perquè durant l’etapa 2011-
2015, sense ajudes del Govern central i sense ajudes del
govern autonòmic, els ajuntaments ho varen passar molt
malament per mantenir les seves escoletes, fins i tot es varen
perdre places escolars. Vull dir en aquest aspecte que hem de
veure el que hem fet i el que anam fent, i segurament a final de
legislatura seran més de 7 o 8 milions el que haurem fet -
depèn del pressupost de l’any 2019, que evidentment haurem
de pactar entre tots-, aquesta regulació d’ajudes a les
escoletes infantils.

Aleshores jo crec que... una qüestió prèvia: jo, Sra.
Camargo, sóc pedagog i li vull dir que tenc clar que l’etapa 0-3
anys és una etapa educativa, és una etapa educativa però s’han
de matisar algunes qüestions, també cal plantejar la forma com
es concilia la vida laboral i la vida familiar, al marge
d’escoletes infantils, i aquí hi ha una responsabilitat que cal
reflexionar. El Decret 2008, amb una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Balears ratificada amb una sentència
del Tribunal Suprem, realment planteja que hi ha dues xarxes,
la xarxa educativa i la xarxa assistencial, això és una realitat,
i aquest parlament va aprovar que serien els consells insulars
els que havien de regular el tema de guarderies, que s’ha de
regular, s’ha de regular; i sap per què s’ha de regular?, perquè
és un espai on s’ha d’intentar respectar el dret del menor, i és
important que es plantegi, perquè en aquests moments és molt
més fàcil, i això ho fan els ajuntaments, obrir una guardaria
que obrir un bar, i crec que això no és responsable. Per tant
nosaltres tenim clar des de la Conselleria d’Educació que la
nostra política és al Decret 2008, de creació d’escoletes
infantils, de creació de places d’educació infantil, i que de
qualque manera el tema de les guarderies, mares de dia, espais
familiars, ludoteques i tots aquells espais de guarda i custòdia
han de respecte el dret del menor, i això és una responsabilitat
que han d’assumir els consells insulars.

Miri, nosaltres quan vàrem començar a governar vàrem
tornar a posar en marxa l’IEPI, l’Institut d’Educació de
Primera Infància, un institut que era l’encarregat de tirar
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endavant les polítiques de 0-3 anys, un institut que som
conscients que hem de reforçar, això li ho puc assegurar, que
l’hem de reforçar, i un institut que intentam reforçar perquè té
una funció clara en 0-3 anys. 

Vostè m’ha plantejat el tema de finançament. En el tema de
finançament jo, un 33, 33, 33, no hi estic d’acord; i per què no
hi estic d’acord?, no hi estic d’acord perquè s’ha d’implicar el
Govern central, necessàriament s’ha d’implicar el Govern
central. Jo no l’he sentit, potser he escoltat malament, però jo
no l’he escoltat. Li vull dir dues coses: sense la implicació del
Govern central és molt difícil crear una xarxa d’escoletes
infantils que doni resposta a les necessitats d’escolarització,
és molt complicat. Nosaltres pensam que en aquest aspecte el
pla 0-3 anys que s’ha de dur a terme s’ha de dur a terme aquí
però també hem de dur a terme un acord d’àmbit estatal, i en
els pressupostos de 2019, o de 2018, perdó, els pressuposts
de 2018 el Govern central encara no els ha aprovat i som al
mes de maig, de qualque manera és evident que hi hauria
d’haver unes partides concretes per començar la creació
d’aquestes places, perquè es pugui fer, amb conveni amb les
comunitats autònomes, la creació de places de 0-3 anys.
Nosaltres tenim clar, per una part, i en això estam treballant
per al pressupost de 2019, per una part, si és possible,
incrementar les ajudes que donam a les escoletes (...) unitats;
també volem posar una partida per a creació de places noves
que els ajuntaments estan plantejant, però creim que tot això
només serà possible si hi ha un acord institucional, un acord
institucional, això vol dir que consells insulars, ajuntaments,
Govern de les Illes Balears i Govern central acordem una
forma de finançament i una regulació estatal de 0-3 anys,
perquè no hi ha regulació de 0-3 anys estatal i necessitam
aquesta regulació pedagògica, necessitam definir el rol de
cada administració i necessitam un model de finançament.
Aquestes són qüestions per avançar perquè hi hagi una política
de continuïtat. Si no hi ha aquest plantejament unitari de
consens serà molt difícil avançar en aquesta política de 0-3
anys. 

He dit moltes vegades que aquest pla de 0-3 anys que s’ha
d’engegar i que ahir a la Conferència de Presidents, de
presidenta del Govern de les Illes Balears, de presidents de
consells insulars, es va aprovar, té l’obligació de fer aquest pla
de 0-3 anys definint una mica les places que s’han de crear, les
condicions d’aquestes places; definint el rol de cada institució
i definint una mica el paper del Govern central, dels consells
insulars, dels ajuntament, del Govern de les Illes Balears i de
les famílies. Crec que és aquí que hem de plantejar aquest
acord de 0-3 anys, miri, i per aquí és per on hem de plantejar.

Vostè em planteja un altre tema dels equips d’atenció
primerenca. Nosaltres hem recuperat, evidentment, el
personal d’equips d’atenció primerenca. Per al curs 18-19
tenim plantejat que hi hagi 66 membres; de 51 que n’hi va
haver l’any 14-15, per al curs 18-19 n’hi haurà 66, i per al curs
19-20, que hem planificat, n’hi haurà 75. Per tant estam
avançant en aquesta dotació de recursos d’equips d’atenció
primerenca, cosa que també fa la Conselleria de Serveis
Socials, cosa que també fa la Conselleria de Serveis Socials,
i estam treballant per un pla integral també amb Salut per

aquesta qüestió. Per tant vull dir en aquest aspecte que el tema
d’atenció primerenca també l’estam treballant.

Vostè em planteja el tema d’ajuts menjador. Ajuts
menjador a les escoletes mai no n’hi ha hagut, mai, mai no hi
ha hagut ajuts menjador a les escoletes. No. A veure, estic
parlant..., és a dir, nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, per favor...

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

...el que tenim clar són dues coses: una, i això és la proposta
que jo vaig plantejar a la reunió institucional, nosaltres en
aquests moments, ajuntaments, consells insulars, donen ajuts
menjador per a famílies a escoletes, i nosaltres el que vàrem
plantejar és trobar el mecanisme per intentar que hi hagi
màxima coordinació, que no hi hagi duplicitats, i nosaltres
volem participar, però la Conselleria de Serveis Socials també
hi participa, són doblers igual, del Govern; per tant en aquest
sentit la Conselleria de Serveis Socials té una ajuda als
municipis, als ajuntaments, per a ajuts de menjador, i nosaltres
el que volem és coordinar tot això, que hi hagi una
coordinació, perquè així com les ajudes de menjador a les
escoles obligatòries depenen de la Conselleria d’Educació, en
aquest tema no hi ha una regulació sinó que cada institució,
ajuntament o consell insular té les seves pròpies polítiques, i
el que volem és coordinar. I en aquest pla de 0-3 anys això
també s’haurà de parlar. Per tant nosaltres tenim clar que hem
de parlar d’ajuts menjador, però n’hi ha, en aquest moment,
d’ajuts menjador, el que passa és que ho volem realment
coordinar, no volem que hi hagi duplicitats, com realment es
pugui plantejar al respecte.

Per tant per a nosaltres aquesta etapa de 0-3 anys és una
etapa absolutament educativa, des del punt de vista del Decret
d’escoletes de 0-3 anys; nosaltres allò altre, escoletes o
guarderies o el que sigui assistencial, no és la nostra
competència, no serà la nostra competència, però, torn
repetir, creim que s’ha de regular, perquè el pitjor que hi pot
haver és una desregulació com hi ha en aquests moments,
perquè la desregulació és la base perquè hi hagi situacions en
què els drets del menor no es respectin.

Miri, jo crec que he intentat respondre algunes qüestions
o les qüestions que vostè m’ha plantejat, miri, jo li dic que
s’ha de plantejar aquest tema de 0-3 anys amb una dimensió
estatal, si no plantejam la dimensió estatal del tema és
impossible que la comunitat autònoma, amb el model de
finançament, puguem avançar en el tema de creació de places
escolars. A això s’hi han d’afegir les regles de Montoro que
aplica als ajuntaments, que els impedeix gastar; o el tema de
les competències no pròpies, un altre tema que realment
algunes institucions també plantegen.

I aquí, per tant, es tracta d’avançar tots en una mateixa
direcció, tenint en compte que aquest Pla de 0-3 anys és un pla
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a mig i a llarg termini, no és un pla a curt termini, la creació de
places té un procés i les Illes Balears necessitam un procés
progressiu on, implicant ajuntaments, consells insulars,
Govern de les Illes Balears i Govern d’Espanya, siguem
capaços d’oferir a les famílies aquells serveis educatius que
necessiten.

Miri, jo li puc assegurar que, com a mínim des del Grup
Parlamentari Socialista en el Congrés dels Diputats, hi ha una
esmena de 400 milions d’euros per començar a fer un pla de
0-3 anys. Aquesta és la realitat i, per tant, o som capaços
d’entre tots, entre tots, jo vull consens polític, consens
institucional i consens educatiu; sobre aquests tres consensos
serà possible fer un pla de 0-3 anys que doni resposta a curt,
a mig i a llarg termini a la necessitat d’escolarització.

I amb això acab, vostè ha exposat un tema de la Comunitat
Valenciana, dels nins de 2 anys, sap què passa a la Comunitat
Valenciana? I això m’ho va dir el viceconseller d’Educació del
País Valencià i és que realment perden places
d’escolarització, i tenen places suficients per poder
escolaritzar nins de 2 anys. Aquesta és la realitat. Per tant, vull
dir en aquest sentit que nosaltres tenim una pressió
demogràfica que ens impedeix no donar resposta, encara hem
d’escolaritzar l’ensenyança obligatòria o infantil de 3 a 6 anys,
fins a 16, o 18 o el que sigui. Per tant, aquesta és una mica la
nostra proposta. 

Per tant, aquí hi ha voluntat política, hi ha voluntat política,
les fake news, o les falses notícies, o les notícies interessades
s’han de contextualitzar i  jo  podria dir moltes coses que
alguns...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March hauria d’acabar...

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

... sobre aquest tema, segurament quan hi va haver les
retallades de 0-3 anys varen callar i no varen dir res.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller March. Rèplica de l’autora de la
iniciativa de la interpel·lació. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bé Sr. Conseller March, jo crec que
l’única fake new aquí era que vostè i jo no estàvem d’acord,
perquè ha vengut aquí a dir-me que estam d’acord en tot, o
gairebé tot, excepte en una qüestió , que vostè sembla no
compartir, que és aquesta divisió a parts iguals dels costos
que, com he dit, no crec que hi hagi cap desacord en el fet que
ha de ser cofinançada també amb una major inversió o amb una
inversió valenta per part del Govern central. És a dir, amb això

no podem estar en desacord, perquè, de fet, és una de les
qüestions que deixat molt clares al principi, sense una aposta
clara per part del Govern central és complicat. Però, ho torn
dir, en altres comunitats autònomes, sense aquesta aposta
clara per part del Govern central, ja es fa aquesta divisió .
Llavors qualque cosa haurem de dir sobre per què a la nostra
comunitat autònoma no ho fem, i això és el que esperava que
vostè em digués, per què aquí no afavorim aquest model?

Una altra qüestió importantíssima també és aquesta idea
que, i amb això sembla que també estam d’acord, que és una
etapa formativa, però vostè després diu que, a part de les
guarderies, que això ho regulin els consells. Miri, Sr. March,
si regulam això tal com es volia fer amb aquest decret que es
deia d’escoletes low cost, no?, creant aquesta doble xarxa, que
vostès rebutgen aquesta denominació, però que finalment seria
la conseqüència lògica d’aquesta regulació, el que faríem... és
el mateix si ho fa el consell o si ho fa la Conselleria
d’Assumptes Socials o si ho fa vostè, és el mateix, és a dir,
tanmateix seria una conseqüència lògica, i és donar carta de
naturalesa a l’existència d’uns centres en els quals de cap de
les maneres no es pot garantir que hi hagi unes condicions de
pedagogia, vostè com a pedagog ho sap molt bé, i de
desenvolupament en aquest cicle que és tan fonamental, tal
com vostè també ha coincidit.

Llavors no estam d’acord que s’hagi de regular aquest
tema. El que s’ha de fer justament és donar incentius per
autoritzar com a centres educatius aquests serveis de
guarderies. I en aquests incentius sí que vostès, des de la
conselleria, tenen qualque cosa a dir. Aquest nombre
indeterminat, que nosaltres diem que són..., bé, nosaltres ho
diem, això està recollit en un mapa que s’ha fet d’escoleta, de
guarderies no autoritzades, versus escoletes, surten més de
170, però n’hi ha un nombre indeterminat, hi ha un nombre
indeterminat d’escoletes no autoritzades. En això s’hauria fer
un mapa claríssim de quantes en tenim i de com es pot fer que
aquestes escoletes, via incentius, passin a la xarxa pública i
passin a ser regulades, via aquest pla integral que ara es farà,
una vegada que s’ha creat aquesta comissió tècnica, passin a
ser regulades i passin a desenvolupar un model clarament
educatiu. No sabem en realitat quantes n’hi ha.

A la legislatura 2007-2011, justament gràcies a aquest Pla
educa 3, que jo he posat en valor i que vostè també ha
coincidit que era el que feia falta, però no ens llevem
responsabilitats de damunt, perquè repetesc, en altres
comunitats  sense un Pla educa 3 es fa fent un model molt
diferent. Durant aquesta legislatura es va fer un esforç
important aquí per ajudar les guarderies a fer els tràmits per
ajustar-se a la normativa educativa, i això va suposar l’aparició
de més de 5.000 places. Aquesta oportunitat també la tenim
ara, podem ajudar les guarderies per tal que treguin places a la
llum, i tal vegada superam aquesta xifra de les 5.000. Seria una
molt bona notícia per acabar la legislatura, dir que s’han creat
places educatives en 0-3 per part d’aquesta conselleria.

Hi ha molts de centres d’aquest tipus que amb una
administració amiga, que ajuda, que això és el que s’espera que
sigui aquesta conselleria, una administració amiga que ajuda,
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faríem els tràmits necessaris per esdevenir escoletes
educatives. I segurament vostè en sap de moltes, segurament;
és a dir, no és tan complicat anar a aquests centres, que no
ofereixen aquesta educació, que vostè i jo hem coincidit que
és tan important en aquesta etapa, i segurament estaríem
disposats a fer-ho. Llavors, pla de les propostes, en el pla
propositiu, perquè no sigui una qüestió únicament de dir el que
no s’ha fet, sinó el que es podria fer, perquè encara hi som a
temps, en aquest Pla 0-3 integral que s’elaborarà, es podria
tractar també d’incloure aquesta recuperació de places o
aquesta aparició de noves places educatives via aquests
incentius a les anomenades guarderies. 

I seria també necessari, sense treure pilotes fora, dient que
sense aportació de l’Estat no es pot fer qualque cosa, perquè
es pot fer molt, seria bo també que en aquest pla es definissin
estratègies per facilitar les sinèrgies entre Govern, entre
municipis, entre consells insulars i  entre famílies. Perquè
pensam que només amb això, només amb una estratègia
coordinada, amb un paraigües comú per part de la Conselleria
d’Educació, es podrà donar solució a tots els  problemes en
aquesta etapa formativa bàsica que és l’etapa 0-3.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Contrarèplica per part del
conseller March.

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

Moltes gràcies. Sra. Camargo, jo no he dit que estiguem en
desacord, en tot cas (...) del 25%.

Jo sí que hi ha un tema que voldria reflexionar, el tema
guarderies, que realment no es reguli no vol dir que no
existeixin, si realment són els ajuntaments que donen els vist
i plau a la creació de guarderies i els ajuntaments són els que
reclamen també que hi hagi un reglament en això. Jo no dic
que realment jo no tenc aquesta responsabilitat, la meva
responsabilitat és el Decret 2008 i que s’apliqui, però això de
low cost, existeix molt de low cost en temes de guarderies,
molt de low cost i això és una realitat.

Miri, vostè em planteja un tema amb el qual jo puc estar
d’acord, el tema de la reconversió de guarderies en centres
d’educació infantil. Sap quin és el problema? La majoria de
guarderies són centres privats, primera qüestió. No és una
qüestió d’incentius, és que han de tenir les condicions
arquitectòniques i de personal adequat per tal que ho puguin
fer, i això és un cost econòmic important i significatiu. Un, de
vegades les condicions arquitectòniques són irreversibles, són
irreversibles, però aquí tenim un problema, que tal vegada és
un problema polític, però jo és un problema que sí vull posar
damunt la taula, i crec que la Comissió del Pla 0-3 anys s’ha
de plantejar, i és el tema que si incentivam també els centres

privats que estan dins el paraigües del Decret del 2008, que
puguin rebre algun tipus d’ajut, o algun tipus de concertació
educativa. 

Hi ha centres privats que es varen acollir al Decret 2008,
que varen deixar de ser guarderies i són centres d’educació
infantil privats. I sap què diuen aquests privats, amb els quals
jo m’he reunit prou vegades? Que les guarderies és un
competència deslleial, perquè ells intenten tenir les
condicions arquitectòniques, tenir el personal assegurat, el
personal amb una titulació adequada i resulta que guarderies
no regulades, ni a nivell de personal ni a nivell de condicions
arquitectòniques, resulta que fan uns preus que realment els
suposa una competència deslleial. I em diuen: quin és
l’incentiu que nosaltres tenim per seguir essent escoletes i no
guarderies? I aquest és un tema que s’ha de plantejar, perquè
és molt complicat a curt termini que realment hi hagi places
públiques suficients per escolaritzar tothom, i això és una
realitat.

Per tant, jo crec que el grup de treball que hi hagi en aquest
sentit haurà de plantejar què passa amb els centres privats i
quin tipus d’ajuda han de plantejar per tal que puguin seguir
essent un centre d’educació infantil. Aquesta és la qüestió.

Per tant, jo, si és possible -ho torn repetir, si és possible-,
hi treballam amb algunes guarderies perquè es facin centres
d’educació infantil, sí que ho fem, però s’ha de tenir un
informe de l’IBISEC des del punt de vista arquitectònic, s’ha
de voler realment tenir el personal adequat com per ser centre
d’educació infantil, d’acord amb el Decret del 2008.

Per tant, no són incentius, va molt més enllà d’aquesta
qüestió. Hi ha guardaries que no ho volen ser, i els centres
privats que ho són volen realment un tipus, entre cometes, de
concertació educativa que els possibiliti poder tenir en
compte aquesta competència deslleial que hi ha.

Per tant, nosaltres, Pla 0-3 anys? Sí. Coordinació
institucional Govern central fins a ajuntaments i família? Sí.
Que d’alguna manera vull posar en valor el que hem fet, el que
hem fet conjuntament, perquè els pressupostos són els que hi
ha, no tenim més pressuposts dels que tenim, i nosaltres hem
hagut de fer unes inversions en altres aspectes que no són
educació infantil. Què estam disposats en el 2019 tenir un
pressupost superior? Sí, el negociarem i el pactarem. Què
volem tenir unes partides per dur a terme la creació de places
noves? Sí. Què increment de les ajudes que fem per a unitat
d’educació infantil? Sí. Què tenim més doblers per posar més
equips d’atenció primerenca? Sí.

Amb tot això hi estic d’acord i ho hem fet, el problema és
que jo vull posar en valor el que hem fet, Sra. Camargo, vull
posar en valor el que hem fet conjuntament, que realment és
una cosa positiva.

El que passa és que crec que en aquests moments hi ha una
sensació que no s’ha fet res i que realment no estam en una
bona línia. Jo crec que estam en una bona línia. Què és
insuficient? Jo estic d’acord amb vostè que és insuficient. Què
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es creu, que a mi no m’agradaria donar més ajuts a les
escoletes infantils? Però és que tenim..., l’única comunitat
autònoma que creia en l’educació obligatòria. La majoria de
comunitats autònomes que vostè m’ha dit baixen en educació
obligatòria. La pressió demogràfica..., és a dir, si vostè agafa
totes les comunitats autònomes, baixen en escolarització
obligatòria. Les Illes Balears pugen, és l’única comunitat que
puja d’una forma important, i això és quelcom que de qualque
manera també s’ha de tenir en compte des del punt de vista de
la compensació  interterritorial. A mi m’agradaria que el
Govern central fes convenis amb comunitats autònomes per
incentivar la creació d’aquestes places. 

Crec que en això estarem d’acord i estic convençut que, de
forma general, enter el punt que vostè ha plantejat i el punt que
jo he plantejat hi ha un nivell de coincidència gairebé total.

El tema dels consells insulars i el tema de guarderies, és
la seva competència que va aprovar aquest parlament, aquest
parlament va aprovar aquesta transferència als consells
insulars i cada consell insular farà el que consideri oportú.

Però hi ha una cosa que és important per a mi, és la
defensa dels drets del menor independent de l’espai on aquests
menors siguin, i això és quelcom que no és competència del
consell insular, és una qüestió de drets humans, de drets del
menor, i quelcom que s’ha de tenir en compte. Hi ha
guarderies que segurament no reuneixen aquest requisit i, per
això, pens que és bo que els consells insulars ho regulin d’una
forma més educativa, en això estic d’acord, però cal veure
com ho regulen com  a un espai en què és possible l’estada de
guàrdia i custòdia d’aquests infants.

Per tant, per acabar i perdonin..., és a dir, nosaltres
treballarem des de la Conselleria d’Educació en aquest grup de
treball de 0 a 3 anys. Tenim voluntat política, que ningú no ho
dubti, la tenim des del principi, i la tendrem... des que estam
en aquest grup de treball el president de la qual serà un
membre de la Conselleria d’Educació. I aquesta és la realitat. 

Per tant, podem treballar junts, volem treballar amb totes
les institucions, amb tota la comunitat educativa i amb tots els
grups parlamentaris perquè al final serà aquest parlament el
que doni suport a aquest Pla 0-3 anys, perquè volem que sigui
un pla de consens, un pla que tengui futur, perquè no pot passar
el que va passar a la passada legislatura que vàrem donar ajudes
i...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March, acabi, per favor.

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

.... que els ajuntaments es varen quedar sense ajudes per dur a
terme la seva política de 0 a 3 anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. March.

III. Moció RGE núm. 4013/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la protecció de la posi dònia,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 4013/18, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb la protecció de la posidònia, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/18.

Correspon començar amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president, bon dia a tothom. En primer lloc
vull donar la benvinguda a tots els representants aquí presents
del sector nàutic perquè avui és un dia especial per a ells, avui
és un dia en què per primera vegada se’ls escolta i se’ls
escolta...

(Remor de veus)

... de ver.

A la interpel·lació de fa dues setmanes es va posar de
manifest que el conseller c larament no vol consensuar el
Decret de posidònia amb el sector nàutic, i ho dic perquè,
després d’intervenir, i si hagués estat correcte, Sr. Conseller,
hagués intentat parlar amb ells, però ni tan sols se’ls va mirar
de cara, tot i que va tenir l’oportunitat de parlar amb ells.

I el sector nàutic, aquell dia present, es va sorprendre en
veure amb els seus ulls que el conseller es va defensar amb l’y
tú más, però que no va ser capaç de donar cap dada bàsica com
la que li vaig demanar respecte de la quantia total de superfície
que representaven les àrees a regenerar o d’alt valor.

Si realment aquest govern hagués volgut consensuar aquest
decret haguessin fet un estudi previ de les diferents amenaces
que té la posidònia i que el sector ja li plantejar al 2015, que
vostè es va comprometre que el faria, però que clarament no
ha fet.

L’única reunió que ha mantingut el conseller amb el sector
nàutic es va produir al 2016, on el sector va fer les següents
declaracions: “El conseller nos ha garantizado que el
borrador de decreto está en blanco y que el sector náutico,
junto a otros, participaremos en su redacción”.

En els darrers mesos s’han publicat diferents entrevistes
del sector nàutic  que han deixat ben clar que és un decret
sense consens, i purament ideològic. En aquest sentit, el Sr.
Colón, gerent d’Astilleros de Mallorca, afirmava fa unes
setmanes: “El sector ha sido completamente ignorado,
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intentar enfrentar al sector náutico con el medio ambiente
es un error tremendo”.

Per tant, aquest decret no cerca protegir la posidònia, com
ja he dit altres vegades, aquest decret té com a objectiu
dimonitzar, limitar, perseguir el sector nàutic i prohibir els
fondejos en una bona part del litoral balear, per posar, una
vegada més, barreres al turisme i sobretot per privatitzar la
mar.

 A més a més, per part d’un organisme oficial, el dictamen
del Consell Econòmic i Social, a la seva consideració
particular segona, deixa ben clar, i cit textualment: “Es troba
a faltar la comunicació del projecte de decret a organitzacions
empresarials”.

De quin consens parlam, senyors, de quin consens parlam?

Ara es vol aprovar aquest decret abans que comenci l’estiu,
però ho fan per quedar bé davant els seus perquè s’atraquen les
eleccions i, com he dit abans, es tracta d’un decret purament
ideològic i no per a la protecció de la posidònia, perquè, com
li he dit diverses vegades, Sr. Conseller, a vostè el molesten
les barques, li fan nosa.

Però la hipocresia i la contradicció d’aquest govern és tal
que es presenta la presidenta i ni més ni menys que fins a
quatre consellers a la inauguració de la Fira Nàutica de Palma
i per donar-los suposadament suport, perquè el consideren un
sector estratègic. La presidenta va fer les següents
declaracions: “No nos hemos puesto de perfil, ni hemos
mirado hacia otro lado, siempre hemos apostado de forma
valiente por el sector náutico”.

Què entén aquest govern per “apostar por el sector
náutico”? O què és açò d’apostar de forma valenta? Fer un
decret sense cap tipus de consens amb el sector més afectat?
Fer un decret que l’únic que persegueix és el sector nàutic,
quan la posidònia té altres amenaces?

Aquest govern sí que té temps d’inaugurar una fira, però no
troba cap moment per reunir-se amb ells, si tant aposten pel
sector, per què ni la presidenta ni cap conseller no varen
assistir  a la presentació del dia 20 de març, a la Cambra de
Comerç, a un informe sobre els principals impactes que
provoquen les diferents activitats sobre la posidònia? M’ho
pot dir, Sr. Conseller, és per que ja no li agradava aquell
informe o és perquè cercava tres mil i una excuses més, com
sempre ho ha fet? Açò ho consideren posar-se de perfil?
Perquè jo sí, jo sí. 

Com jo ja li vaig dir fa quinze dies, aquest decret ni
contempla ni regula ni limita els efectes de les depuradores ni
dels seus emissaris sobre la posidònia. En el seu primer
esborrany sí que hi era, encara que deixava uns cinc anys per
solucionar-ho, però en el darrer moment va desaparèixer
perquè a la conselleria ja no l’hi interessava.

Com he dit abans, aquest decret no té com a objectiu
principal protegir la posidònia, aquest decret cerca, d’una

banda, dimonitzar el sector nàutic i, per l’altra, com no,
privatitzar la mar, posar barreres a la mar, i acabar amb el
turisme de qualitat; perquè només es podrà fondejar en aquells
llocs on hi hagi boies. I està ben clar, si realment fos un decret
per protegir inclouria totes les amenaces que a dia d’avui té la
posidònia, i les sabem. Facin qualque cosa!

Per tant, e l primer punt d’aquesta moció va clarament a
arribar a un consens entre totes les parts, perquè ha quedat de
manifest moltes vegades que aquest govern no ha cercat cap
tipus de consens sinó tot el contrari, vol culpar al sector
nàutic de tots els mals que pateix la posidònia, quan sabem ben
cert que tenim altres amenaces, com abocaments de
depuradores o d’emissaris que no es troben en bon
funcionament. 

Quant al segon punt de la moció, es vol que no s’aprovi el
decret fins que no es tenguin els informes corresponents de
les principals amenaces, tal i com li demanava el sector, un
sector que representa 20.000 usuaris de les Illes Balears, i no
quatre rics, com molts de vostès pensen, 20.000 usuaris que
són persones normals i corrents que l’únic que tenen és una
barqueta per gaudir dels nostres paisatges i de les nostres
platges. 

En el tercer punt, des del Grup Parlamentari Popular volem
que els diferents grups es pronunciïn per deixar ben clar que
els fondeigs sobre l'arena seran gratuïts. I és una llàstima que
la diputada Tur no sigui aquí present, perquè a la passada
legislatura volia fer un negoci i obligar tots els usuaris que
calessin a Formentera a pagar per calar damunt arena.

Quant al quart i cinquè punt, volem que el futur decret
reguli totes les amenaces per igual i que no només se’n
persegueixi i se’n dimonitzi una en concret.

Quant al sisè, volem que es tenguin en compte totes les
consideracions particulars, i quan dic particulars han de ser les
particulars, no les generals, del dictamen elaborat pel Comitè
Econòmic i Social.

En el setè punt, com sempre hem defensat des del Grup
Parlamentari Popular, és que la major part dels ingressos
provinents de l’impost turístic vagin destinats a la millora de
depuradores, emissaris i dessaladores, perquè aquestes són les
principals amenaces que pateix la posidònia; però d’aquesta
manera realment apostarem per millorar el medi ambient i
evitar abocaments defectuosos, no per comprar castells,
perquè açò no millorarà el medi ambient. Amb aquest fet sí
que millorarà, millorarà la qualitat de l’aigua de totes les Illes
Balears. 

I finalment, en el darrer punt, demanam que se senyalitzin
aquelles zones on la posidònia sigui considerada d’alt valor i
demanam que es realitzi una campanya d’informació a tots els
clubs nàutics i ports esportius, perquè sí, és una feina que
nosaltres durant la passada legislatura vam començar, és a dir,
vam fer accions, vam col·locar 382 boies ecològiques per
reduir el fondeig; vam posar en marxa una eina gratuïta per a
dispositius mòbils, fondeos.caib.es, i es van editar fulletons.
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És a dir, sí, el Grup Parlamentari Popular no és ara que està a
favor de la posidònia, sempre hi ha estat a favor i sempre hi ha
estat a favor en protegir-la, perquè és un bé per a tothom, és un
bé per a l’economia de les Illes Balears, perquè nosaltres
necessitam la posidònia. 

Per tant, no hi ha res més a dir, i esper les vostres
contestacions. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Doncs, passam al torn
d’intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, per defensar les esmenes RGE núm.
4293, 4294, 4295, 4296 i 4297/18, té la paraula el Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
donar la benvinguda a una part dels implicats que es veuen
afectats per qualsevol qüestió de regulació de les praderies de
posidònia a les Illes Balears. 

Des d’El Pi tenim la sensació que el món, per a segons qui,
acaba de començar aquesta legislatura, i ho puc dir per a uns
i per als altres, per a uns i per als altres. 

No, ja surt no, és que no hi ha res pitjor que no tenir
memòria, eh!, estàs fotut quan no tens memòria. 

A l’any 2007 en el mes d’abril, el 24 d’abril, s’aprovaven
els plans de gestió dels catorze LIC marins, que segueixen
sent objecte de discussió del sector i dels polítics, on venia
cada un dels plans com s’havien de gestionar. Tot això venia
d’un projecte del primer pacte de progrés, de l’any 2001, que
va aconseguir un LIFE Posidònia de 6 milions d’euros, 3
milions d’euros que posava Europa i 3 milions que va posar el
Govern balear, on, d’aquest pla s’havien d’instal·lar, a finals de
2010, 1.125 punts per poder amarrar. Aquest doblers els han
pagat totes les dones de Balears i homes, vagin en barca o no
vagin en barca, estan pagats, estan pagats, però, en canvi, no
s’han instal·lat 1.125 fondeigs, només se’n varen arribar a
instal·lar a un moment donat uns 394, i 360 eren els que
havien d’estar instal·lats a finals del 2007. 

És clar, si un no sap aquestes coses els desbarats que pot
dir són majúsculs, són de ronyó clos, i és clar, és dins una
època nova, que crec que ha passat a la política, una falta de
comunicació que hi ha després entre polítics i sector, sigui ara
el sector nàutic, sigui perquè les pensions les pugen un 0,25,
amb el sector de pensionistes jubilats. Hi ha una altra manera
de comunicar.

És a dir, parlam de fa una fotesa de setze, disset anys que
es va aprovar això, el que hi ha hagut és, a partir  del 2009,
segon pacte de progrés, i fins a la data, un incompliment total
d’aquell projecte aprovat pel primer pacte de progrés, dut
endavant pel Govern del Partit Popular de Jaume Matas, que va
complir i va recuperar un projecte que s’havia dit que havíem
de tornar els doblers abans de 31 de desembre del 2003. És
clar..., i es varen instal·lar les boies, els perns ecològics, i es
varen posar als catorze LIC marins. Actualment, si vas a la
pàgina web de la comunitat autònoma, encara, si poses LIFE
Posidònia, us durà a la pàgina d’aquell govern del 2003-2007,
i us dirà tot el que es va fer i tot el que hi havia. 

Als ignorants jo no els vull al Parlament, no els  vull al
Parlament, perquè si no ens paguen molt per no saber;
convendria saber-ho perquè això va costar suor, llàgrimes,
esforç i moltes converses amb el sector, perquè intentàssim,
una vegada quan hi hagués hagut 3.128 boies instal·lades, hi
hagués un sistema que no s’haguessin de pagar els 40 euros
que a moltes boies s’han pagat aquests darrers anys. Però no
hi ha un seguiment amb el sector i no se li fa fer entendre al
sector que és un tema de compartir qüestions mediambientals
i qüestions d’esbarjo, que jo vull anar amb la barca, maldament
no en tengui, eh! És quan es radicalitza, i qui hi perd? Hi perd
tothom, i especialment hi perden la resta de ciutadans que no
arriben a entendre quina és la brega davant d’aquesta moció.

Podria dir més coses, jo, veure que la passada legislatura
comencen a funcionar les boies ecològiques per fondejar a les
Pitiüses dia 2 del 6 de 2015, què punyetes! Varen començar
a funcionar el mes de juny del 2006, nou anys abans. Una altra
cosa és que un govern del pacte, el segon, va deixar de fer-ho,
i el Sr. Company no ho va reactivar fins el mes de juny del
2015, que ja hi havia hagut eleccions, que ja hi havia hagut
eleccions, i en lloc de 1.125 boies, 300 i busques. Per favor!,
hi ha la cartografia feta; s’hauria de poder regalar a tots els que
naveguen, a tots, perquè sàpiguen allà on hi ha Caulerpa, allà
on hi ha posidònia, allà on hi ha abocaments o el que sigui.

Un altre tema. Tenim aprovats tots els projectes
d’emissaris nous de la legislatura 2003-2007 perquè no n’hi
havia cap d’aprovat; tots els emissaris que hi ha, llevat del
darrer que s’ha fet de Talamanca, són emissaris que vénen de
l’any 70 i l’any 80. Tots els emissaris estan els projectes fets
per passar l’avaluació d’impacte ambiental estratègica a Medi
Ambient, Sr. Conseller, estaven tots fets i enviats a la Sra.
Cristina Narbona, gran ministra socialista, gran ministra
socialista, no em cauen els anells de dir-ho, gran ministra. Si
els han perdut, és que sou uns malbaratadors, perquè el que
feim és gastar els doblers i després... Això és una forma de
corrupció, exactament igual. No ho dic per vostè, eh?, ho dic
perquè han passat onze anys d’allò. Tots aquests emissaris, si
haguessin passat l’estratègica, podríem treure concursos nous,
que això du un estudi molt important de dinàmica de les aigües
del litoral perquè realment els corrents no facin tornar cap
enrere aquesta aigua, i el que hi havia en aquell moment és que
el 85% de les depuradores, que eren de l’IBASAN, després
ABAQUA, el tractament d’aigua era terciari, amb al qual cosa
el 85% de l’aigua que tornava a la mar el Govern era terciari,
el Govern! Això vol dir que a Calvià, Manacor i Palma, que
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eren empreses públiques municipals, no puc parlar per elles,
puc parlar de les que eren del Govern. Actualment ni el 35,
amb la qual cosa això és l’altre gran efecte que tenim sobre la
posidònia. 

Si agafen una foto de la posidònia a la badia d’Alcúdia,
Muro, Can Picafort, de l’any 1960, que existeix a la
conselleria, i  veuen una foto d’aquell moment, i agafen una
foto de l’any 2005 veuran que l’únic lloc on ha retrocedit la
posidònia és a les dues zones en què hi ha el vessament de les
aigües fecals, tant a la zona d’allà on depura i tira l’aigua la
depuradora d’Alcúdia, com a la que tira l’aigua la depuradora
de Muro. 

Estam parlant d’un problema més global, més gros, on no
crec que això sigui un Barça-Madrid de qui té raó; la societat
no pot estar més en qüestions de bregues de partits polítics
d’ideologies que ha quedat caducades; al final és la gestió de
les coses, científicament, la matemàtica no es discuteix, 2 i 2
són 4; si un vol fer d’advocat i parlar molt i defensar un o
l’altre ho pot fer, però aquí haurem de ser capaços, en segons
quins temes que són cabdals per al nostre entorn, si som
científics, de no tenir una retòrica de lletres, s inó tenir un
pensament i un resultat de matemàtiques, de ciències.

Dit això, Sra. Diputada, nosaltres li hem fet una sèrie
d’esmenes amb aquesta filosofia de responsabilitat. Queda
molt de camí per saber com han de ser els plans i com la gent
ho pugui emprar, i n’hem una, la primera, que nosaltres més
que sector nàutic i altres implicats hem posat clarament que
es reuneixin tots els sectors implicats; no s’enfadaran, si no
posa nàutic, a més ho han d’entendre. D’aquí a vint anys quan
els vegem, els del sector nàutic, els hem de poder dir
“escoltau, vos vaig dir el que hi havia, no vos vaig dir el que
pensava per quedar bé, vos vaig dir el que hi havia”; això és la
política.

L’altra qüestió; en el segon punt feim una esmena, que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar els plans de gestió (...) marins de la nostra
comunitat, que existeixen, que existeixen!, que existeix, i si no
deroguin-los, deroguin-los perquè això ha costat doblers,
doblers, i quan els deroguin, diguin per què els deroguen;
varen costar doblers, estan publicats al BOIB. És que aquí el
conseller capeja, vostè capeja... No, no, són doblers que hem
gastat ja, existeixen, els varen fer els tècnics de la
conselleria...

(Remor de veus)

Ah!, idò els han d’aplicar, i vostès els tenien i tampoc no
els varen aplicar la passada legislatura, amb la qual cosa
demanam que s’apliquin, així com la redacció i l’execució de
tots els projectes adients per a la conservació de la posidònia,
tots, no només el de les barques, hi ha altres coses que
afecten.

L’altra qüestió, en el punt 4. El 3 veritablement, si aprova
el 2, el 3 no importaria que hi fos, perquè és conseqüència. El
punt 4: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

actuar per millorar la qualitat dels abocaments tant de les
depuradores com de les dessaladores, i a complir la normativa
ambiental sobre abocaments a la major brevetat possible”.
Vostè crec que aquesta la podria acceptar.

Al punt 5 i al punt 6, miri, no li farem contrari. En el punt
7 li faig saber que hi votarem en contra, del punt 7, perquè el
veim un desbarat, un desbarat en majúscules, en majúscules.
És no conèixer el problema, el punt 7. 

Després l’altra esmena que li feim és l’esmena al punt 8,
i en el punt 8 li feim un avanç d’un contingut nou, un nou punt
on el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un estudi de les condicions ambientals de
cada espai on es realitza, i una vegada realitzades les mesures
correctores fer el seguiment, el control i l’avaluació, perquè
el problema és que posam un terciari, tiram l’aigua, però
després no feim el control, ni el seguiment, ni l’avaluació; al
cap de sis anys -i perdonin l’expressió- la merda es menja el
ferro, la merda es menja totes les instal·lacions, les bombes
s’aturen, tot; no feim aquest control. Això abans, amb distints
governs de distints colors, es feia; ara com que la bomba està
allà tapada, està tapada, no passa res; els animalons del terciari
es moren, es moren, no passa res, l’aigua que tiram (...), i això
ha estat passant aquests darrers vuit anys. Per mor d’això feim
aqueixa esmena.

I la darrera -i acab, Sr. President- és la que fa referència al
punt 8. Nosaltres deim que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern de les Illes a continuar realitzant les accions
d’assessorament i informació, i concretament que realitzi una
difusió gratuïta de la cartografia per adaptar els GPS de les
embarcacions recreatives, informant de les zones en què està
prohibit el fondeig. B), que hi hagi una realització real de
boies a les zones prohibides, és a dir, que no hi puguem anar
i desapareixin l’any següent, tot l’any, i això no és el mar
Cantàbric ni l’Atlàntic. I c), que es realitzi una campanya
d’informació a tots els clubs nàutics i ports esportius de les
Illes Balears.

Crec que si som capaços almenys de posar-nos d’acord en
això després podem fer feina per quan vengui el decret donar
la branca que hàgim de donar a aquest home si és incapaç de
complir allò que companys seus l’any 99-2001 ja varen tirar
endavant, perquè aquí bastarà treure els papers de la Sra.
Rosselló.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs... passam a les intervencions per
defensar les esmenes RGE núm. 4306 , 4307, 4308, 4309,
4310, 4311, 4312 i 4313/18, presentades conjuntament pels
Grups Parlamentaris Mixt, Podem Illes Balears i MÉS per
Menorca.

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Sílvia Tur,
de Gent per Formentera.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, membres del públic; bon dia
també diputades i diputats. Be, Sra. Mercadal, miri -a més
estic contenta perquè també hi ha el meu amic Company, aquí-
, quan el Sr. Company es va estrenar com a...; bé, érem amics,
ja si no ho vol ser és problema seu...

(Algunes rialles)

..., quan el Sr. Company es va estrenar com a conseller de
Medi Ambient a l’any 2011 va anar per Eivissa un dia, el juliol,
i va dir , essent pregunta per part dels periodistes sobre
qüestions de posidònia, mesures que el Govern pensava
implementar en aquell moment, etc., va dir: “Existe el
imperativo legal de no fondear encima de las praderas de
posidonia, pero es una recomendación que el que quiera
cumplirla la cumplirá y el que no, no lo hará”. Además el
conseller añadió: “¿Que nos gustaría tener un vigilante
detrás de cada barco?, sí, pero a mí también me gustaría
jugar en el Barça”. Estic contenta que vostè vulgui jugar al
Barça, jo també; ho volia llavors, ho voldria ara, i de fet el que
li puc dir és que aquelles declaracions, que crec que varen ser
causa de l’inici d’una relació que com a mínim per part de
Govern- Consell de Formentera no va permetre començar amb
molt bon peu, varen ser prou desafortunades i varen mostrar
clarament, com a mínim en aquell moment, un
desconeixement important de quina era la normativa perquè,
és clar, que arribi el conseller, desembarqui a Eivissa i no
només mostri desconèixer la norma, sinó que, a més, digui, o
d’alguna manera faci una invitació a vulnerar una prohibició
que hi ha estricta de fondeig sobre la posidònia en el cas
concret del Parc Natural de Ses Salines, és prou greu.

Però, bé, Sra. Mercadal, li compr l’argument, vostès volen
defensar la posidònia, idò miri, jo li dic, de la redacció de les
propostes que aquesta moció que vostès presenten conté, es
desprèn que el PP no les presenta amb un interès clar i
manifest de protegir la posidònia, sinó que jo  diria amb un
interès més clar de protegir els interessos d’una part del
sector nàutic, d’una part, perquè el sector nàutic és un sector
molt heterogeni, on hi ha gent humil, gent normal i corrent
que gaudeix d’anar a navegar, que té una petita xalana, una
petita embarcació, i on hi ha grups empresarials importants
que, evidentment, tenen uns drets legítims i tenen uns
interessos legítims, i el Govern de les Illes Balears i totes les
institucions tenen el deure, evidentment, de vetllar perquè es
respectin i perquè es defensin, així com els de la resta de
sectors econòmics de les Illes Balears. Però, és clar, jo em
pregunt, llegint la seva moció, si el que vostès volen protegir
amb la seva moció és la posidònia o el que volen protegir és
una part del sector nàutic. Per tant, Sra. Mercadal, quan surti
expliqui’ns-ho. 

Però, com que aquesta moció neix viciada, jo els vull
donar els arguments pels quals pens que és viciada. D’una
banda, vostès acusen, amb les seves propostes, acusen el
Govern de no haver-se reunit amb el sector nàutic...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, quan surtin altres diputats a fer la seva defensa crec que
li podran rebatre àmpliament aquesta afirmació, que és
completament falsa, perquè si una cosa ha tengut la tramitació
del Decret de posidònia, si qualque cosa ha tengut aquesta
tramitació és un procés de participació, que fins i  tot diria
excessivament extens, que ha fet que dos anys després de
sol·licitar l’aprovació d’aquest decret encara estiguem
pendents d’aprovar-ho, i, per tant, si el sector nàutic, segons
vostès afirmen, -que és mentida-, no ha tengut oportunitat de
fer les seves aportacions, no serà perquè no hi ha hagut espais
on fer-ho i no hi ha hagut processos on fer-ho. Per tant, és que
cau pel seu propi pes aquesta afirmació.

Per altra banda, diuen que el Govern no disposa de
cartografia recent. Vostès que varen fer els darrers quatre
anys? Em diu, senyora exdirectora general de Pesca, que no
sap que el Govern disposa d’àmplia cartografia... -sí, sí, sí, ja
ho sap, ja ho sap, i és greu que vostè es faci la boja en això-, el
Govern disposa d’àmplia cartografia i la mateixa cartografia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...,la mateixa cartografia està plasmada a tots els plans de
gestió dels LIC marítims. Com pot dir, com pot dir vostè aquí
que el Govern no disposa de cartografia? Però qui li compra
aquest argument? Sí, sí, diu que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ho retardin tot i que, mentrestant, facin una nova cartografia
per localitzar les ubicacions de posidònia. Però quines
barbaritats diu, Sra. Mercadal? I vostè era al Govern, al·lucín!

Després, compren i repeteixen incansablement l’argument
dels industrials i comercials del sector nàutic, que diu que tots
els mals de la posidònia són culpa dels vessaments de
depuradores i dessaladores, i vostès el compren perquè els ve
bé, perquè volen treure rèdit electoral. Idò, tararí que te vi,
perquè això no "cola", Sra. Mercadal, no "cola", i no "cola" i li
diré per què, perquè no parlen dels vessaments produïts per les
pròpies embarcacions, eh!, l’abocament de sentines no els
interessa a vostès. Tampoc no els interessa saber l’acció dels
garrells de les embarcacions per al fondeig sobre posidònia,
això tampoc no els interessa, no els interessa perquè només
es posen de part d’un costat i obliden que l’interès general
aquí és la protecció de la posidònia, evidentment sempre
tractant que el punt comptabilitza al màxim tots els usos que
es donen a la mar.

També li demanen al Govern que incorpori consideracions
particulars d’un dictamen del CES, però obliden dir que el
dictamen del CES va ser aprovat per unanimitat i amb el sentit
favorable a aquest decret. I això vostès no ho diuen. 

Per tant, parteixen d’una realitat esbiaixada, tergiversen la
realitat i posen falsedats implícites i explícites en la redacció
de tots els punts. 

Per tot això, acab, acab, acab,...
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(Remor de veus)

...,  nosaltres hem presentat vuit esmenes -tranquil·litzi’ns, per
favor-, nosaltres hem presentat vuit esmenes:...

(Algunes rialles)

... esmena de modificació del punt 1, 4, 5, 6 i 7, i tres nous
punts d’addició, un dels quals molt important perquè fa
referència a mostrar-se clarament a favor de la prohibició...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, per favor, vagi acabant.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -ja acab, Sr. President-, perquè la prohibició de les
prospeccions sí que pot fer molt de mal a la posidònia, i això
vostès no ho volen, no ho volen que es prohibeixin.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Idò votin a favor, votin a favor. Sra. Prohens, no estic
parlant amb vostè. Votin a favor.

Finalment, si volen una contribució sincera i honesta a la
conservació de la posidònia, amics meus del Partit Popular,
acceptin les nostres esmenes i deixi’ns de jugar a mitges
tintes amb la protecció de la posidònia i amb la prohibició de
les prospeccions a la mar balear. Si volen fer un favor...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur...

LA SRA. TUR I RIBAS:

... a aquesta causa acceptin les esmenes que els presenta
Podem, MÉS per Menorca, Gent per Formentera i Partit
Socialista.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Toca el torn a la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, público
asistente. Bueno, como ya se ha dicho aquí, la posidonia
oceánica es un endemismo propio solamente del mar
Mediterráneo y tiene una gran importancia ecológica, por lo
tanto, creemos que supone una especial responsabilidad para
la comunidad autónoma su conservación. Y para su
conservación real y efectiva, s i de verdad buscamos la
protección de la posidonia, lo primero que se ha de conocer

es cuáles son las condiciones ambientales necesarias para su
perfecto crecimiento y conservación. El segundo paso es
conocer cuáles son todos los riesgos que amenazan que estas
condiciones ambientales o de conservación no se puedan dar.
Y el tercer paso es elaborar un decreto que recoja todas las
actuaciones necesarias para eliminar o minorizar al máximo
cada uno de estos riesgos.

Un decreto que no aborde medidas en global, es decir, para
cada uno de los riesgos, no es un marco normativo útil de
protección de la posidonia, la posidonia seguirá sin estar
protegida. Y esto, conseller, lo sabe usted, porque además así
se lo han transmitido los científicos del CSIC y del IMEDEA.

Miren, las condiciones necesarias para el perfecto
crecimiento de la planta son aguas transparentes,
preferentemente con bajas concentraciones en fósforo y en
nitrógeno y, además, no tolera variaciones de salinidad. Por lo
tanto, conseller, una de las principales amenazas para la
posidonia en Baleares son los continuos vertidos de aguas mal
depuradas o directamente aguas fecales procedentes de unas
depuradoras obsoletas y con una incapacidad insuficiente que
se ven abocadas recurrentemente a abrir sus aliviaderos.
Conseller, un aporte continuo de nitrógeno y fósforo que
conlleva a la eutrofización del medio con la consecuente
muerte de la planta.

Conseller, los vertidos mal depurados son uno de los
principales riesgos para el estado local de conservación de las
praderas, sin embargo, en el artículo 4 del decreto,
sorprendentemente, no se hace referencia a los vertidos de
aguas residuales, ni los menciona, ni una sola frase sobre
cómo evitar este grandísimo problema.

Por otra parte, hoy las praderas también se ven amenazadas
por algas invasoras, especies que tienen un crecimiento rápido
y están suplantando poco a poco a la posidonia, ni una
mención sobre la actuación de la administración en esta
responsabilidad que le compete. 

Otro de los riesgos que amenaza la supervivencia de la
posidonia son los vertidos de salmuera procedentes de las
desaladoras, unos vertidos que poseen un efecto devastador
sobre esta especie. Es curioso que el artículo 4 no aborda este
tema, y si lo aborda lo hace de la siguiente manera: “A partir
de ahora -a partir de ahora- las nuevas instalaciones tendrán
prohibido el vertido de la salmuera al mar” Y ¿qué pasa con las
instalaciones de ahora, conseller, de las que ustedes son
responsables? Tampoco dicen nada. 

Miren, este decreto  no aborda los vertidos fecales, no
aborda los vertidos de salmuera, no aborda las especies
invasoras, no aborda ninguno de los riesgos que son
competencia de la administración y que, además, todos ellos
son riesgos que ocurren durante todo el año. Tenemos un
decreto  exculpatorio  de los continuos delitos
medioambientales sobre la posidonia que realiza la
administración, conseller. El ejecutivo elaborando un decreto
que elude las responsabilidades del ejecutivo, ¿entiende
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conseller la desafección de los ciudadanos por la clase
política?

Miren, desde Ciudadanos queremos un decreto que actúe
globalmente sobre el riesgo que amenaza a la posidonia y esta
normativa no nos sirve, conseller, porque no atiende al objeto
que se pretende. El decreto se centra únicamente en la
regulación de los fondeos, una regulación que desde
Ciudadanos creemos que es importante, como una parte
dentro del marco global de protección a la posidonia, una
regulación que afecta a un sector estratégico de nuestra
economía, como es el sector náutico, por lo que esta
regulación se tiene que hacer en colaboración y llegando a
consensos con el sector, como lo indica la propia ley, un
sector que en numerosas ocasiones ha manifestado la
importancia que tiene la protección de la posidonia y que ha
transmitido numerosas propuestas para una protección
efectiva, a través de numerosas mesas redondas, mesas
redondas, por cierto, a las que usted no ha asistido, conseller.
Proponen la necesidad de la elaboración de un estudio
riguroso que motive la catalogación de las zonas según el
estado de conservación; proponen que se estudien los
impactos por zona para abordarlos de una manera
proporcional; nos han transmitido la necesidad de emprender
unas estrategias de sensibilización; han transmitido su
predisposición a colaborar con la conselleria en la regulación
de los fondeos, una regulación, por cierto, que ya estaba
iniciada por el LIFE Posidonia. Propuestas concretas de un
sector que no ha sido escuchado, conseller, no ha sido
escuchado porque si no, no estaríamos aquí con esta
interpelación.

Mire, conseller, imagino que usted habrá leído el dictamen
del Consejo  Económico y Social, posee nueve
consideraciones particulares y todas ellas muy claras y muy
precisas, que van en la línea de lo que le acabo de exponer, y
que Ciudadanos le lleva sugiriendo en repetidas ocasiones
durante esta legislatura, como usted sabe, con numerosas
preguntas de control y en sus comparecencias.

Conseller, tenemos que proteger la posidonia y para eso se
necesitan medidas globales que atiendan a cada uno de los
riesgos. En la naturaleza atender a un riesgo es no hacer
absolutamente nada y el CES le pide que sea receptivo a sus
consideraciones. Léase de nuevo las consideraciones. Sea
receptivo, y esperamos que así lo haga.

Mire, con respecto a la moción vamos a apoyar todos los
puntos de la moción puesto que van encaminados a hacer una
postura global para poder proteger de verdad a la posidonia, y
también aceptaremos todas las enmiendas que sean aceptadas
puesto que todas ellas vemos que van en este sentido, es decir,
al consenso y a...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, per favor, vagi acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... que, efectivamente, todos los riesgos sean asumidos en este
decreto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Salvador
Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, avui blau, no?, avui toca blau.

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a totes les
persones que avui ens visiten i, com no, a vostè senyoria. Ara
debatem una iniciativa presentada pel Partit Popular amb vuit
punts i un grapat important d’esmenes, presentades per
diferents grups parlamentaris i entre els quals el nostre, idò
n’hem presentat un grup molt important.

Sra. Mercadal, l’altre dia vaig seguir la seva interpel·lació
amb molt de deteniment i també, com no, he llegit el Diari de
Sessions i avui també l’he escoltada, i la veritat és que em
sorprèn la capacitat que té vostè i el seu partit a dir mentides
i fer demagògia. Ja ha començat la Sra. Tur a parlar i m’imagín
que la resta de portaveus començarem a dir determinades o fer
determinades observacions.

Sobre aquesta qüestió... o faré  també reflexions i
comentaris sobre el que va dir i el que es presenta avui, l’altre
dia va parlar de dimonitzar el sector nàutic, limitar, perseguir
prohibir i privatitzar la mar; avui ha dit també una altra vegada
d’ideològic, de veritat pensa que és aquesta la intenció
d’aquest govern? Sembla que sí, i a més a més, s’ho creuen.

Sobre els diferents punts de la moció, sobre el primer punt
ens crida moltíssim l’atenció, com segurament ja comentarà
algun dels portaveus que vindran després, que no s’hagi
escoltat ni reunit amb el sector nàutic i altres entitats
implicades. Això és una mentida, això és fer demagògia, una
altra vegada mentint a la ciutadania.

Sobre la situació que avui tenim, Sra. Mercadal, tenim un
conflicte d’interessos, avui vostè defensa una part del sector
nàutic, jo l’altre dia no la vaig escoltar defensar els interessos
dels ecologistes, i entremig, entre ecologistes i sector nàutic,
que són dos pols completament oposats, hi ha la conselleria
i tota la resta de la ciutadania que gaudim de la mar i de la
posidònia, que avui, per tant, aquí a la fi portam... i el Govern
té una... un tema molt complex a les seves mans, intentarem
millorar-ho per a tothom en aquest sentit.

Ens crida molt... i la veritat és que..., i no vull insultar-la ni
dir barbaritats, però és que és i ha estat un procés participatiu,
Sra. Mercadal, quantes al·legacions ha presentat el seu partit,
el Partit Popular, en tot el procés participatiu? Quantes
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esmenes? Cap? Una? Dues? Almenys nosaltres n’hem
presentades 31, veurem finalment si en aquest document, si
vostè defensa els interessos d’altres sectors, en aquest sentit
em sembla perfecta, però, vostè, com a Partit Popular, així
com la resta de grups parlamentaris, ho podrien fer. Nosaltres
hem presentat 31 al·legacions a aquest decret, veurem com
queda.

Una qüestió també important que..., no ho sé, és a dir, és
que el fondeig sigui lliure en arena i gratuït, avui per avui ho
és, el problema que tenim, i és complicat -el Sr. Font,
justament ara se n’ha anat-, ha parlat del que s’ha fet
anteriorment sobre el tema de les boies ecològiques, és posar
damunt de la posidònia i tot el mal que li provoca aquest fet.
Per tant, idò bé, veurem com queda aquesta qüestió, ens
preocupa moltíssim. Per tant, damunt de posidònia des de
Podem diem: no es pot fondejar, així de clar.

Una altra qüestió molt important que també sembla que
vostè ho ha centrat, i després hi faré referència molt
ràpidament, que sembla ser que... ni penso que el Govern hagi
dit que tot el mal a la posidònia és problema del sector nàutic,
ni tot el mal és problema dels abocaments de depuradores i
dessaladores, hi ha més qüestions, però aquestes dues són
molt importants, i nosaltres, personalment, des de Podem
també, estam molt preocupats de veure la desídia per part de
les diferents administracions durant to ts  aquests anys, com
han deixat que es perdi la posidònia. Per tant, instem el
Govern que faci..., tant autonòmic, com els insulars, com els
ajuntaments i com no, Madrid, perquè a la fi tot el tema de les
infraestructures hidràuliques, hídriques, perdó, són de Madrid.

El Sr. Font ha parlat de Mallorca, podria parlar de
Talamanca, de l’emissari de Talamanca, tot e l que portem
patint sobre aquesta qüestió. És a dir, tenim història respecte
d’això.

Més qüestions importants, parla vostè de les amenaces,
que es tractin per igual, des de Podem creiem que no totes les
amenaces s’han de tractar per igual, Sra. Mercadal, no,
depenent de la gravetat i de l’impacte directe que tengui
cadascuna..., és a dir, no és el mateix el sector nàutic, com
està comentant, els abocaments o altres barbaritats que s’han
fet al litoral. Per tant, s’haurà de veure’s al final com queda tot
el tema de les sancions, a què nosaltres també hi vàrem fer
referència en aquest moment.

Més qüestions, al CES, ja hi han fet referència i no el vull
comentar.

Ens crida molt..., i això és l’hipocresia per part del Partit
Popular, que parli de l’impost turístic sostenible quan vostès
no en volien ni parlar i saben perfectament que si tornen
governar el treuran d’enmig. Per tant, s’ha de tenir molta cara
respecte d’això.

Més elements, important, sobre les esmenes que hem
presentat, una de les importants, Sr. Conseller, és que aquest
decret s’ha d’aprovar ja, arribem tard, pràcticament tres anys...
ja sé que fem feina, però era un compromís dels acords pel

canvi, i sobretot la Sra. Tur porta molts d’anys, ella
personalment i des de la seva illa i, com no, des de Podem i...
quan hem arribat, perquè la posidònia sigui realment un
element prioritari per a totes les illes.

En aquesta qüestió, la temporada ha començat, Sr. Vidal,
arribem tard, quan el tindrem? D’acord?

Una altra qüestió que també instem tant el Partit Popular
com Ciutadans, perquè de veritat, avui porto una altra vegada
una samarreta per dir no a les prospeccions, també ara els
mostraré les al·legacions pertinents, perquè em sembla que és
un tema molt greu. A una de les esmenes demanem que es
paralitzi d’immediat la tramitació d’aquest nou projecte,
conegut com MEDSALT. Hem tingut el Sr. Gómez, tenir la
cara dura de dir aquest matí que han estat durant set anys
impedint -impedint- la paralització de les prospeccions, quan
ha estat tota la Marea Blava la que ha lluitat i treballat perquè
realment això s’aturés. Una altra vegada tenim aquesta por
damunt.

Com no, volem donar gràcies a Eivissa Diu No, a Eivissa
Antipetrolifera, a Aliança Mar Blava, a Balears Diu No i a
totes les organitzacions i persones que han plantat cara al
Partit Popular durant aquest temps.

Més qüestions, una de les coses a les quals tampoc no ha
fet referència, Sra. Mercadal, i m’imagín que vostè també ho
ha llegit en premsa, no?, el manifest que vàrem presentar, aquí
tinc el llistat de més de 200 persones, concretament 200
científics, tècnics i especialistes, i aquí tenc el manifest en
què es parla..., el Manifest per la conservació de la posidònia
a les Illes Balears, que el mes passat es va presentar, i, entre
d’altres qüestions, posa en valor la necessitat de conservar el
patrimoni natural, la manca de gestió integrada de l’entorn
marí, com les administracions -com he comentat
anteriorment- no han vist o han treballat.

I una de les qüestions molt importants, llegeixo
textualment: la pesca d’arrossegament, els abocaments, que ja
hem comentat, els fluids amb nutrients o contaminants, els
fondeigs d’embarcacions, les extraccions d’arena, les obres
del litoral, el canvi climàtic, etc., tots i alguns més són
elements que provoquen malbé a la nostra posidònia. Per tant,
hem de cercar les mesures necessàries per fer-ho, i, per tant,
aquí les administracions han de fer un esforç per treballar
conjuntament per solucionar totes les esmenes.

Qüestions, tinc, si volen vostès i totes les persones que
són aquí, com no també la resta de diputats, tinc les
al·legacions que es recullen aquests dies, tenim fins al dia 20,
i entre aquestes al·legacions comentar que, com també s’ha dit
aquest matí, tot el tema dels sondejos acústics el mal que
provoquen a la fauna marina. Tot el problema dels hàbitats
crítics que tenim avui en dia a les nostres aigües i que, a més
a més, tenim quantitat important en nombre d’espècies
amenaçades. Com no, l’afectació negativa sobre el medi
ambient, no és compatible amb els objectius establerts a la
legislació de la protecció de la biodiversitat, etc. I a més a
més, com el Sr. Vidal ha dit, en el seu memoràndum, diu:
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“impulsarà l’exploració industrial de recursos d’hidrocarburs
al sensible ambient de la Mediterrània”. De veritat no volen dir
no a les prospeccions petrolieres? De veritat, senyors del
Partit Popular, i, com no, també de Ciutadans!

I per últim i per no allargar-me, perquè al final podríem
estar parlant, recordar com el seu partit, juntament amb
Ciutadans, bloquegen a Madrid, així com aquestes, tot el tema
de les prospeccions, 19 iniciatives nostres, proposicions de
llei, tema de taxes judicials, revaloració de les pensions,
permisos i prestacions per a la cura i atenció de menors,
cierre de centrales nucleares, negociación colectiva, etc. De
veritat volen canviar i millorar la societat que tenim avui a les
nostres illes i a l’Estat?

I per acabar, i fent un al·legat a la nota de premsa que... he
vist Balears diu no..., ha penjat, diu: “No a quedar-nos sense
aigües cristal·lines. No a la destrucció de la flora i fauna
marina. No a destruir el motor de la nostra economia. No a la
massacre de la riquesa natural. No a un llegat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... vulnerat per als nostres fills. No a les prospeccions
petrolíferes a Balears”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Quan l’any
passat va sortir l’esborrany del Decret de protecció de
posidònia, des de MÉS per Menorca el vam rebre amb molta
alegria i des del principi el vam valorar com a un decret valent
i sobretot molt necessari. Des de la meva innocència, no deixa
de sorprendre’m moltes de les propostes que ens du al plenari
el PP, resulten xocants, per no dir hipòcrites, moltes de les
preocupacions sobtades del PP. I ho dic així, perquè el PP va
tenir a la seva mà, durant la passada legislatura, fer un decret
que protegís un dels organismes vius més grans i més vells
que es coneixen actualment al món i que afortunadament el
tenim al nostre arxipèlag, la posidònia. Per tant, n’hem d’estar
orgullosos i fer-ne bandera, i la Sra. Mercadal, en el torn de
rèplica ens podrà explicar per què no es va fer aquest decret la
passada legislatura.

Però per fer to t açò cal, primerament, una cosa,
informació, per conèixer aquesta planta que fa que la nostra
mar sigui quelcom tan preciós, que fa que les nostres platges

suportin les tempestes. Aquesta informació s’ha de fer arribar
a totes bandes, inclosos els mitjans de comunicació, per evitar
la típica foto d’una platja amb posidònia i amb peus de foto,
com el vist la setmana passada, i que deia: “Las playas llenas
de algas”, i citava a termini els ajuntaments a fer-les netes; ni
són algues, ni embruten la platja, el contrari, tenim les platges
que tenim gràcies a la posidònia.

Juntament amb Gent per Formentera i Podem, hem
presentat un seguit d’esmenes de modificació dels punts
primer, quart, cinquè, sisè i setè i hem presentat tres esmenes
més d’addició. Sí que avançaré que votarem a favor del tercer
punt, amb la redacció de la moció. Els que punts que hem
esmentat només els votarem a favor en el cas que siguin
acceptades les nostres esmenes.

Passaré a explicar les nostres esmenes i el sentit del
nostre vot als punts de la moció.

Primer punt. Consideram que l’esmena que hem fet
millora la redacció, ja que sota el nostre punt de vista cal
recollir  totes les informacions i al·legacions que
contribueixin a millorar la seva conservació. Limitar-lo
exclusivament al sector nàutic és mancar al respecte d’altres
col·lectius. A més a més, vostè diu que no se’ls han tingut en
compte, bé, ja li ho han explicat prèviament, res més enfora de
la realitat. El decret ha estat el document normatiu més
participat d’aquesta legislatura i en especial per part del sector
nàutic, el col·lectiu que, a més, ha fet moltes al·legacions i
aportacions.

Segon punt. Aquest decret ja es torba a sortir i la petició
que fa aquest punt retardaria encara més la seva publicació. Va
ser el Sr. Company qui va anunciar a l’any 2012 que
s’aprovaria un decret de protecció i a l’any 2018 encara no
s’ha publicat. Existeix pressió social i urgència
mediambiental. Per tant, un no rotund a retardar i dilatar més
aquesta publicació i que entri en vigor.

Tercer punt. A favor d’aquest punt que no deixa de demanar
quelcom ja contemplat en el decret. Per tant, el fondeig en
arena és lliure i gratuït. Ara bé, el fondeig damunt posidònia
només es podrà fer amb boies ecològiques.

Quart punt. L’esmena presentada en aquest punt engloba
aquest punt i el cinquè. Primer s’ha de dir  que el decret ja
identifica aquestes afeccions a la posidònia i estableix que la
Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat tengui
major control sobre els afluents dels emissaris. La nostra
esmena vol que quedin ben identificats, inventariats aquests
impactes, provinguin d’on provinguin. Cal recordar que dels
200 emissaris que hi ha a les nostres illes només 21 són
públics. La conselleria té clar que sense manteniment de les
depuradores i dels seus emissaris, la posidònia patirà. Per açò
s’hi destinen 72,3 milions d’euros en 6  anys, amb el nou
contracte de manteniment preventiu de depuradores. El nou
contracte, a més a més, inclou un pla de vigilància ambiental.
A més a més, s’hi destinaran 62,3 milions d’euros en matèria
de sanejament.
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Cinquè punt. Aquí substituïm la redacció original per un
text més complet, volem centrar l’atenció en els impactes que
comporten els abocaments i, per evitar aquesta problemàtica,
instam a no autoritzar noves instal·lacions a cap indret inclòs
a la Xarxa Natura 2000. Amb tot, el decret contempla fins i tot
com s’ha de fer la recollida de posidònia a les platges.

Sisè punt. Tampoc no trobam adequada la redacció d’aquest
sisè punt perquè no es poden tenir en compte unes
consideracions particulars d’un dictamen emès unànimement.
La nostra esmena demana que l’aprovació del decret es dugui
a terme en atenció al dictamen del CES.

Setè punt. Els grups que hem presentat aquesta esmena
coincidim amb la necessitat de crear un fons econòmic de
posidònia, de fet ja es troba a l’article 12 del decret,
correctament dotat i que tengui alguna aportació de l’impost
de turisme sostenible. Aquí tornarem recordar que existeix
una comissió que avalua en quins projectes s’inverteix
l’impost de turisme sostenible; s’ha de dir que part dels fons
van destinats a recursos hídrics i posidònia, 60 milions
d’euros per a ABAQUA fins al 2021; 90.000 euros per
recuperar la xarxa de monitorització de la posidònia, i 1 milió
d’euros per fer la cartografia posidònia i que és una
reivindicació del sector nàutic.

Vuitè punt. Considerar que la passada legislatura es varen
dur a terme accions d’assessorament, informació, és, per ser
suau, molt grandiloqüent. Tenir dues barques a Talamanca per
controlar l’emissari i dues més al Parc Natural de Ses Salines,
no són precisament accions d’assessorament i informació. Ara
disposam de 15 embarcacions de vigilància. Igualment, l’any
passat es van fer accions d’informació a 5.000 embarcacions,
es van lliurar 45.000 fulletons informatius, edició en material
divulgatiu i per xarxes socials. Per tant, votarem en contra
d’aquest punt.

Hem fet tres esmenes d’addició en les quals demanam més
recursos humans i la paralització del projecte MEDSALT-2.
Esperem que aquestes addicions puguin ser recollides pel grup
proposant de la moció.

Sobre el tema de les prospeccions. Senyores i senyors
diputats del PP, no es pot repicar i anar a la processó. No pot
ser que en el nostre Parlament votin en contra de les
prospeccions i que permetin que el Govern de l’Estat espanyol
vulneri la nostra sobirania i vetin les nostres propostes. El seu
partit ha de ser clar en aquesta qüestió i obrar en
conseqüència, nosaltres ho tenim clar, oposició  frontal a
qualsevol projecte que ataqui i perjudiqui el nostre entorn
natural. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Doncs passam al torn de fixar
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc, cal tenir en compte de quin problema
parlam, ens trobam amb una problemàtica sobre la posidònia
que molts dels grups que m’han precedit ja l’han explicada, la
posidònia és el pulmó del Mediterrani, i està en perill, i no
està en perill d’ara, el Sr. Jaume Font hi ha fet referència, fa
anys que se’n parla, del tema de posidònia, hi ha hagut moltes
i nombroses accions des de fa moltíssims d’anys. Però la
situació, per a, per b o per c no s’ha pogut revertir  ni s’ha
pogut aturar.

És necessari, per tant, actuar, i és el que ha fet aquest
govern, actuar; per tant aquest govern ha donat compliment a
un dels punts dels acords pel canvi que es varen pactar el juliol
de 2015. 

Aquest decret del qual estam parlant, perquè
inevitablement, arran de la moció del Partit Popular no ens
queda altre  remei que parla del decret que el Govern està
elaborant, acabant d’elaborar, ens du a parlar del contingut
d’aquest decret. El contingut d’aquest decret què fa?, bé, idò
una part l’hem tractada, que és regular els usos que afecten la
posidònia, és així, i quan parlam de regular usos ens hem
centrat en el sector nàutic, ens hem centrat en..., bé, no ho
hem explicat, també hi ha un tema de la pesca
d’arrossegament, etc., etc. Però hi ha altres temes, i també
s’han exposat per altres grups -els abocaments dels
emissaris...-, i aquest decret no deixa al marge els abocaments
dels emissaris.

El Partit Popular presenta aquesta moció i ens la du aquí
avui, però hi ha punts d’aquesta moció que tot d’una vaig
pensar, quan vaig veure aquesta moció, si realment el Partit
Popular havia llegit el projecte de decret, perquè molts
d’aquests punts dels que ja presentau estan incorporats dins el
projecte de decret. No, no, és així, és així. 

I després aquesta moció ens proposa una sèrie de mesures
que ja s’estan duent a terme, perquè aquest govern té una
obligació de compliment d’un acord pel canvi que no només
s’ajustava a l’elaboració d’un decret, sinó a dur a terme tota
una sèrie de polítiques per poder combatre aquests efectes
sobre la posidònia, i ja s’estan fent. Per exemple el Sr. Jaume
Font ha explicat que ja fa molts d’anys..., el Sr. Jaume Font no
va fer cap decret de posidònia, i el Sr. Jaume Font va fer feina
en el seu moment, va fer feina per intentar pal·liar, intentar
aturar els efectes sobre la posidònia, és a dir, no necessitam
un decret per actuar; ja s’ha actuat, aquest govern ha actuat. I
com està aquest decret? Bé, aquest decret acaba d’incorporar
ara les aportacions del consell..., està acabant d’incorporar les
aportacions que s’han fet des del Consell Econòmic i Social,
i queda la passa del Consultiu, i després a Consell de Govern
i aprovat, esperem.

La necessitat d’aprovar aquest decret respon, primer de tot,
a una demanda social, una demanda social que ve d’anys
enrere, no és de 2015 ni de 2016, ve d’anys enrere, i no és una
demanda d’aquesta legislatura. Del decret, parl jo, un decret,
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una norma que reguli el tema de la posidònia, no és d’aquesta
legislatura, de fet ja ho ha comentat qualcú. El 2012 el Sr.
Company es va comprometre a elaborar un decret i no el va
tirar endavant, de fet no en coneixem absolutament res, i ho va
dir, després; uns anys després el Sr. Company va dir “la
posidònia està en molt bon estat”, en contra de l’opinió, en
aquells moments, de la comunitat científica, i no sols no va fer
el decret sinó que va eliminar la xarxa de monitorització de la
posidònia, una eina que servia per saber en quin estat estaven
les praderies de posidònia a les Illes Balears. Clar, no veim el
problema, no hi ha problema. Aquesta tàctica del Partit
Popular ja l’hem vista en altres casos; en el tema de la sequera
a Eivissa, no hi ha indicadors de sequera, no hi ha sequera; no
hi ha monitorització de la posidònia, no hi ha problema amb la
posidònia. Ha estat aquest govern que ha recuperat la
monitorització de la posidònia, precisament, per cert, amb
l’impost de turisme sostenible, un dels projectes que es va
presentar i s’està duent a terme.

El Decret de posidònia té unes característiques molt
generals que cal tenir en compte. Primer, és un decret pioner,
i ser un decret pioner té un valor afegit que ha estat reconegut
fora de les Illes Balears. Segon, és un decret que s’ha fet amb
diàleg i amb un pla de participació; és un decret que té com a
objectiu la conservació de la posidònia a partir de la regulació
d’usos; és un decret que també pretén incrementar encara més
la consciència social, quan ja és elevada aquesta consciència
social, però encara veim que no és absoluta. És un decret
també transversal, no parla només de fondeigs, parla d’altres
impactes sobre la posidònia. És un decret sense cap afany
recaptador, ho dic perquè aquí hi ha també una proposta dins
la moció que ens parla de la gratuïtat; el decret no té cap afany
recaptador, de fet ja ho especifica. És un decret també que
preveu un fons posidònia, un fons per poder dur a terme
mesures concretes en el futur.

Quant al que es proposa a la moció, bé, primer de tot al
primer punt de la moció del Partit Popular es qüestiona la
participació del decret, és a dir, crec que estam davant la
norma d’aquest govern, i  no vull parlar però podria parlar
d’altres governs, que si no és la més participada és una de les
més participades, és a la pole position: vuit reunions amb el
sector nàutic, vuit, n’hi ha hagudes vuit, de reunions amb el
sector nàutic; reunions amb la resta de sectors, perquè hi ha
altres sectors: hi ha un sector ecologista, hi ha la comunitat
científica, hi ha col·legis professionals vinculats al tema...
Totes aquestes reunions s’han duit. Consultes públiques
prèvies, també; procés de participació, també; exposició
pública, consultes amb les administracions, el Consell
Econòmic i Social que ja ha elaborat el dictamen, ara ve el
Consultiu... Tot això i més fa que aquest decret, com ja he dit,
sigui molt participat.

Al punt 2 es demana que s’esperi, i ja no es pot esperar
més, la posidònia ja no pot esperar, és que duim anys i panys,
i estam ara a punt d’aprovar aquest decret. És que pareix que el
Partit Popular el que vol fer és que aquest decret ens quedi
dins un calaix, quedi dins un calaix, perquè no li interessa; no,
no li va interessar la passada legislatura, i aquesta no li
interessa que es tiri endavant.

Tres, el tema del fondeig, gratuït o no gratuït. El fondeig
damunt l’arena és gratuït. Nosaltres donarem suport i votarem
a favor d’aquest punt, però és que... on posa que el fondeig
damunt l’arena no sigui gratuït?, on? No, uuu!, no; on? Uuu!,
no; on?

(Algunes rialles i remor de veus)

On? On? D’acord...

(Més remor de veus)

I també s’ha de dir que, és clar, evidentment damunt les
praderies de posidònia, efectivament hi ha les boies
ecològiques, que seran gestionades per l’administració.

Quant al perill per a la posidònia de depuradores i
dessaladores, que és el punt 4, hem de tenir en compte una
cosa, perquè pareix que tots els emissaris són aquí... No,
tenim 21 emissaris que són d’aquest govern, i 179 emissaris
que no són d’aquest govern, i d’això el decret també en deixa
constància. Parlen també de tractar per igual amenaces
públiques i privades; i tant!, en decret en parla, l’administració
és la primera que s’ha d’aplicar aquest decret, clar que sí.

Sis... Sí, no, no, això sí. Recollir consideracions
particulars del Consell Econòmic i Social. Aquest em fa molta
gràcia perquè, és a dir, vostès que es varen carregar el Consell
Econòmic i Social, ara... Venga! És a dir, el Consell Econòmic
i Social ha emès, i també ja s’ha dit, un dictamen favorable i
les aportacions s’aniran incloent al projecte del decret.

El punt 7, l’ITS es destina a millorar depuradores,
emissaris i dessaladores, tal i tal... Sí, estam d’acord amb
aquest principi, però no hi podem votar a favor perquè de la
manera com ho diuen és que el 100% de l’impost de turisme
sostenible s’ha de dedicar a això. Tant de bo l’únic problema
ambiental i d’estacionalitat de les Illes Balears fos la
posidònia, tant de bo, però no és així; potser si tenguéssim una
administració estatal que ens donés una mà, que ens ajudés
molt més, hi hauria altres problemes que no hauríem de tractar
i pal·liar des de les Illes Balears. Sí, per exemple un pla de
transició energètica que ha presentat aquest govern de les Illes
Balears i  ha estat rebutjat, i aquest govern ha d’invertir per
revertir el canvi climàtic a les Illes Balears. Sí, això és un altre
dels problemes i això és un dels altres punts que l’ITS sempre
ha de tenir en compte.

El punt número 8, clar, ens diu que hem de continuar amb
les accions que es feien la passada legislatura, i aquest fa
molta gràcies, perquè si ens posam ara a dir: “Sr. Conseller,
vostè ha de fer les accions que es feien la passada legislatura”,
tornam passes i passes enrere, és que hem de deixar de fer el
que es fa i anar a la mínima expressió.

Per tant, per concloure, no votarem el punt número 1, no
votarem el punt número 2, sí votarem els punts número 3 i
número 5; a la resta, tampoc. A les esmenes presentades per
El Pi, no estam d’acord amb el punt número 1.
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En el punt número 2 hi volíem fer una transacció in voce,
amb el permís de tothom evidentment, que és canviar
“executar” per “seguir executant”. I en el punt número 4
“seguir actuant”, perquè entenem que aquest Govern hi fa
feina. 

L’esmena número 4 que afecta el punt número 8, que és la
cinquena que han presentat vostès, sí que hi votarem a favor,
si s’accepta per part del Partit Popular. I a la del nou punt,
també li votarem a favor.

Quant a les esmenes de Gent per Formentera, també dir
que votarem en principi a totes a favor, excepte l’esmena
número 5 que afecta el punt número 7 per a l’ITS.

Per acabar i  per concloure, jo dir-li una cosa de la seva
intervenció Sra. Mercadal. Vostè ha dit les reunions amb el
sector nàutic no han existit, vostè menteix, està mentint aquí,
sí, està mentint aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà...

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

... diu que el model turístic d’aquest Govern és privatitzar la
mar. No, no està privatitzant la mar, on s’està privatitzant la
mar; li hem dit: els fondeigs (...) són gratuïts  i  una darrera
l’altra.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. President. Buenos días a todos y a
todas. Bueno Sra. Mercadal, lo primero que me gustaría
destacar es que, como ya se ha dicho por parte de muchos de
los que han intervenido, es que la necesidad de proteger la
posidonia es algo que todos consideramos básico, no de ahora,
sino de antes. Por eso pienso que con este Decreto de
posidonia, que es un decreto pionero, valiente y que busca
precisamente la protección de la posidonia, por su vital
importancia para mantener las características de nuestras
playas, por su importancia ecológica y como elemento que es
captador de CO2 y que evita el cambio climático, pues vemos
que es un decreto que es muy necesario.

Es un decreto con el que desde la conselleria se ha
intentado consensuar con todo el sector y no como
argumentan ustedes en el punto 1 y que ha tenido un proceso
muy participativo, en el que se ha tenido en cuenta a todo el
sector y en el que por parte del sector náutico, que es el
colectivo que más alegaciones y aportaciones ha realizado, la
conselleria se ha reunido en varias ocasiones. Se han hecho
también reuniones en Ibiza y en Formentera para explicar el
primer borrador que y con otros colectivos del sector, como
los ecologistas, la comunidad científica y diferentes colegios
profesionales.

En cuanto al punto 2, como he dicho este decreto es un
decreto pionero, valiente y muy necesario, consideramos que
nuestras islas no pueden esperar más para que se apruebe este
decreto , que debería haber entrado en vigor en el 2012,
cuando el Sr. Company lo anunció y no hizo nada para proteger
la posidonia. Es muy necesario, es un clamor social la
necesidad de esta protección y, por tanto, es fundamental que
se lleve a cabo este decreto.

Y las amenazas sobre la posidonia que ustedes plantean que
no están identificadas en el punto 2, sí que están identificadas
y se hace referencia a todas ellas, como son la pesca de
arrastre, los fondeos, los emisarios. Este decreto identifica
estas amenazas y minimiza sus efectos para conseguir el
objetivo principal del decreto que es, como no puede ser otra,
que la conservación de la posidonia.

En cuanto a lo que plantean en el punto número 3 de la
moción, pues en el decreto ya se establece claramente que el
fondeo en arena es libre y gratuito. 

Respecto al punto 4, proponen que se regulen otros
peligros que amenazan a la posidonia y esto  es algo que el
decreto ya hace, como he comentado hace un momento, ya
que identifica las amenazas que existen sobre la posidonia y
establece que la Dirección General de Espacios Naturales y
Biodiversidad, tenga un mayor control sobre las fuentes de los
emisarios. Cabe destacar que de los 200 emisarios de las Islas
Baleares, como ya ha comentado el compañero Josep Ferrà,
sólo  21 son del Govern. Y desde la conselleria están
preocupados y este Govern está preocupado que puedan
generar los emisarios privados, como por ejemplo son los de
los hoteles, pero también hay que destacar lo que este Govern
ha trabajado en esta legislatura para realizar mejoras de
saneamiento y mantenimiento de estas infraestructuras. Le
pondré el ejemplo del emisario de Talamanca, frente al nulo
trabajo que realizaron ustedes en la anterior legislatura para
mejorar en estas cuestiones.

Respecto al punto 5, como ocurría con el punto 3 , e l
decreto ya recoge lo que plantean ustedes en este punto, de
hecho recoge hasta cómo debe ser la recogida de posidonia en
las playas. 

En el punto 6, pues recordarles que el Consejo Económico
y Social ha manifestado su conformidad con el decreto por
unanimidad y se tiene previsto que el decreto recoja al
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máximo lo que sea posible sobre el dictamen del Consejo
Económico y Social.

En el punto 7 lo que planteaban, decirle que existe una ley
que regula el impuesto turístico y que se deciden los
proyectos en los que va a intervenir este impuesto. Y entre
estos proyectos pues se encuentra por ejemplo la
recuperación de redes de monitorización de la posidonia que
ustedes eliminaron. 

Tampoco estamos de acuerdo con lo que se plantea en el
punto 8, pero decirle que de toda la moción no estamos de
acuerdo con ninguno de los puntos, excepto con el número 3
y el 5, que como ya he dicho, lo que ustedes plantean se
recoge, pero aún así lo votaríamos a favor.

En cuanto a las enmiendas de El Pi, decirles que el punto
1, por los mismos argumentos que he planteado para el PP,
tampoco estaríamos de acuerdo con lo que plantean en su
enmienda. En el punto 2, si se acepta la enmienda in voce que
ha hecho el Sr. Ferrà, sí que lo votaríamos a favor si el PP
acepta la enmienda. Igual en el punto 4. En el punto 8
aceptamos votaríamos a favor de la enmienda si la acepta el
PP. Y también para el punto nuevo que plantea.

Respecto a las enmiendas de Gent per Formentera, Podem
y MÉS Menorca, si se aceptan por parte del Partido Popular
estaríamos de acuerdo con todas las de modificación, excepto
con la que se plantea para el punto 7, porque como ya he
explicado, con la ley se regula donde van los fondos del
impuesto turístico y con la comisión se establece a qué
proyectos se va a destinar.

Estaríamos también de acuerdo con las tres enmiendas que
se han planteado para añadir puntos nuevos. Un punto nuevo
que insta al Govern central a reforzar medios de Guardia Civil
en el mar. Y sobre todo estaríamos de acuerdo con la que insta
a la paralización, que nosotros entendemos que puede ser la
mayor amenaza que puede sufrir la posidonia y es la que hace
referencia a la realización de proyectos petrolíferos, con los
que ustedes parece que ahora están de acuerdo. Y eso no sólo
amenaza la posidonia, amenazaría al paisaje, al turismo, a la
economía de las islas y a la forma de vida que entendemos
desde siempre aquí en las islas. Y por tanto, pensamos que es
muy importante que acepten esta enmienda que hace
referencia a la paralización de las prospecciones petrolíferas.
Nada más.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Doncs passam al torn de paraula del
grup proposant. Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Veig que alguns partits s’han
posat ben nerviosos per diferents motius, ja sigui perquè no
han pres la iniciativa ells...

(Remor de veus)

... o perquè els pica perquè no se senten còmodes, perquè aquí
hi ha present el sector nàutic. Es tracta de consensuar un
decret i si a dia d’avui som aquí...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor. Silenci! Continuï Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

..., es tracta de consensuar un decret perquè si el dia d’avui el
Partit Popular ha presentat aquesta iniciativa és perquè ens
hem reunit amb el sector nàutic i el sector nàutic ens va dir
que se sentien menyspreats per aquest Govern.

(Remor de veus)

Sí senyors! I per què mai no han anat a cap acte que ha
realitzat el sector nàutic?

(Remor de veus)

No, no, el conseller no hi va anar, quan sempre...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

..., sempre els han convidat diverses vegades perquè
vinguessin...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

... ja sigui al club nàutic o la Cambra de Comerç, però res, no
hi ha volgut anar.

Però bé, senyors que donen suport al Govern, com
quedam, consideren que és un sector estratègic o no ho és?
Perquè, pel que sembla, no ho és tant d’estratègic.

Passant un poc a parlar de les..., bé, dels comentaris que
han fet els diferents portaveus dels diferents grups, començaré
per la darrera, Sra. Limones, si a dia d’avui -com he dit abans-
hi és present el sector nàutic és perquè creiem que vostès els
han menyspreat a l’hora de realitzar el procés i arribar a un
consens amb el decret.
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Quant al Sr. Ferrà, és que només, en aquest decret, s’han
centrat en el sector nàutic perquè tenen odi cap al sector
nàutic, s’ha ben vist...

(Petita cridòria i remor de veus)

... -sí, sí, sí que en tenen, sí que en tenen-, perquè li record que
el primer esborrany estipulava que el Govern...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

... tenia cinc anys, cinc anys, per adequar tots els emissaris a
la normativa vigent i, què ha fet? L’ha fet desaparèixer al
darrer esborrany. Com quedam, com quedam?

Sr. Ferrà, en aquells llocs on hi hagi zones a restaurar i on
obligaran a posar boies, em vol dir que també serà gratuït?
Perquè vostè ha dit que..., vostè ha afirmat que aquest decret
no tenia un afany recaptador, supòs que serà gratuït també per
a totes aquelles zones a restaurar, perquè ho ha afirmat, ho ha
afirmat aquí. Ho ha afirmat, Sr. Ferrà.

Quant a la Sra. Font, el sector pot presentar 3.000
esmenes, però si no se’ls escolta ja es pot donar per perdut i
no... i no..., sinó a dia d’avui aquí no hi seria present el sector
nàutic. Si es fa,...

(Remor de veus)

... es fa per alguna cosa aquesta moció, o sigui, no és perquè
interessi al Partit Popular.

I vostès a dia d’avui disposen de 15 embarcacions perquè
tenen 1.350 milions d’euros més...

(Continua la remor de veus)

..., perquè nosaltres, a la passada legislatura, quan vam arribar,
vam trobar 1.300 milions d’euros de dèficit i 1.600...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

... milions d’euros en factures impagades, i açò no és de rebut,
perquè nosaltres haguéssim fet una política i haguéssim anat
molt més endavant del que vostès han fet, perquè vostès no
saben gestionar.

(Rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sr. Aguilera, té obsessió amb el sector nàutic,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí que la té, sí, s’ha vist, és una obsessió, els grups que
donen suport al Govern tenen una esquírria cap al sector nàutic
que és... vaja!

Vostè es pensa que tots els navegants són megaiots? Vostè
s’ho creu? Perquè li record que el 90% de les embarcacions
són menors de 16 metres.

I sap què representa l’impacte...

(Remor de veus)

..., perquè sí, jo ho he dit, ho vaig dir  a la interpel·lació, hi
havia un impacte perquè hi havia una petita porció de
navegants, que són els que realment no saben navegar, que
fondegen damunt posidònia, però açò representava el
0,00052% del total de la posidònia. Per tant, què vol que li
digui?

(Remor de veus)

Quant a la Sra. Ballester...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., moltes gràcies perquè ens suporti les iniciatives, estam
agraïts.

I a la Sra. Tur..., Sra. Tur, lliçons, cap ni una, cap ni una
d’una persona que a dia d’avui està imputada per prevaricació...

(Petita cridòria i remor de veus)

... sí, senyor, cap ni una, cap ni una, perquè vostè només cerca
criminalitzar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I l’abocament de les sentines està prohibit a dia d’avui i...,
sí, està prohibit i hi ha un punt on el dipòsit és estanc, per tant,
què vol que li digui? Lliçons, poques.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

I Sr. Font, li record que vostè, entre el 2003 i el 2007, era
conseller de Medi Ambient del PP perquè sembla que té
amnèsia, sembla que vostè no ha format part del PP...

(Petita cridòria)
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... -ho sembla, ho sembla-...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

... i ve aquí a fer teatre... i ve aquí a fer teatre.

(Petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

(Continua la cridòria)

Silenci... Sr. Font, per favor!... Vinga, que això no ha de ser
un guirigall, vinga, silenci, per favor!

(Remor de veus)

Senyores diputades i senyors diputats, Sra. Mercadal, per
favor, posicioni’s ja a favor o en contra de les esmenes, per
favor, que ja se li ha acabat el temps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS.

Sí, sí, sí..., passam...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci!... Continuï, per favor, vagi directa a les esmenes,
per favor.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS.

Sí, l’esmena RGE núm. 4606/18 no l’acceptam.

A l’esmena RGE núm. 4307/18.... s i  vol podem fer una
transacció que diria “abans que el decret sigui aprovat”, si no,
no l’acceptam.

A la RGE núm. 4308/18, no hi estam d’acord.

A la RGE núm. 4309/18 no, perquè d’aquesta manera no es
tindran en compte les consideracions particulars.

A la RGE núm. 4310/18, si vol, li puc oferir una
transacció, però a afegint a la nostra iniciativa, que seria el que
diu el punt de la nostra iniciativa i “que una part sigui destinada
al futur fons de posidònia”, açò li ho acceptaríem.

Quant a la RGE núm. 4311/18..., açò què és, per col·locar
gent dels seus, que els ha de col·locar...

(Rialles i remor de veus)

..., la Sra. Ruth Mateu, la Sra. Ruth Mateu?...

(Petita cridòria i alguns aplaudiments)

... Òbviament no.

(Remor de veus)

A la RGE núm. 4312/18...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Sra. Mercadal, per favor, vagi
directament a les esmenes, que se li acaba el temps.

(Remor de veus)

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

La responsabilitat de la posidònia està en aigües interiors.
Ara sí que volen la Guàrdia Civil, però fa dues setmanes o fa
quinze dies des la PNL respecte de la UME deien que era...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mercadal, per favor!

(Cridòria)

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

... un 155 encobert.

A la RGE núm. 4313/18, diem que transaccionam (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mercadal, per favor, se li ha acabat el temps. Doni si
vol el resultat a la lletrada major i cantarem les iniciatives.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Com?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. President, Sr. President, un recés de cinc minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés de tres minuts, d’acord?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mercadal, accepta votació separada dels punts?
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(Remor de veus)

Doncs passam a la votació del punt 1. Votam.

27 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció. 

Passam a la votació del punt 2. Votam.

Això és tal com està la transaccionada, és un nou punt
d’addició, que és l’esmena 4294. Voleu que tornem repetir la
votació?

El punt 2 està talment redactat i després amb l’esmena d’El
Pi, que és la 4294, és addició, és un nou punt, eh!, d’acord?
Serà el punt 9. Doncs, passam... us ha quedat clar? 

Passam a la votació del punt 2 un altre cop, talment com
està redactat, del Partit Popular, talment com està redactat.
D’acord? Sense transacció, la transacció és un nou punt que
serà el punt 9, d’acord? Votam.

(Remor de veus)

Bé, aturam la votació un altre cop. Digui, Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, vull entendre que la votació que hi ha hagut...

EL SR. PRESIDENT:

És el punt 2 talment com està redactat pel Partit Popular. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Idò, sí que demanam repetició de la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és el que fem ara, és el que fem ara. 

(Remor de veus)

Sí, aturarem dos cops. D’acord. Tornam a votar el punt 2.
Votam el punt 2. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

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

Passam a la votació del punt 4. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 5. Votam.

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

Passam a la votació del punt 6. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 7. Votam.

22 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt 8. Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Ara passam a la votació d’un nou punt, que és l’esmena
4294/18, d’El Pi. Votam.

46 vots a favor; 11 en contra i cap abstenció. D’acord.

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

IV.1) Proposi ció no de llei RGE núm. 3497/18,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Dia Mundial de la Salut.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 3497/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut. Passam al torn
d’intervencions.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Vicenç Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Fa uns dies es va
celebrar el Dia Mundial de la Salut i l’OMS va plantejar com
a objectiu d’aquest dia la cobertura sanitària universal per a
totes les persones amb el lema “Salut per a tots”. Això perquè
dins els objectius de desenvolupament sostenible 2030 un
dels objectius és precisament aquesta protecció universal de
la salut i teòricament és un objectiu assumit també pel Govern
d’Espanya, del Partit Popular. 

Es parteix que la protecció de la salut com a dret social
s’inclou dins el concepte de drets humans de la declaració de
l’ONU i és inherent a la dignitat humana. Protecció de la salut
vol dir donar un caràcter universal i és una mesura que
afavoreix la cohesió social, millora de la salut col·lectiva i la
individual i, a més, aquests sistemes són més eficients i donen
més equitat dins una societat. Evidentment, la universalització
de la protecció  de la salut també evita epidèmies, redueix
pobresa, crea ocupació i impulsa creixement. 

Al nostre país, començant per la Llei general de sanitat de
l’any 86, és quan comença la creació del Sistema Nacional de
Salut amb una cobertura universal en aquest dret d’assistència
sanitària. Sota aquest paraigües s’ha desenvolupat tot el
Sistema Nacional de Salut que ha permès una millora
inqüestionable els darrers quaranta anys de l’atenció sanitària
del nostre país. Hem de recordar que l’article 43 de la
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Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la
salut i que el nostre Estatut d’Autonomia en el seu article 25
també diu que és una obligació garantir el dret a la prevenció,
a la promoció de la salut, mitjançant un sistema sanitari públic
de caràcter universal. El mateix fet que ja reconeixia la Llei de
salut de les Illes Balears, de 2003.

Arribam així a l’any 2012 on el PP, a través del Govern
d’Espanya, per garantir , diuen, o deien, la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut, i, a través també del Reial Decret
1192/2012, varen canviar i regular d’una manera diferent qui
tenia dret a aquesta assistència sanitària, només lligant-la a la
condició d’assegurat i de beneficiari. Per tant, si un no té una
condició d’assegurat o beneficiari queda exclòs de rebre
atenció sanitària normalitzada i, per tant, afecta directament
les persones estrangeres residents a Espanya en situació
irregular. Per tant, el PP el que va fer des de l’any 2012 és
expulsar-les del Sistema Nacional de Salut.

I hem de recordar avui que, també, aquest reial decret,
entre altres moltes coses, va introduir, per primera vegada al
nostre país, el copagament farmacèutic per als pensionistes,
a més d’altres quatre copagaments que no s’han implantat,
però que continuen sent legals en el nostre país. Tot sota una
justificació que clarament és ideològica i sense cap base
econòmica, com s’ha demostrat posteriorment. 

Aquesta reforma va suposar, segons paraules del conseller
de Salut del Partit Popular en aquell temps, que 20.000
persones es varen quedar sense targeta sanitària, se’ls va
retirar una atenció sanitària normalitzada, és a dir, sense tenir
un metge o metgessa de capçalera, sense prestació
farmacèutica, sense atenció hospitalària, varen ser expulsats
del Sistema Nacional de Salut.

Si haguéssim de fer un resum de la gestió sanitària del PP
la passada legislatura podríem parlar d’exclusió sanitària,
copagament farmacèutic a pensionistes, unes demolidores
llistes d’espera i l’expulsió de professionals. 

Hem de recordar que els serveis de salut de les comunitats
autònomes son els responsables de la gestió de l’assistència
sanitària, per tant, aquesta normativa estatal qui l’ha de
gestionar són les comunitats autònomes. 

Hem de recordar avui que en aquell moment ja la
Defensora del Poble, el Tribunal Constitucional i el Consell
d’Estat tenen dictàmens que manifestaven que excloure aquest
col·lectiu de ciutadans espanyols i immigrants no suposa cap
estalvi rellevant en termes de reducció de dèficit, i que
probablement el seu impacte en salut sí que seria molt
important. D’això en parlarem després perquè ja tenim dades.

Són persones que sense assistència sanitària normalitzada
se’ls exigia un compromís de pagament i això va produir que
desapareguessin directament dels centres de salut i dels
hospitals. 

Tothom hi va estar en contra, des dels professionals
sanitaris, les organitzacions col·legials, les ONG d’àmbit

sanitari i social, organitzacions sindicals, partits polítics,
tothom es va declarar en contra d’aquest reial decret excepte,
evidentment, el Partit Popular i el partit Ciudadanos. I
desgraciadament avui hem de recordar que fa cinc anys ens va
deixar Alpha Pam, que va morir fruit d’aquest reial decret.
Amb l’atenció sanitària normalitzada no s’hagués mort d’una
malaltia fàcilment diagnosticable i fàcilment tractable.

El Govern conformat arran de les eleccions de 2015,
mitjançant els  acords pel canvi ja va dir, ja va dir..., va ja
assumir el compromís que retornaria drets  que el PP havia
llevat per decisions econòmiques i decisions ideològiques, i
per exemple va decidir tornar el dret a rebre atenció sanitària
normalitzada i avui en dia ja 12.233 persones tenen aquesta
targeta que els permet rebre aquesta atenció sanitària
normalitzada. Perquè això fos possible el Servei de Salut va
dictar l’any 2015 una resolució del director general del Servei
de Salut per establir el procediment a l’accés a l’assistència
sanitària de les persones estrangeres sense recursos
suficients. D’aquesta manera es va donar un àmbit de cobertura
i d’instrucció als professionals sanitaris de com havien de
tractar aquestes persones. És veritat que l’Administració de
l’Estat, el Partit Popular, va presentar un recurs davant aquesta
instrucció i que hi ha una sentència del Tribunal Superior de
les Illes Balears que en principi és contrària a aquesta
instrucció, però que en aquests moments continua vigent
perquè es va presentar un recurs davant aquesta decisió.

Posteriorment aquí, en aquesta cambra, es va aprovar dins
la Llei de pressuposts de l’any 18 una disposició final número
18, que el que feia era donar fortalesa jurídica a aquesta
cobertura d’atenció sanitària normalitzada a aquelles persones
residents que tenen dret de forma gratuïta a rebre assistència
sanitària primària o especialitzada prestada pel sistema sanitari
públic de la comunitat autònoma amb càrrec als pressupostos
generals d’aquesta, qualsevol que sigui la seva edat,
nacionalitat o situació legal o administrativa, amb una
condició, que estiguessin, amb una vinculació administrativa,
empadronats a la nostra comunitat autònoma. Això diu la
disposició final número 18 que vàrem aprovar en aquesta
cambra, tot amb la intenció de reforçar jurídicament l’atenció
sanitària de totes aquestes persones.

Ara novament el (...) d’Espanya, del PP, requereix al
Govern de les Illes Balears per aquesta disposició final, i el
que hem de dir és que al PP allò que no li importa és l’atenció
sanitària a aquestes persones; i és veritat que hi ha sentències
que han suspès normes reglamentàries d’altres comunitats
autònomes, com la Comunitat Valenciana, Extremadura, el
País Basc, Navarra, i  la darrera, Catalunya, que afecta a
115.000 persones. Nosaltres presentam aquesta proposició no
de llei en coincidència amb la declaració per l’OMS del Dia
mundial de la salut, perquè continua vigent aquesta situació i
és una necessitat. El govern legítimament escollit aquí ha
donat cobertura legal per fer una atenció sanitària
normalitzada a aquestes persones, però ens trobam ara
novament amb una obertura d’un procediment de negociació
amb l’Estat en relació amb la disposició final 18 aprovada en
aquest parlament. El que hem de dir és que, mentrestant, la
Conselleria de Salut, el Govern, garanteix l’atenció sanitària
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a tota la població resident a les Balears, d’això poden estar
vostès ben segurs.

La proposició no de lle i conté quatre punts. A un es
demana la derogació d’aquest reial decret 16/2012; a un segon
punt es demana la retirada de tots els recursos davant el
Tribunal Constitucional i altres instàncies contra aquestes
decisions de les comunitats autònomes; i evidentment lligam
dos punts, perquè per a una atenció sanitària correcta s’ha de
garantir una suficiència, i per tant demanam, per una banda, que
hi hagi una sessió monogràfica en el Consell Interterritorial
del Sistema Nacional de Salut per abordar necessitats  de
finançament sanitari i, per una altra, que dins la revisió del
sistema de finançament autonòmic es puguin proporcionar
recursos suficients per afrontar els reptes de futur del Sistema
Nacional de Salut, que no és altre que la seva sostenibilitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Passam al torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears per defensar les esmenes
RGE núm. 4323, 4324, 4325, 4326 i 4327/18. Té la paraula
la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, president. Bon dia novament a tots els
presents. El Dia mundial de la salut se celebra el 7 d’abril tots
els anys per commemorar l’aniversari de l’Organització
Mundial de la Salut el 1948. És en realitat una campanya
mundial en què es convida totes les persones a prestar una
atenció especial a un problema de salut amb repercussions a
tot el planeta. Enguany s’ha triat el tema relacionat amb una
àrea prioritària de la salut pública com és la cobertura sanitària
universal per a totes les persones en qualsevol lloc, i el lema
és “La salut, per a tots”. 

Fer realitat aquesta idea suposa revertir la situació actual
i recuperar la sanitat pública per la qual ens sentíem -en
passat- ens sentíem molt orgullosos i orgulloses, i era un
referent mundial. Ara aquesta travessa un moment
especialment crític, tant pel procés de retallades,
deteriorament, desmantellament, privatització a què ha estat
sotmesa, amb especial intensitat des de 2009.

La guerra ideològica duta a terme des de fa ja trenta anys
perquè la provisió de serveis sanitaris i no sanitaris es faci des
de mans privades s’ha anat decantant a favor d’aquesta
tendència usant la tècnica coneguda com degoteig, a través de
canvis legislatius i accions que han deixat d’invertir en el
manteniment i la dotació de recursos cap a negocis privats,
amb una complicitat implícita, ja que s’ha permès la
degradació dels recursos propis per justificar davant la
ciutadania aquest camí emprès. 

En concret una d’aquestes accions per minar la provisió i
la gestió cent per cent públiques ha estat considerar els
serveis no sanitaris com a complementaris i no fonamentals,
com si no estiguessin lligats directament al bon funcionament
de centres i la qualitat assistencial. Per tant s’ha aconseguit
que puguin ser prestats des de l’àmbit privat. Això suposa que
les empreses especialitzades (...) prestar els serveis a un
menor cost i de forma més eficient, atorgant a l’administració
l’oportunitat de centrar totes les seves energies en els serveis
estrictament sanitaris, que son els que aquesta tendència
ideològica considera de la seva responsabilitat. Els fets i les
dades disponibles han desmentit amb nombrosos exemples
propers i recurrents que l’externalització dels serveis suposi
una millora de la gestió i la qualitat de l’assistència; per contra
s’han produït nombroses interferències en el normal
funcionament dels centres sanitaris, hospitals o centres de
salut, havent-se d’interrompre intervencions quirúrgiques per
inundacions, fallades elèctriques, despreniments de sostre o
desallotjaments imprevistos en habitacions d’hospitalització.
S’han detectat moltes altres anomalies: la demora per als
arranjaments, la neteja inadequada per manca de material i
dèficit de personal, el que incrementa el risc d’infeccions; la
revisió d’obres per personal propi de manteniment després
que es contractés una empresa externa per a això, dissenys
inadequats o l’increment dels costs del servei, totes aquestes
situacions han provocat que la capacitat de resolució dels
nostres centres públics es redueixi.

En conclusió, els models de col·laboració públicoprivada
en l’àmbit de la gestió sanitària ha suposat un increment dels
costs, hipotequen la sanitat, la política sanitària, mala qualitat
de la construcció i equipaments, disminueixen el nombre de
llits i el personal sanitari, eliminen el personal no sanitari,
empitjoren les condicions laborals, externalitzen o privatitzen
aspectes claus i augmenten els costos per a la població.

És per això que les dues primeres esmenes que hem
presentat van dirigides cap a aquesta idea, instem el Govern de
les Illes Balears a reduir la col·laboració públicoprivada, de
manera que aquesta sigui temporal fins que la sanitat pública
pugui assumir el servei.

També instem el Govern de les Illes Balears a recuperar el
servei no sanitari dels hospitals, cuina, bugaderia, neteja,
manteniment... per garantir els serveis i disminuir sobrecosts,
però la salut no depèn a soles d’una bona atenció sanitària,
sinó de viure i gaudir d’una vida sana i és el que s’ha d’oferir
als ciutadans. 

Des de les comunitats autònomes podem fer grans avanços
en aquest tema, per això instem totes les conselleries del
Govern de les Illes Balears a assumir el compromís de
desenvolupar i dur a terme en la seva acció de govern i en els
diferents projectes en què treballin la salut en totes les
polítiques. 

Adequar l’estructura social i econòmica a la recerca de la
màxima cohesió social, millorar l’accés a l’habitatge i la seva
qualitat, millorar els sous i e ls  nivells de renda aplanant
l’escala salarial, adequar les necessitats individuals i les
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condicions i patrons d’alimentació i nutrició, prevenció i
control de la fam, control del consum, menjar, accés suficient
a productes alimentaris variants i sans segons pautes culturals,
organització sostenible i suficient de mitjans de transport,
control de la qualitat de feina i dels seus riscs laborals, de la
condició d’aturada i parada en tres molts d’altres i, com no, la
importància de la conciliació familiar i laboral en el
desenvolupament de l’atenció educativa de 0 a 3 anys, totes
aquestes mesures necessàries per aconseguir una societat més
sana.

En relació amb l’apartat 2 del punt a), on s’insta del Govern
d’Espanya la retirada de tots els recursos davant el Tribunal
Constitucional per assegurar l’assistència sanitària a les
persones excloses del dret, presentem a més una esmena
d’addició relacionada en la qual animem el Parlament de les
Illes Balears a condemnar les declaracions de la delegada del
Govern central de les Illes Balears sobre un possible recurs
d’inconstitucionalitat del dret a la salut universal, que recullen
tant l’Estatut d’Autonomia com la Constitució Espanyola i
confirmar, d’aquesta manera, la manca d’interès per part del
Partit Popular de la necessitat existent d’accedir a la sanitat
pública.

I per últim, es produeixen múltiples deficiències que
provoquen la manca d’equitat en l’assistència sanitària de les
persones preses que veurien minimitzada si s’hagués aplicat la
disposició addicional sisena de la Llei 16/2003, del 28 de
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, que
s’expressa així: “Els serveis sanitaris dependents
d’Institucions Penitenciàries seran transferits a les comunitats
autònomes per a la seva plena integració en els corresponents
serveis autonòmics de salut”.

És molt important, pensem que és molt important avançar
en aquest camí, en la recuperació de la sanitat pública amb
celeritat perquè del seu èxit depèn la qualitat de l’atenció
sanitària, la garantia de la seva universalitat i, en suma, la
protecció de la salut a la població.

La iniciativa presentada pel PSIB insta, fa referència i insta
el Govern d’Espanya a punts molt importants que s’han de
complir, però des de Podem considerem que, a més a més, les
comunitats autònomes tenen també una responsabilitat
important cap al compromís d’assolir el lema “salut per a tots
i per a totes”.

És per això que hem presentat aquestes esmenes, per a una
major concreció d’aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Desafortunadament, el Dia Mundial de la Salut és aprofitat...
pel Partit Socialista i segur que també, i ho hem vist, per l’arc
parlamentari d’esquerres d’aquest parlament, per seguir fent
demagògia i atacar un dels sistemes sanitaris més valorats
perquè actualment i, malgrat tot el que intenten distorsionar
aquí, la realitat és que el sistema de salut espanyol, segons la
prestigiosa revista mèdica The Lancet es troba dins el top ten
dels millors i ocupa l’octava posició del món.

En canvi, atès que parlam d’un dia mundial i evidenciar
aquesta demagògia obsessiva cap a un reial decret llei
espanyol, a l’exposició no han fet ni una simple menció ni a
sistemes sanitaris d’altres països idealitzats per aquesta
esquerra, ni a la d’aquells països que ocupen els darrers llocs
d’aquesta valoració com Afganistan, Somàlia, Sudan, Txad,
Guinea, Haití i tots aquells països que conformen la meitat de
la població mundial que realment no tenen els serveis de salut
essencials que necessiten.

Efectivament, amb aquesta PNL el PSOE intenta clavar el
clau per la cabota per acabar parlant del Reial Decret 16/2012,
que hem debatut en aquest parlament en vuit ocasions,
comptant aquesta, i que, per a mi podem seguir, però això
d’avui és grotesc, perquè intenten comparar el sistema sanitari
espanyol amb el de la resta del món, perquè l’objectiu del Dia
Mundial és l’accés als serveis essencials i de qualitat sense
haver de passar problemes econòmics amb un lema, “salut per
a tots”. Però tot això, comparat amb l’objectiu del
desenvolupament sostenible fixat el 2015 per l’OMS, però
sostenible és una paraula que han dit de passada, però com a
concepte no l’he sentit tampoc avui, un concepte que ara al
PSOE no li convé considerar, però sí a la l’OMS i a Rodríguez
Zapatero al seu temps, és a dir, al PSOE no fa gaire.

I tot -com dic- per acabar demanant la derogació del Reial
Decret 16/2012, és a dir, el PSOE vol que els jubilats amb
ingressos de més de 100.000 euros tenguin les medecines
gratis, ...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. SERRA I FERRER:

... -tal vegada és que no ho volen sentir, és clar-..., que les
classes més desfavorides tornin pagar un 40% de les
medecines, que no tornem a cobrar pel turisme sanitari i que
deixem sense cobertura 60.000 persones perquè això és el
que pretén el PSOE i l’esquerra avui, però això no és el que
vol el Partit Popular.

Si el PSOE pensa això del Sistema Nacional de Salut, què
pensarà dels altres països europeus amb un copagament
superior, perquè a Espanya l’únic copagament és el
farmacèutic, i a altres països d’Europa el copagament també
és assistencial, perquè el socialisme europeu ha mantingut un
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copagament assistencial per responsabilitat i per
sostenibilitat, però, en canvi, aquí, amb la demagògia simplista
de qui desespera perquè es veu a l’oposició durant molts
d’anys, es dediquen a criticar un sistema de salut com és
l’espanyol, que està per sobre de França, de Portugal, del
Regne Unit, d’Alemanya o d’Itàlia perquè en aquests països -
com dic- les prestacions i l’accés al sistema sanitari és menys
fàcil i els socialistes hi han governant.

Però no fa falta traspassar els Pirineus per evidenciar el
(...) del PSOE, segons està a govern o a oposició, el primer
que va imposar mesures econòmiques davant la crisi va ser el
PSOE de Rodríguez Zapatero, però les va aplicar tard perquè
no varen veure aquesta crisi del 2008 i per tant, varen haver de
ser més severes.

Abans del Reial Decret Llei 16/2012, del Partit Popular,
el Sr. Zapatero, el PSOE, en va fer tres, el Reial Decret
4/2010, el Reial Decret Llei 8/2010, el Reial Decret Llei
9/2011, que varen afectar la despesa farmacèutica, que varen
congelar les pensions contributives, que suspenien amb
retroactivitat el pagament de prestacions i que eliminaven els
2.500 euros per naixement, el famós xec bebè, que va servir
per comprar molts televisors.

Això és el que va fer un PSOE que ara amb tota la barra del
món, aprofitant un dia mundial de la salut i intentant aprofitar-
se fraudulentament del seu lema, acaba parlant-nos d’atemptats
constitucionals i de la pèrdua d’universalitat d’un dels millors
sistemes sanitaris del món.

Jo, el que crec és que el que han perdut és l’oremus,
perquè al seu darrer decret llei de legislatura, el 9/2011, el
PSOE va escriure textualment que: “el actual contexto
económico en que nos movemos hace necesario que las
políticas públicas se orienten más que nunca hacia
escenarios de austeridad”. Era evident, varen deixar un forat
al Sistema Nacional de Salut de 16.000 milions d’euros,
700.000 espanyols sense cobertura sanitària i 1.000 milions
d’euros de despesa per al turisme sanitari comunitari perquè
el PSOE de Rodríguez Zapatero no va incorporar a la
normativa espanyola una directiva europea.

I a més, a la llei que vostès citen a l’exposició de motius,
la Llei 33/2011, de salut pública, de 4 d’octubre, general de
salut pública, el PSOE va fer-hi constar que la protecció dels
col·lectius que poguessin necessitar assistència sanitària es
regularia en funció de la situació financera del sector públic,
que ja he dit com estava.

Aquesta situació és la que va haver d’assumir el Govern
estatal del Partit Popular el 2012 i, per això, per evitar una
fallida del sistema sanitari, el Partit Popular, sí, va fer el quart,
el quart reial decret llei, la darrera normativa de sostenibilitat
sanitària, el Reial decret 16/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents, per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari que,
primer, incorpora la directiva europea que ja permet facturar
als estats comunitaris de presidència. Ara resulta que quan el
Govern fa comunicats de premsa sempre seguit anunciant què

han facturat estrangers comunitaris gràcies al Partit Popular,
ara volen eliminar el reial decret llei que ho permet.

Segon, el PSOE va mantenir pensionistes amb rendes
iguals o superiors a 7.000 euros sense pagar res pels
medicaments en un context dins un sistema en crisi, ara
paguen un màxim de 61 euros al mes. I mentre la consellera
està d’acord amb aquest copagament de rendes altes vostès
aquí demanen la derogació del reial decret llei que ho permet.
Per tant, crec que no s’aclareixen entre vostès.

Tercer, el Reial Decret Llei 16/2012 va permetre que
persones sense recursos passassin de pagar un 40% de les
medecines d’un govern socialista a res amb el Partit Popular,
que els aturats que perdessin el subsidi d’ocupació passassin
de pagar un 40% amb governs socialistes a res amb el Partit
Popular i que 700.000 persones que fossin titulars d’una
targeta sanitària, més que en governs socialistes. Tot això està
també dins el Reial Decret Llei 16/2012, que l’esquerra es vol
carregar.

Però no eludiré dir que l’article 1.3 d’aquest reial decret
llei es podria reavaluar, no és la primera vegada que ho dic
aquí i de fet ens vàrem abstenir a la PNL sobre atenció
sanitària i universal, debatuda aquí el 17 d’octubre de 2017,
que també proposava una reforma legislativa, però assegurant
la sostenibilitat. Avui, però no caurem en el victimisme del
PSOE que, havent format part d’aquella política que definien
com de necesaria, ara sí eludeixen la seva responsabilitat del
passat per atacar demagògicament a un Partit Popular que en
el 2003, amb una situació econòmica millor, va impulsar el
Partit Popular, s í, va impulsar la universalització de
l’assistència sanitària a l’article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de
maig, amb consens, i que donava aquest dret a tots els que
simplement estiguessin empadronats.

Per tant, ho sent per vostès perquè es queden sense
arguments, però les darreres normatives populars no són un
tema ideològic sinó un tema de sostenibilitat. 

A més, el Reial Decret Llei 16/2012 ni elimina ni exclou
de la cobertura pública els estrangers sense permís, sinó que
limita la seva assistència, limita la seva assistència. I si vol
millorar, si volen millorar comparem-nos amb els set
sistemes sanitaris catalogats com a millor que nosaltres en el
món, set només per sobre de nosaltres en el món, comparem-
nos amb Suïssa, amb Suècia, amb Finlàndia, amb Noruega, amb
els Països Baixos, però haurem de tenir en compte també
altres qüestions demogràfiques i sociològiques, i podrem
entendre un poc millor la situació, i així i tot també hi ha
copagament.

Aquest, però, no és el debat que els interessa, els interessa
la confusió del ciutadà i perdre el temps, perquè més els
valdria que solucionassin les llistes d’espera quirúrgiques; el
retrocés de prestacions a Eivissa i a Formentera i a Menorca,
que ara han de venir a Mallorca fins i tot ara a fer-se
ecografies o  a posar-se un marcapassos; que solucionassin
l’assistència sociosanitària en retrocés en aquests darrers tres
anys; uns aparcaments hospitalaris amb preus d’usura; que no
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esperassin a les preguntes de l’oposició per personar-se en
causes com la de la distribució de la distribuïdora càrnia; i que
d’una vegada solucionassin el col·lapse de les urgències
hospitalàries que és un clàssic de la legislatura, i el darrer ha
estat Son Espases on els sindicats ja han dit que no hi ha
arguments ara que justifiquin la saturació d’urgències
periòdicament, perquè ara mateix no hi ha ni grip ni augment
de la població flotant i segueix havent-hi col·lapses
hospitalaris a urgències. 

En això convendria que es concentrassin en contra de
plantejar repetitivament el mateix tema. Per tant, és millor per
a vostès aprofitar un dia mundial per ocultar una gestió
deficient. 

Quant a les seves propostes dir-los que a la proposta A.1
no la votarem a favor perquè, a diferència de la PNL de 7
d’octubre de 2017, on ens vàrem abstenir, no contempla cap
criteri de sostenibilitat.

A la proposta A.2, bé, resulta que vostès ara volen retirar
tots els recursos, bé, idò, fa dues setmanes resulta que si
retiràvem una resolució podíem caure en prevaricació i ara de
cop i volta resulta que volen retirar recursos. Per tant, doncs
miri, aquest... aquest paperot que vostès empren en un tema sí
i en un tema no, doncs, nosaltres no podem votar-hi a favor. 

Punt B.1, quant a instar debatre el finançament, crec que
ara mateix és un tema que està debatent-se, està damunt la
taula, el debat del finançament està damunt la taula, també el
sanitari i, per tant, deixem que aquests diàlegs i aquests
contactes segueixin. 

Quant al punt B.2, perdó, A.4, o el punt 4, no l’acceptarem
perquè parlam que el concepte de revertir les retallades ja és
senyal que vostès no van a cercar l’acord i, per tant, no
comenten ni la paraula sostenibilitat i, per tant, nosaltres, com
dic, ens remetrem a l’acordat a la PNL de 7 d’octubre de
2017.

Quant a les esmenes de Podem, si s’accepten, si
s’accepten, doncs, lògicament, la 4323 no l’acceptam, és a dir,
no s’ho creu ningú, és a dir, ningú no es creu que anem a llevar
absolutament la col·laboració publicoprivada, si ho vol votar
el PSOE que ho voti, però si ells voten això faran el contrari,
i això ho sabem absolutament tots.

El mateix dic de la 4324, nosaltres no la votarem tampoc
a favor, perquè recuperar els serveis no sanitaris íntegrament
és un altre paperot, és un altre dir les coses i fer el contrari,
típic d’un PSOE, i que vostès, doncs, han de viure d’aquesta
demagògia, però també per projectar-se un poc, però realment
tots sabem que no serà ver ni la primera ni la segona
circumstància.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, per favor, vagi acabant.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí, acabarem les tres esmenes. La 4325 la votarem a favor,
pensam... bé, és un concepte transversal de la política de salut
que no hi podem estar en contra.

Votarem en contra també, lògicament, de la 4326 perquè
pensam que hi ha una normativa a complir, no només estatal
sinó també europea, per tant, nosaltres no ens podem oposar
que hi hagi actuacions legals.

I per fi la darrera, la 4327 la votarem a favor perquè
realment està dins la Llei 16/2003, de 28 de maig.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Doncs, passam a la intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Antoni
Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Recentment s’han complit ja sis anys d’ençà que el Govern de
l’Estat, el Govern Rajoy, acabàs amb la sanitat universal a
l’Estat espanyol, mitjançant el Reial Decret Llei 16/2012, de
20 d’abril, suprimia aquest dret d’accés universal que quedava
restringit a les persones que tenien la condició d’assegurat,
amb determinades excepcions, amb l’objectiu de generar un
estalvi al sistema de salut.

Ja dins el debat social que es va generar arran de
l’aprovació d’aquest reial decret lle i diverses associacions,
com Metges del Món i diversos experts, advertien del risc per
a la salut de la població immigrant i de les possibles també
conseqüències epidemiològiques que podia suposar que una
part de la població no tengués accés a la sanitat universal. Va
passar just un any perquè el Reial decret llei 16/2012 es
cobràs la seva primera víctima a Mallorca, el 21 d’abril de
2013 moria de tuberculosi a Can Picafort Alpha Pam, una
mort que hagués pogut ser perfectament evitable. La sentència
de l’any passat, no sé si l’han llegida, però la sentència que
descarta la responsabilitat penal de l’infermer i de la metgessa
que l’atengueren detalla com a factors que varen dur a aquest
desenllaç fatal el fet que arran del reial decret llei 16/2012 el
Sr. Alpha Pam no era beneficiari del sistema de salut, no
estava dins el sistema, i per això quan acudia al centre de salut
o acudia a l’Hospital d’Inca es generaven dues històries
clíniques diferents, no tenia un seguiment.

Encara no ha quedat acreditat l’estalvi que suposa, que se
suposava que havia de dur aquest Reial Decret Llei 16/2012
amb aquesta mesura, e l Sr. Serra ens parla molt de
sostenibilitat, però encara no sabem què ha suposat d’estalvi,
els experts dubten que hagi estat a la inversa perquè el fet
d’una atenció que abans es podia prestar i es podia resoldre en
atenció primària es deriva a urgències quan el problema ja és
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greu. El cost de les urgències, com tots saben, és molt més
elevat.

Aquests dies s’acompleixen cinc anys d’aquesta mort
desgraciada, que no havia d’haver passat mai, sense dades
encara d’aquest suposat estalvi, que té aquesta sostenibilitat
que defensa el Sr. Serra, però sí que hem conegut, sí que hem
conegut recentment, mitjançant un estudi, la magnitud de la
tragèdia humana; un estudi del grup de recerca de la
Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Barcelona, on
participen economistes de la talla del Sr. Guillem López
Casasnovas, apunta que els tres primers anys d’aplicació del
Reial Decret Llei 16/2012 s’ha incrementat de mitjana un
15% la mortalitat de la població immigrant irregular, a més
amb un efecte progressiu, i  e l darrer any de l’estudi aquest
increment era del 22,6%. Parlam de 70 persones mortes cada
any, 70 morts que s’haguessin pogut evitar.

A pesar d’aquestes dades el Govern de l’Estat segueix
sense cedir en l’aplicació d’aquest article del Reial Decret
Llei 16/2012, i no només això sinó que es dedica a perseguir
totes les iniciatives de les comunitats autònomes per garantir
la salut universal, iniciatives com la d’aquest parlament, que
pretén donar cobertura sanitària a totes les persones que
resideixen a les Illes Balears, i ho fa, a la darrera normativa
que s’ha aprovat dins la Llei de pressuposts, sense convertir-
les en beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i per tant
sense envair la competència estatal. Per aquest motiu donarem
tot el nostre suport a la proposició no de llei. Cal derogar
aquest reial decret 16/2012 i deixar de perseguir les
comunitats autònomes que implementen la sanitat universal,
sanitat universal recollida, com es recordava, també al nostre
Estatut d’Autonomia. 

70 persones mortes més cada any, no calen més motius.
Però fins i tot si aquesta dada no els basta, si pensen que
retornar aquest dret..., si d’això pensen allò que ara és tan típic
del Partit Popular, si el que vostès pensen és que se jodan,
fins i tot si pensen això, almanco pensin amb el problema de
salut pública per a tota la població, legal o no, que suposa que
una part de la població no sigui atesa, no estigui dins el
sistema; el problema que suposa per les malalties infeccioses;
és un problema de salut pública, de tothom, les conseqüències
epidemiològiques que pot suposar que una persona amb
tuberculosi sense cap tipus de seguiment estigui en contacte
amb la resta de la població. A nosaltres ens basta saber que
podem evitar 70 morts a l’any, no necessitam més motius,
però si aquest motiu no els basta pensin en la salut pública de
tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, quan el
2012 es va dictar el Reial Decret 16/2012 se’ns va vendre la
història que era una necessitat, o més bé una obligació, per
salvar el sistema sanitari de l’Estat. L’economia s’esfondrava
i la nova normativa sanitària havia de contribuir a fer-la surar.
Que la situació econòmica era més que complicada no ho nega
ningú, però intentar resoldre-la deixant les persones en
situació irregular sense dret a l’assistència sanitària va ser una
decisió tan extrema com criticada. 

De fet molts professionals sanitaris anunciaren el seu
rebuig a no atendre aquelles persones que es quedaven d’un dia
per l’altre sense recursos mèdics complets si no eren menors,
dones embarassades o tenien una urgència. Així mateix un bon
grapat d’autonomies es van mostrar en desacord i dictaren les
seves normes particulars, que van córrer diferent sort a la via
judicial. La comunitat foral de Navarra, per exemple, va
aprovar la llei navarresa d’assistència sanitària com a resposta
al Decret 16/2012, que contemplava atenció sanitària
completa als immigrants que havien perdut la seva targeta; el
Govern central va demanar la suspensió cautelar d’aquesta
norma, però el Tribunal Constitucional va desestimar la
sol·licitud. Si pos aquest exemple és perquè hi ha un fragment
de la interlocutòria del Constitucional que em sembla
aclaridor i molt encertat per resumir la situació; diu així: “El
dret a la salut i el dret a la integritat física de les persones
afectades per les mesures impugnades, així com la
conveniència d’evitar riscos per a la salut del conjunt de la
societat, posseeixen una importància singular en el marc
constitucional que no pot veure’s desvirtuada per la
consideració d’un eventual estalvi econòmic que no ha pogut
ser concretat”. Amb aquest argument del Tribunal
Constitucional quedava clar que el dret a la salut i el r isc
sanitari que podia comportar deixar part de la nostra població
fora atenció eren molt superiors a qualsevol altra motivació
del decret, que en aquest cas havia estat econòmica.

A més a més amb el temps es va demostrar que la situació
era molt més complexa i que la norma afectava més gent del
que s’havia dit. No només s’havia privat d’atenció sanitària
normalitzada a les persones estrangeres en situació
administrativa irregular; també a aquelles persones que
demanaren la residència per reagrupació familiar i
l’aconseguiren després del decret. Hem de ser honestos i
ningú no negarà mai que la situació econòmica d’Espanya
necessitava que els prenguessin decisions fermes, però
començar per la salut és si més no qüestionable.

Avui, sis anys després, pensam que el decret ja està
totalment desfasat. Afortunadament la situació econòmica ha
millorat, i si aquest era el motiu per dictar el decret ara ja no
té raó de ser que segueixi vigent. Des d’El Pi pensam que el
Govern d’Espanya ha de derogar el Reial Decret 16/2012
sense més demora, i per tant estam a favor del punt 1. Així
mateix estam d’acord que ha de retirar els recursos contra les
normes redactades per les comunitats autònomes, les quals
cercaven permetre l’assistència sanitària a les persones que
havien perdut aquest dret. Pel que fa als punts 3 i 4, estam
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segurs que el finançament sanitari de les comunitats s’ha de
revisar seriosament; les Illes Balears tenim un bon sistema
sanitari, però també moltes mancances de nombre de
professionals, sobretot en algunes especialitats en concret, i
també en instal·lacions. 

El 2017 la prestigiosa revista The Lancet va publicar un
estudi valorador de la sanitat del món. L’Estat espanyol va
obtenir 90 punts dels 100, i aconseguí la vuitena plaça a
només 5 punts de la primera. Aquesta consideració només
s’obté amb esforç, excel·lència i inversió, però s’imaginen
quin salt qualitatiu podríem aconseguir si rebéssim el
finançament que ens mereixem i que necessitam? Així mateix
no m’oblid de la conselleria, ja que com diu l’exposició de
motius les comunitats autònomes són les responsables de la
gestió de l’assistència sanitària; són els governs autonòmics
que gestionen el pressupost i han de saber resoldre les
complicacions que es presenten quant a personal i a la seva
estabilitat i fidelització, quant a infraestructures i també quant
a planificació, una assignatura pendent en aquestes illes.
Nosaltres hem estat sempre en la mateixa postura: el
finançament és cert que no és suficient, però la gestió de la
conselleria aquests tres anys ha estat marcada per promeses i,
de moment, incompliments. Esperam que aquest any es vegin
complits els terminis i concretats els que fins ara eren aquests
anuncis de conselleria; si és així ja vaig dir a la consellera que
li donaria l’enhorabona.

Així mateix instam el Govern central a escoltar aquest
parlament pel que fa a la derogació del Decret 16/2012 i a
revisar les necessitats del finançament sanitari.

Respecte de les esmenes de Podem, nosaltres en principi
a la 4323 votaríem que no; consideram que s’han de tenir en
compte les necessitats dels usuaris, i si hi ha d’haver
col·laboració amb empreses privades no hi trobam i no hi
tenim cap inconvenient. Respecte de la 4324, ens hi
abstendríem; tots els temes de recuperar els serveis no
sanitaris dels hospitals moltes vegades estan externalitzats
perquè és millor per a la gestió, per a nosaltres no és cap
problema, com dic, si està ben gestionat; tot no pot ser sempre
cent per cent públic. A l’esmena 4325, sobre salut en totes les
polítiques, no tendríem inconvenient a votar-la a favor. A la
4326, sobre el dret a la salut universal, l’article 43 de la
Constitució reconeix el dret a la protecció de la salut, però no
parla del dret a la salut universal, sinó que la llei establirà els
drets i deures que tothom tendrà; si existeix una llei ens pot
agradar més o manco, però existeix; nosaltres en aquest punt
ens abstendríem. I la 4327, on demanen les negociacions
oportunes per a l’assumpció de la sanitat, també ens aniria bé
votar-la a favor.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Doncs pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia novament a tothom. La
celebració del Dia Mundial de la Salut d’aquest any té com a
lemes la cobertura sanitària universal per a totes les persones
a qualsevol lloc i la salut per a tothom. No sé ben bé com
encaixarà el Govern de l’Estat aquesta celebració sense caure
en la hipocresia. Aquest any se celebra el setantè aniversari de
l’OMS i aprofiten per demanar als líders mundials que
respectin els compromisos que van adquirir quan es van
comprometre amb els objectius de desenvolupament
sostenible de 2015, entre els quals hi havia promoure la salut
per a to tes les persones i garantir que tothom a qualsevol
indret pugui tenir accés als serveis de salut. Focalitzarà la seva
atenció en la cobertura sanitària universal, en poques paraules,
es recordarà que l’accés a la salut és un dret, no un privilegi.

L’assistència sanitària universal, les pensions i l’atenció a
la dependència, constitueixen un dels pilars fonamentals de
l’estat de benestar, tot i que els  avenços de la ideologia
neoliberal han conduït a reformes adreçades a privatitzar
recursos i prestacions públiques i a generar desigualtats en
l’accés a la sanitat. L’any 2012 de la nit al dia, es va abolir la
universalitat del dret a l’assistència sanitària per als residents
a Espanya, consagrada a lleis aprovades amb ampli consens
polític i social. I es va fer mitjançant un procediment, un reial
decret llei que va permetre esbiaixar en la seva discussió en el
Parlament, sostraient a la ciutadania un debat públic i pausat
sobre un assumpte que afecta un dels seus drets fonamentals.

De tota manera continuam pensant que el reial decret
col·lisiona amb la Constitució espanyola, que consagra el dret
a la protecció de la salut, amb el pacte internacional sobre
drets econòmics socials i culturals, que tots els estats
membres de la Unió Europea han signat i amb els estatuts
d’autonomia d’algunes comunitats autònomes, com la nostra,
que recullen el dret de totes les persones a accedir als serveis
públics de salut en condicions d’igualtat, universalitat i
qualitat.

La crisi mai no hauria de ser una excusa per fer reformes
que afecten drets fonamentals, de les quals se’n deriven
conseqüències tan greus per a la salut de la població, amb el
consegüent augment de les desigualtats. Menys encara per
sostreure a la ciutadania un debat públic, transparent, incloent,
que incorpori una anàlisi ètica de les mesures que es proposen
en el contexts dels valors sobre els quals se sustenta la nostra
societat.

En aquest Parlament hem demanat en múltiples ocasions,
en ple i en comissió, la derogació del Reial Decret 16/2012.
Comença a ser cansat haver de reivindicar drets bàsics de les
persones, resulta descoratjador tenir un Govern que
contínuament es troba d’esquenes de la ciutadania, que ha
optat per retallar recursos, promoure privatitzacions, introduir
copagaments i excloure els col·lectius més vulnerables i
fràgils. I tot açò ho han fet aplicant tres mesures: primera,
l’aprovació del Reial Decret 16/2012, de 20 d’abril, el qual va
anul·lar les targetes sanitàries dels immigrants i altres
col·lectius i va ampliar e l copagament, especialment als
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pensionistes; les retallades en despesa i personal sanitari, sota
l’argument de l’exigència de la Unió Europea, i la
generalització de les privatitzacions.

De tota manera, la insistència en la derogació del Reial
Decret 16/2012 és demanada per i des de diferents àmbits, el
darrer és l’Informe de la Comissió Europea contra el racisme
i la intolerància, que parla del grau de compliment de
l’Executiu amb els drets humans i en relació al reial decret
diuen textualment: “Ha tingut greus conseqüències per a molts
migrants, ja que s’han exclòs del sistema de salut els
estrangers que no tenen un permís de residència”. També
recomana a l’Executiu avaluar exhaustivament l’impacte de la
reforma sanitària i a fer els ajustaments el més ràpid possible
per garantir que es respecte el dret a l’atenció mèdica de tots
els migrants. Però també sabem de la insistència de l’Executiu
a portar davant del Tribunal Constitucional totes aquelles
comunitats autònomes que han tingut la voluntat de retornar
les targetes sanitàries, perquè resulta que sí creiem en la salut
universal, insistència d’un executiu que xoca frontalment amb
el que es vol celebrar amb el Dia Mundial de la Salut.

A la sentència del Tribunal Constitucional, sobre el Reial
Decret Llei 16/2012, hi ha la impugnació presentada pel
Parlament Foral de Navarra, aquesta administració considerava
que s’utilitzava indegudament un reial decret llei, per posar
normes als drets humans; afectar el dret a la protecció de la
salut del conjunt de la població, contemplat a l’article 43 de
la Constitució; canviar del model d’universalitat al
d’assegurament per accedir a les prestacions sanitàries
públiques; la introducció de diferències en igualtat davant la
llei; pagament d’un conveni; modificar la cartera de serveis;
vulnerar la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut
pública; modificar la situació dels immigrants en situació
irregular per a l’accés al sistema públic, canviant la Llei
Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers;
vulnerar la Llei de protecció de dades personals, en facilitar
intercanvi entre Hisenda i Seguretat Social, article 4.14;
immiscir-se en competències de les comunitats autònomes
pel que fa a la cartera de serveis i temes tributaris, article
12.5; i violar acords internacionals dels drets humans.

I sorprèn, o potser ja no, que el Tribunal Constitucional, el
qual hauria de protegir els drets humans de les persones que
resideixen en aquest país, avala una política econòmica d’un
govern que prefereix restringir drets econòmics i socials de
la població, per complir amb els dictats i mandats dels grups
de poder econòmic i social de la Unió Europea, sense cap
respecte ni al consens existent, ni a la voluntat majoritària de
la població . El que resulta xocant d’aquesta sentència és el
suport que fa el Tribunal Constitucional a la desobediència
dels acords i normes internacionals de protecció de drets. El
Tribunal Constitucional no es considera instrument
d’interpretació, com hauria de ser, d’acord amb la pròpia
Constitució. Segons l’article 10.2 de la Carga Magna, els drets
fonamentals  i llibertats han d’interpretar-se de conformitat
amb la declaració universal de drets humans i els tractats i
acords internacionals, dels quals Espanya forma part.

Per tant, per tot l’exposat, MÉS per Menorca votarà a favor
d’aquesta iniciativa i de totes aquelles que facin una defensa
ferma de la sanitat pública i universal.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Doncs pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. President. Bon dia a tothom de nuevo. Sr.
Thomàs, he de reconocerle otra intervención brillante, pero
casi todas son iguales las que le veo aquí en esta sala, parece
que son copia y pega. Sin embargo, vaya por adelantado que
algo tan serio como la sanidad no debería ser usada como
arma política.

En primer lugar, expresar mi apoyo a la sanidad universal
y a los cuatro puntos propuestos en la presenta PNL, pero sus
señorías, estamos en lo de siempre, centran su acción política
en instar a un Gobierno central de signo contrario y que tumba
sistemáticamente toda norma que gravite en torno al marco
jurídico superior; centran ahí su esfuerzo, mientras las voces
que se quejan de las medidas, o faltas de medidas
autonómicas, son desoídas también sistemáticamente.

Europa Press nos informaba el 12 de abril que un total de
nueve entidades de diferentes ámbitos de Mallorca
reivindicaron mediante un manifiesto una mejor gestión de la
sanidad pública y criticaron que Baleares esté entre las tres
comunidades autónomas que dedican más presupuesto público
a la sanidad privada, también reivindicaron transparencia en la
gestión del sistema sanitario y en la participación de la
población y profesionales en la gestión de las áreas de salud,
hospitales y centros de salud, con la creación de los consejos
de salud que están definidos en la Ley general de sanidad de
1986.

Cuando señalan como ideológica la postura del PP, no
puedo evitar pensar que tanto por el tema, como por el pulso
al Gobierno central, aquí no sólo hay una decisión de corte
sociosanitario, o una concepción de filosofía del derecho,
además se hace un ejercicio de soberanismo político, de
autoafirmación de las bondades del estado-nación. Soberanía
que no se puede llevar a término porque alguien, que decidió
hacer una reforma exprés de la Constitución, y someter
mediante el artículo 135, las necesidades sociales de la
población a los poderes financieros supranacionales, abro
comillas, punto 2: “El Estado y las comunidades autónomas no
podrán incurrir en un déficit estructural que supere los
márgenes establecidos en su caso por la Unión Europea para
sus estados miembros”; punto 3: “El Estado y sus
comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley
para emitir deuda pública o contraer crédito”.
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El PSOE justificó entonces la reforma en que no había otra
opción, o la presión de los mercados obligaría a hacer más
recortes. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio
Alonso: “Las tensiones en los mercados han llegado a un
límite que pone en riesgo las políticas sociales, esta es la
realidad”. Finalmente, el PP y el PSOE no introdujeron
ninguna cifra en la ley fundamental, los números fueron
incluídos posteriormente en una ley orgánica, que estableció
un 0,4% al déficit de las administraciones públicas,
desglosado en un 0,26 en el caso de la administración del
Estado y el 0,14 para cada comunidad autónoma y el 0 para los
ayuntamientos.

Entonces, Sr. Thomàs, ya me dirán cómo se aplica el punto
4 de su PNL: “El Parlamento de las Illes Balears insta al
Gobierno de España a revisar el sistema de financiación
autonómica, para que proporcionen los recursos suficientes
para revertir los recortes, asegurar la calidad, la equidad y las
respuestas de los retos del futuro del sistema nacional de
salud, mediante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal
y Financiera.”

Señorías del PSOE-PSIB, la derogación del Real Decreto
16/2012 es fundamental, pero la derogación del 135 es vital
para recuperar el control de nuestra soberanía y poder rescatar
a los llamados perdedores de la crisis para poder desarrollar
las políticas sociales en profundidad por las comunidades
autónomas y los ayuntamientos. Pero esto ustedes ya lo saben,
com también lo sabe Podemos y también lo sabe MÉS, pero
han decidido tirar a la basura la legislatura del cambio; saben
de sobra que nada cambia y que si acaso le regalamos algo de
munición en sus infructuosas relaciones con el Gobierno de
España. Así que yo no tengo claro que un partido capaz de
hacer la reforma del 135 o de apoyar el 155 esté por la
soberanía y la aplicación de los derechos universales, más
bien me da que usan la sanidad como arma política, tal y como
hacen sus socios del 135, y creo que en este fuego cruzado
perdemos todos y todas, el conjunto de la sociedad, y el poco
crédito social que tiene la política queda aun más dañado.

Siempre les queda acusarme de demagoga o usar el
paternalismo y el autoritarismo patriarcal que tantos gozan en
esta cámara, y dedicarse a matar al mensajero, pero ustedes
saben que esta PNL es papel mojado...

EL SR. PRESIDENT:

(...) un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

... y en tal caso, que pudiéramos hacer efectiva nuestra
soberanía, arrebatada por el 135, y sorteáramos el centralismo
del Estado y pudiéramos aplicar de forma legal la sanidad
universal, me pregunto qué sentido jurídico tiene contener en
el seno de nuestra sociedad personas llamadas ilegales, que
tendrían una situación de reconocimiento parcial mientras no
pueden trabajar de forma legal; ya no decir cuando alguna
persona sin derecho a residencia ni trabajo esté trabajando en
negro y sin poder por ejemplo tener una baja médica, pero sí

puede acudir a una consulta de cabecera si no alude a que su
problema se produce en un centro de trabajo. ¿Qué decir si lo
han de derivar a la lista de 50.000 personas en espera de una
prueba radiológica?

Pero ustedes, señorías del PSIB-PSOE, saben estas cosas
y muchas más, ustedes son una maquinaria de la que nos
aleccionaba este lunes en prensa un ex-secretario del PSIB en
Menorca, el Sr. Juan Manuel Galmés; dice que sólo les quedan
intereses económicos, intereses de poder.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Doncs passam al torn de paraula del
grup proposant. Té la paraula el Sr. Vicent Serra.

No, disculpi, el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, bon migdia. Sr. Serra, tanta mentida en tant poc temps,
cada dia se supera. Miri, nosaltres no criticam el Sistema
Nacional de Salut...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... nosaltres som pares i mares, i fills, d’aquest sistema
nacional de salut, no el criticam, el que criticam són
decisions...

(Més aplaudiments)

... polítiques del Partit Popular, hi ha una gran diferència, una
gran diferència.

(Més remor de veus)

Perquè les decisions que vostès varen prendre la
legislatura passada afecten drets sanitaris dels ciutadans. Que
tenim un bon Sistema Nacional de Salut? Clar que sí, però què
varen fer vostès l’anterior legislatura?

Diu la sostenibilitat. És sostenibilitat augmentar les
desigualtats en salut? No. És sostenibilitat introduir un
copagament farmacèutic per als pensionistes? No. És
sostenibilitat la retirada de la targeta sanitària a tots aquests
immigrants? No! I què és sostenible? Posar una desgravació
per assegurances privades? No. I treure 1.350 professionals és
sostenible? Tot això són decisions seves de l’anterior
legislatura. Per tant nosaltres no estam per l’expulsió
sanitària, no estam per expulsar professionals, no estam per
copagaments de pensionistes, etc. I vostè ho sap molt bé, el
que varen fer és eliminar, excloure una atenció sanitària
normalitzada, i vostè és metge i sap perfectament el que diu;
això vol dir que no tens dret a tenir un metge o una metgessa
de capçalera, això vol dir que t’han llevat la prestació
farmacèutica, i és vera, i això és vera, que no tens dret a una
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atenció hospitalària, només d’urgències. Això és atendre? No,
no és atendre.

Per tant, miri, varen al·legar motius econòmics falsos; la
facturació a estrangers en aquesta comunitat autònoma, l’any
15, 34 milions d’euros; l’any 17, 44 milions d’euros. Això és
un problema de gestió, miri vostè com gestionaven.

I un altre tema és, que el senyor...

(Alguns aplaudiments)

... Reus ho ha tret i jo ho volia treure i ho tornaré a repetir,
perquè són dades molt crues: avui hem recordat Alpha Pam,
que no hauria de ser mort. Ja pot dir  així, així, així; una
persona amb targeta sanitària amb el problema sanitari que
tenia ell no s’hagués mort, i vostè ho sap.

(Remor de veus)

Les dades de la Pompeu Fabra, estudi publicat del 2009-
2015...

(Continua la remor de veus)

... i ho torn repetir perquè és importantíssim: apuja un 15% la
mortalitat entre immigrants sense papers i sense targeta
sanitària, l’any 2012, quan vostès varen prendre aquesta
decisió. Sap què va passar a l’any 2015? Que aquesta
mortalitat ja no era d’un 15, era d’un 22,6%, el que ha recordat
el Sr. Reus. Això significa en termes absoluts 70 morts anuals
en aquest col·lectiu, i va augmentant amb el temps. A vostès
això no els preocupa, no els preocupa. Ho vàrem denunciar,
que tendria un gran efecte sobre la salut de poblacions
vulnerables; augmenta la mortalitat!, no la morbilitat, la
mortalitat; i per edats, també, i per edats també; i per origen de
la població, també, es moren més els asiàtics que els africans,
per exemple; i a més té un pronòstic en aquelles malalties...
No digui que no!, és una publicació científica de la Universitat
de Barcelona i la Pompeu Fabra; com a mínim el que podria
fer és llegir el document, i després fer carusses.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I he de recordar-li una cosa: la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Balears diu que les comunitats
autònomes poden millorar el mínim estatal, el que no poden
fer és empitjorar-lo, i aquí hi ha un concepte: el que has de
complir  és allò bàsic i pots millorar. Vostès varen prendre
decisions, sí, però ja sabem quines.

Miri, ara per cert el Grup Parlamentari Socialista ha
presentat una esmena als pressuposts generals de l’Estat per
modificar aquesta situació. Idò miri, tenen una nova
oportunitat PP i Ciudadanos de votar a favor d’aquesta esmena
als pressupostos generals de l’Estat per modificar aquesta
situació . Vostès no ho volen fer però, bé, vostès es van
definint.

Respecte de les esmenes presentades, senyors de
Podemos, mirin, jo no les puc acceptar excepte una; per què?,
perquè només n’hi ha una, que és la 4326, que fa referència a
la matèria d’aquesta iniciativa; les altres no tenen res a veure,
i és pitjor, és que són iniciatives que han estat votades a
diverses comissions d’aquest parlament i a plenari, i vostès
han agafat la redacció primitiva, no la redacció que va aprovar
aquest parlament. Per tant, com que no són, més que una
d’elles, no estan relacionades amb la matèria d’aquesta
iniciativa, només acceptam la 4326.

I respecte al Partit Popular, crec que ha demanat votació
separada d’un punt; no tenim cap problema. I mirin, tant al Sr.
Serra com a la Sra. Seijas, que llegeix molt bé el que li
escriuen i ha fet una intervenció que no té res a veure... no té
res a veure amb l’objecte d’aquesta PNL, jo només els diré
una cosa: que tornarem a presentar iniciatives per demanar la
derogació d’aquest reial decret 16/2012 fins que s’elimini, i
que l’atenció  sanitària normalitzada pugui ser un dret amb
cobertura universal. Fins que no solucionem el problema
tenim tota l’obligació política de dur aquest tema a la cambra.
Miri, ningú no ha de morir per una malaltia per ser pobre, i
quan un diagnòstic es fa a l’autòpsia és que han fallat moltes
coses. Això va passar en aquesta comunitat autònoma, i
realment qui no està a favor d’una cobertura universal de la
salut, com diu l’OMS, jo crec que s’ho hauria de fer mirar des
del punt de vista humà i de drets.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passarem a la votació de la proposició no de llei,
com que s’ha acceptat la votació separada, anirem punt per
punt.

Passam a la votació del punt 1. Votam.

32 vots a favor; 20 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació del punt A.2. Votam.

33 vots a favor; 22 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt B.3. Votam.

35 vots a favor; 20 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del punt B.4. Votam.

35 vots a favor; 20 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació  d’un nou punt amb l’esmena
incorporada 4326/18 de Podem. Votam.

31 vots a favor; 22 en contra i 2 abstencions.
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 3102/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia.

Acabada la votació, finalment debatrem la Proposició no
de llei RGE núm. 3102/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a regulació, reconeixement i difusió de la
musicoteràpia. Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SR. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Avui presentam al
plenari aquesta proposició no de llei sobre l’impuls i la
regulació de la musicoteràpia i comptam per això amb la
presència en aquesta cambra de membres representants de
l’Associació  Balear de Musicoterapeutes, ABAMU, a qui
donam la benvinguda, en primer lloc, així com l’agraïment per
la seva tasca i per la col·laboració que ens han prestat per
elaborar aquesta proposta, moltes gràcies a tots i benvinguts.

La musicoteràpia ve definida com la utilització científica
de la música i els seus elements per un especialista qualificat
amb un pacient o grup, en processos destinats a promoure o
estimular la comunicació, l’aprenentatge, la mobilització,
l’expressió o la motricitat entre altres objectius terapèutics.

 És a dir, es tracta de propiciar la salut, descobrir
potencials intra i interpersonals, restituir funcions i millorar
la qualitat de vida a través de teràpies complementàries a les
farmacològiques, a les educatives que es treballen tant a nivell
preventiu com rehabilitador.

La música pot modificar l’estat d’ànim, l’harmonia, la
melodia, el ritme, tots  e ls components de la música són
utilitzats depenent de la teràpia i del pacient. Es poden utilitzar
cançons, la nostra veu, el nostre cos, pot ser música editada o
música en viu i es pot servir en totes les etapes de la vida des
del procés de gestació fins als pal·liatius.

 És un recurs molt potent, gens invasiu, indolor i no té
efectes secundaris. 

Els resultats són molt evidents en l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual o del trastorns mentals. Allà on altres
professionals tenen dificultats per incidir en una àrea la
musicoteràpia ho fa prou més fàcil perquè permet estructurar
el pensament a través de les estructures musicals.

El llenguatge musical no necessita paraules, podem
utilitzar-lo pràcticament sense limitacions en qualsevol tipus
de persona, amb patologia o sense patologia, de qualsevol
edat, de qualsevol cultura. On el llenguatge verbal suposa una
limitació el llenguatge musical suposa tota una possibilitat.

Quant als efectes terapèutics, són moltíssims, tant de
caràcter comunicatiu, preventiu o rehabilitador. Redueix el
dolor; disminueix l’ansietat; alleugereix tensions; ajuda a
combatre problemes o inquietuds i millora les funcions

psíquiques, físiques i emocionals dels pacients, tant pediàtrics
com hospitalitzats.

La seva eficàcia ha estat provada en malalties com lesió
cerebral adquirida, oncologia, depressió, alzheimer,
disfuncions de membres per accidents cerebrovasculars,
pacients amb assistència respiratòria mecànica, autisme i
trastorns mentals, entre d’altres. Per exemple, per rehabilitar
funcions afectades com en el parkinson que, sense la música,
tenen un descontrol motor molt important. I també hi ha molta
evidència científica sobre l’efecte positiu que la
musicoteràpia té en la qualitat de vida de les persones amb
demència com l’alzheimer, un dels impactes és l’activació del
cervell ja que el sol fet d’escoltar música activa l’hipocamp,
millora la interacció i l’orientació, té un impacte afectiu
perquè la música evoca records, olors, emocions i també un
efecte socialitzador perquè es comparteixen activitats.

Per tant, com a conseqüència la utilització d’aquestes vies
té un impacte positiu en la descongestió de l’administració
sanitària.

Però és que, a més, el seu àmbit d’aplicació no se cenyeix
a l’àmbit sanitari, s inó també a l’educació, a l’entrenament
cognitiu, a les habilitats socials, entre d’altres. La música
ocupa un rol fonamental quant a la maduració dels nins ja que
hi ha una relació significativa entre la música i les possibilitats
que el contacte amb ella ofereix en àrees com comprensió de
textos, lectura, vocalització, matemàtiques, habilitats auditives
i habilitats mentals bàsiques, verbals, perceptuals, especials i
motores.

El fet d’associar melodies familiars amb dades i vivències
del present pot ser de gran ajuda a l’hora d’estimular els nins
en l’adquisició d’aprenentatges significatius. A la vegada, el
fet d’incorporar eines sonores musicals en àmbits pedagògics
ofereix un plus de diversió i entreteniment que predisposa a
abordar els continguts pedagògics del currículum amb major
plasticitat i tolerància.

Per altra banda, si realment volem anar cap a una escola
inclusiva hem d’apostar per aquesta teràpia complementària en
nins amb problemes de socialització, amb trastorns específics
de llenguatge, amb autisme, que milloraria la seva atenció,
evolució i integració dins l’aula.

I si a la vegada volem una escola innovadora que funcioni
amb projectes didàctics, tasques desplegades en equip de
forma col·laborativa, que potenciï les diferents habilitats i
competències dels alumnes, la musicoteràpia és fins i tot una
obligació.

En l’actualitat els musicoterapeutes desenvolupen la seva
tasca a les Illes Balears en diferents àmbits tant a centres
públics com a privats, concretament l’associació treballa amb
associacions com ASPANOB, Na Marga Somriu, Lions de
Calvià que han impulsat projectes de musicoteràpia a les
unitats d’oncologia pediàtrica, unitat de cures intensives
pediàtriques i malalties cròniques de l’hospital de Son Espases
i també a malalts de parkinson i alzheimer a Sant Joan de Déu.
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S’ha fet un projecte al centre d’educació especial Joan XIII
d’Inca de tres sessions setmanals en grups de diverses
necessitats i es despleguen activitats en nins amb trastorns
específics de llenguatge amb autisme o amb síndrome de
Down, a part de seminaris, tallers i jornades per promoure
hàbits saludables, comprovació i tractament de substàncies i
per facilitar la inclusió social o jornades d’aplicació al
tractament de la fibromiàlgia.

Per tot això, trobam que és essencial que les teràpies es
duguin a terme per professionals qualificats que tenguin un
impuls decidit des de les polítiques públiques d’acord amb les
recomanacions de la Confederació Europea de Musicoteràpia
i tal com reclama la federació espanyola i en el nostre àmbit
l’associació balear ABAMU i és que la falta de regulació quant
a la formació i requisits que ha de tenir el musicoterapeuta
professional pot derivar en problemàtiques com l’intrusisme,
les males praxis a causa de mancances en la formació
teoricopràctica que hauria de ser exigible amb el risc que això
suposa per a la salut de les persones que recorren a aquesta
teràpia.

Resulta necessari i inajornable regular els requisits de
formació laborals i de capacitació professional, tant per
garantir que qui rep aquest tipus de teràpia està essent atès per
professionals legalment acreditats, com per protegir el mateix
col·lectiu de professionals perquè, encara que la
musicoteràpia estigui avui en dia recollida en la classificació
nacional d’ocupacions, fa falta encara aquesta regulació per
assegurar la qualitat del servei.

Per això, en conclusió, des del Grup Parlamentari Popular
presentam aquesta proposició no de llei, per instar el Govern
d’Espanya a regular els requisits  acadèmics laborals i de
capacitació professional que ha de reunir el musicoterapeuta
per poder exercir adequadament i amb plenes garanties aquesta
professió a l’àmbit nacional, tenint en compte les
consideracions que demana la federació espanyola
d’associacions i a més el Parlament hauria d’instar el Govern
balear perquè a l’àmbit de la seva competència també disposi,
supervisi i controli els requeriments i nivell de qualitat que ha
de tenir un musicoterapeuta per poder exercir la seva feina i
prevenir i evitar l’intrusisme professional.

En la proposició no de llei presentam també tres apartats
més, que eren reconèixer els efectes positius de la
musicoteràpia als àmbits  sanitaris, educatius i socials;
contribuir a difondre en què consisteix la musicoteràpia i els
seus efectes benèfics i elaborar, en col·laboració amb
ABAMU, un pla de foment de la musicoteràpia i subscriure
convenis, als quals s’han presentat esmenes per diferents
grups parlamentaris: una primera, de substitució d’aquests
quatre apartats, que pràcticament resumeix la redacció dels
apartats substituïts fent referència a la necessitat d’elaborar un
pla d’activitats. Si la presentació d’aquesta esmena té la
finalitat de ser un gest de cara a la proposició no de llei per
poder acceptar-la i aprovar-la entre tots els grups
parlamentaris, l’acceptaríem perquè sortís endavant.

I després s’ha presentat una altra esmena d’addició en la
qual es demana incorporar a la normativa estatal propostes
positives de musicoteràpia. Nosaltres també, en tot cas tenint
en compte que seria la incorporació a la normativa estatal a
través d’una comissió que està fent feina a l’àmbit nacional, la
del pacte educatiu, a la qual realment per elaborar aquesta
normativa primer els mateixos membres que presenten
aquesta proposta haurien d’instar el seus grups polítics en
aquesta comissió perquè es tornin asseure per debatre
aquestes propostes, tot i que semblaria una incoherència que
es demani aquí però que no es demani als seus propis grups
d’àmbit nacional però també, com deia a l’anterior esmena, si
la finalitat és millorar el contingut de la proposta, si la finalitat
és incorporar aquestes propostes positives de la musicoteràpia
en aquest cas a la normativa educativa, nosaltres també
consideram que podria ser positiva i acceptaríem l’aportació
d’aquesta esmena.

En definitiva, crec que tots els arguments així com la feina
positiva que comentava que han desplegat l’Associació Balear
de Musicoterapeutes és motiu més que justificat perquè entre
tots donem suport a aquesta proposició no de llei, i
consideram que hem de donar també suport a aquest col·lectiu
professional perquè realitza una tasca magnífica en millora de
la qualitat de vida, en millora de les expectativa i en millora,
en definitiva, de la salut i de l’educació a les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Passam al torn d’intervenció per
defensar les esmenes RGE núm. 4322/18 i 4334/18,
presentades conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears.

Passam al torn del Grup Parlamentari Socialista per
defensar les esmenes, té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, i benvingut el públic assistent. 

Venir aquí a parlar de musicoteràpia és venir a parlar d’una
tècnica de tractament en diferents àmbits, ja s’ha exposat aquí
per part de la ponent com es pot tenir possibilitats d’ús dintre
de l’àmbit sanitari. La música sabem, ja ho ha dit, que està
present cada dia a l’assistència sanitària del nostre sistema de
salut i es fa atenció millor en els centres sanitaris a través
d’experiències o activitats de musicoteràpia, com ja s’ha dit
aquí. Ara bé, també hem de dir que aquesta musicoteràpia no
s’inclou dintre de la cartera de serveis del Sistema Nacional
de Salut perquè per part del ministeri es bloqueja la
possibilitat d’ampliar la cartera de serveis; per tant s’ha
d’incloure com una activitat complementària però no com un
servei més. De tota manera també hem de dir que pel que fa a
la seva efectivitat hi ha evidències científiques, però també hi
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ha moments en què no es té molt clar si l’efectivitat d’aquesta
teràpia es per mor de qui la imparteix, a la teràpia en si o a la
persona que la rep. De tota manera consideram que és una
teràpia complementària, de caràcter no farmacològic, i  per
tant pot aportar un suport psicològic al pacient i cobrir
determinades necessitats. Per tant nosaltres des del Grup
Parlamentari Socialista consideram que les actuacions dels
musicoterapeutes en l’àmbit sanitari poden ser més que
valorades. 

Ara bé, dintre de l’àmbit educatiu també s’està implantant
la musicoteràpia com a eina de comunicació, com a eina
d’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials,
com a eina directa per facilitar habilitats motores, habilitats
comunicatives, establiment de relacions, augment de
l’autoestima, identificació personal, etc. Però el que em
sorprèn a mi, i després de l’exposició de la Sra. Riera de les
virtuts de la música i dels ensenyaments musicals, no puc més
que dir que veig aquí un doble discurs, o almenys certa ironia.
El Partit Popular és el partit que a través de la LOMCE... i el
seu portaveu el Sr. Wert va dir que hi havia assignatures que
distraen, i entre elles, la música, entre elles, la música. Els
ensenyaments musicals són una de les assignatures que
distraen, per tant, a veure, venir aquí a parlar de les bondats de
la música, que no les nego, que no les nego, però qualificar els
ensenyaments musicals com asignaturas que distraen, hi ha
molt a dir. La reducció de la presència de la música als centres
educatius i a les aules de centres educatius de les Illes Balears
ha vingut de la mà del Partit Popular, per tant...

(Alguns aplaudiments)

... aquí no podem més que deixar-ho clar. La reducció de la
música i dels ensenyaments musicals a diferents bandes
d’ensenyament de les Illes Balears ha vingut de la mà del Partit
Popular!, perquè el Partit Popular ha estat el que va llevar les
ajudes a les escoles de música; e l Partit Popular ha estat el
que he reduït les ajudes a l’Orquestra Simfònica. Per tant totes
les activitats  musicals que teòricament van tan bé, el Partit
Popular les va retirar.

Per tant crec que ara vindrà la Sra. Riera i dirà: “És que ara
hi ha no sé quants mil milions més”, perquè cada vegada
augmenten més la quantitat de milions disponibles. Per tant jo
li dic, Sra. Riera, que les coses importants són importants, hi
hagi sous o no hi hagi sous; si la musicoteràpia és important
ara que hi ha sous també era important quan no n’hi havia. Per
tant no té motiu de retallar-la en aquell moment.

De totes maneres també hem de dir que a les Illes Balears
ja també s’estan fent coses, no podem dir que no s’estan fent
coses; a l’àmbit sanitari ja ho hem dit, ja ho ha dit vostè
mateixa. A Can Misses s’està fent musicoteràpia des de
setembre de 2016 a la UCI, a les bandes d’hospitalització en
psiquiatria; també a Son Espases; és a dir que hi ha projectes
finançats amb ASPANOB, amb (...), amb Na Marga Somriu,
etc. I a l’àmbit educatiu també, hem donat passes, passes molt
importants per recuperar la importància de la música a les
aules, perquè nosaltres, el Grup Parlamentari Socialista i els
progressistes, consideram que la música és una eina de

comunicació, la música és una eina de millora de les relacions
dintre del centre i ajuda a organitzar molt millor. Per això s’ha
fet el decret de currículums dels ensenyaments professionals
de música, s’ha arribat a acords i convenis amb ajuntaments i
consells insulars per poder impulsar els estudis de música,
s’estan realitzant accions per crear centres integrats i
desenvolupar-los, com és el centre Simó Ballester, i tot un
seguit d’actuacions per posar la música i els ensenyaments
musicals allà on pertoca, perquè nosaltres sí que consideram
que hem de seguir fomentant la música com a eina de
comunicació, la música com a element. 

Per això nosaltres, en aquesta proposició no de llei que es
porta aquí, nosaltres per una banda el punt 1 i el punt 2.a) els
votarem a favor perquè consideram que sí és possible que fa
falta una regulació estricta i s’ha de regular per part del
Govern de l’Estat quins són els requisits mínims, les
titulacions i demés que han de tenir per evitar l’intrusisme;
també és molt fàcil en aquest tipus d’ensenyaments que
apareguin elements d’intrusisme. I també consideram que a la
mateixa proposició no de llei posa aspectes massa concrets,
i que no som el Parlament que hem d’establir aquests aspectes
sinó que han de ser els professionals; per això nosaltres a
l’hora de decidir quina importància té, quina efectivitat té, no
ho podem decidir nosaltres, nosaltres no podem dir
l’efectivitat que té si no és a través de les associacions
corresponents. Per això hem presentat aquesta esmena,
aquesta esmena que seria de substitució dels apartats 2.b),
2.c), 2.d) i 2.e) en la qual el que intentam és, sense eliminar
les demandes de l’esmena, permetre que sigui una actuació
genèrica i transversal del Govern i que vagi decidint.

Finalment, també pensam que per seguir retornant la
importància de la música i els coneixements musicals i els
seus efectes positius dins l’educació i que la LOMCE ja es va
encarregar de reduir a la mínima expressió, hem presentat
l’esmena conjuntament amb el Grup Podem, que després
defensaran, però que nosaltres consideram que, si accepten les
esmenes, la proposició  sortiria acceptada de manera més
global i jo la consideraria molt més àmplia i encertada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Pep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom.
Benvinguts també els representants dels musicoterapeutes.

Ens diu la Sra. Riera que la musicoteràpia és una obligació,
frase lapidària. Clar, jo em pregunt, supòs que abans de la
musicoteràpia devia ser la música, no?, dit en termes bíblics,
no?, primero fue la música y después fue la musicoterapia.
I és clar, vostè ens diu que la musicoteràpia és una obligació,
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però resulta que a la música li han donat la importància que li
han donat i el Sr. Casanova ho ha explicat molt bé,
d’obligatòria a opcional, per començar, la música amb la
LOMCE d’obligatòria a opcional. O sigui, que la
musicoteràpia és una obligació, però la música és una opció,
és una opció. Una actitud molt coherent que, a més a més, va
acompanyada d’una disminució d’hores. I perquè els nostres
convidats d’avui, doncs, tenguin claus per interpretar els he de
dir que això passa molt freqüentment aquí, és a dir, és una... el
PP és especialista en aquest tipus d’hipocresia, no?, que quan
no té cap responsabilitat ni li ve d’aquí, doncs, ve aquí a
defensar coses que quan és al poder, quan té capacitat
d’estimular-les o no les fa o fa tot el contrari. 

Avui, doncs, també venim a parlar d’això, venim a parlar de
demanar ara atenció a la musicoteràpia, quan se li ha donat una
desatenció absoluta a la música. I, a més a més, li he de dir que
el nostre grup considera que la formació musical és
fonamental en el sistema educatiu perquè moltes vegades el
nivell de desenvolupament i de civilització d’una societat ve
donada per la importància que li dóna a la música, i a Espanya
malauradament se li dóna molt poca importància a la música.
Per tant, malauradament em sembla que en aquest tema, Sra.
Riera, el seu grup i el meu es troben a les antípodes.

Tots els que estimem la música, tots els que estimem la
música sabem que té un efecte beneficiós, té un efecte
beneficiós sobre l’estat d’ànim i té un efecte beneficiós sobre
el nostre estat de salut i això, fins i tot, amb moltíssims tipus
de música, des dels qui els agrada la música clàssica fins als
qui els agrada, perquè els relaxa, doncs anar en cotxe escoltant
música; és a dir, és obvi que la música genera un estat d’ànim,
genera o pot generar una relaxació o pot generar una millora
de l’estat anímic. 

Per tant, no serem nosaltres qui ens oposem a donar la
importància i a demanar a les administracions que tenguin en
compte la musicoteràpia, que va molt més enllà evidentment
d’escoltar música al cotxe. La musicoteràpia és una cosa molt
més seriosa, amb el seu vessant clínic, amb el seu vessant
terapèutic, amb el seu vessant de donar suport a la
convalescència on està àmpliament demostrada la seva
eficàcia. 

Per tant, per això nosaltres en línies generals hem
presentat aquesta esmena, com vostè ha vist, per intentar
assolir  un acord per poder donar el nostre vot a favor, i
m’alegr, una cosa no treu l’altra evidentment, li agraeix, he
entès, pel que vostè ens ha dit, que acceptava l’esmena i, per
tant, li agraeix perquè això també ens permetrà votar-hi a
favor.

Jo  particularment li he de dir que tenc els meus dubtes
sobre l’abast de la regulació que ha de tenir aquesta professió,
perquè, amb tots  els  respectes per les teràpies, per les
múltiples teràpies que hi ha, les teràpies que podríem dir
alternatives que són fora pròpiament de la medicina, tenc els
meus dubtes sobre els criteris que hem seguir a l’hora de
demanar una regulació, i això perquè normalment les
professions regulades són relativament poques; és a dir, de

l’ampli ventall de professions que hi ha, les professions
regulades són poques, són poques perquè normalment la
regulació de les professions està relacionada amb el risc que
comporta l’exercici d’aquella professió i sobretot amb la
protecció dels usuaris. I aquí sí que evidentment pot haver-hi
una part de protecció dels usuaris, en el sentit de prevenir als
usuaris de l’intrusisme professional, però vostè mateixa ha dit
també que és una teràpia que no té efectes secundaris, per tant,
crec que l’activitat reguladora de les administracions respecte
d’aquesta professió ha de ser limitada, és a dir, ha de ser
limitada des del punt de vista de poder donar una visibilitat i un
reconeixement als professionals que s’han format
adequadament i poder donar una garantia als usuaris, als
consumidors de quins serveis concretament consumeixen.

Aquest és un dels motius pels quals em va generar dubtes
la proposició no de lle i i motius pels quals també vaig
subscriure l’esmena que ha presentat abans el Sr. Casanova,
perquè a nosaltres ens sembla bé instar el Govern de l’Estat
que reguli, que posi ordre en aquest àmbit. Tots els  nous
fenòmens professionals passen per uns primers temps d’una
certa confusió i és bo que es clarifiqui, que es clarifiqui
aquest panorama, com deia, per donar seguretat als usuaris.

Però després al segon punt vostè jo crec que realment
arriba a un nivell de concreció... jo crec que com a parlament
instar a reconèixer els  efectes positius, tot i que jo
personalment estic convençut, crec que com a parlament no
ens pertoca, crec que això ha de ser fruit d’un treball tècnic,
on ha de ser-hi el Govern i han de ser-hi els professionals de
la musicoteràpia. Per això, la idea de pla d’acció que vostè
proposava en algun punt em semblava bé i em semblava bé que
es faci aquest pla d’acció, però no posem el carro davant dels
bous, és a dir, facem el pla d’acció, analitzem quins són els
reptes, quines són les possibilitats, quines són les oportunitats
i a partir d’aquí ja vendrien els reconeixements, el foment, la
relació de convenis que es vulguin fer.

Per això, doncs, nosaltres proposàvem resumir to ts
aquests, els punt b), c), d) i e) del punt 2, en un nou punt que
recollís i resumís tots aquests temes. 

Igualment també, doncs, hem subscrit l’esmena presentada
pel Grup Podem perquè realment, i tornant al començament de
la meva intervenció, em semblava que el lògic, com a mínim,
és a dir, ja que fèiem el pas aquest de venir a defensar aquí la
musicoteràpia, el coherent era també reclamar que la música
recuperés en els  plans d’estudis la importància que mai no
hauria d’haver perdut.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, hoy voy a utilizar
el castellano para que pueda llegar al máximo de personas y
luego entenderán el motivo por el cual lo utilizo.

(Remor de veus)

El poder de la música, el lenguaje musical es universal, la
música amansa a las fieras, music is the answer. “La música
puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo
desconocido”, Leonard Bernstein. “La música es la vida
emocional de la mayoría de la gente”, Leonard Cohen. “La
imaginación crea la realidad”, Richard Wagner. Y así podría
seguir enumerando citas.

Lo primero que me llamó la atención, Sra. Riera, fue que
esta proposición no de ley fuese vía urgencia y su exposición.
También nos hubiese gustado que la Asociación Balear de
Musicoterapeutas se hubiese también reunido con el resto de
grupos parlamentarios para hacer nuestra esta demanda, pero
al final no ha sido. Bueno, le puedo adelantar que buscando ese
consenso tendrá nuestro voto positivo, pero lo que yo hoy
vengo aquí es a hablar de música, como ya los anteriores
portavoces lo han comentado, hoy me centraré en esta
cuestión. 

¿Por qué lo digo? Pues, ¿cuál es la situación de la música
o de la educación musical concretamente en nuestro sistema
educativo? Sólo hay que irse a internet y empezar a buscar, la
LOMCE desafina música, la música deja de ser obligatoria y
pierde horas de clase, pero claro, con expresiones o con
declaraciones del Sr. Wert, ex-ministro, que hay asignaturas
que distraen, sí, se acordarán, en maldita hemeroteca, tenemos
que la educación musical ha ido perdiendo peso a lo largo de
los años y de las diferentes leyes educativas. 

Por eso, buscando estos días información y preparando mi
intervención, encontré, entre otras, una asociación, entre ellas
la Confederación de Asociaciones de Educación Musical,
COAEM, “en su momento ante la LOMCE -dijeron- la ley, la
LOMCE -perdón- elimina la obligatoriedad de cursar
educación artística en educación primaria y música en
educación secundaria”; segundo, “la educación musical es una
base... de base, perdón, es un derecho de todo ciudadano,
ciudadana”; tercer punto, “no existe ningún país o
prácticamente ningún país en el que se produzca la situación
que se produce en España”; cuarto, “porque la educación
musical y artística es la base fundamental de la competencia
cultural y artística y es una de las competencias establecidas
en la recomendación de 2006 del Parlamento Europeo, y
también reconocida por la UNESCO”.

Por todo ello, creo que hoy es importante y necesario
hablar de esto.

¿Qué produjo aparte de, prácticamente, provocar que en
algún centro muchos niños y niñas y adolescentes en toda su
etapa estudiantil, desde infantil hasta secundaria o llegar a
bachillerato, podría ser que no viesen ni una asignatura de

educación musical al respecto, y eso gracias a la ley que
tenemos?

¿Qué pasa actualmente en nuestra comunidad?
Comentarles que el tema de la música, al igual que la
educación artística y otras materias, depende en nuestra
comunidad en primaria... tenemos las asignaturas troncales y
concretamente la educación artística no lo es y por tanto se
queda en un elemento adicional, que en este caso tenemos que
priorizar el tema del catalán. 

A nivel de secundaria tampoco es una troncal, sino que se
encuentra como una asignatura específica que en primer
curso, por ejemplo, pues tienen que elegir una asignatura entre
educación plástica, visualidad audiovisual, música y
tecnología, y así lo tendríamos también en segundo, en tercero
y en cuarto y por tanto  a lo  mejor ni en primaria ni en
secundaria podrían cursar cualquier chaval pequeño o grande,
niño o niña tener conocimientos mínimos de la música.

Por tanto, desde aquí denunciamos y instamos al Govern,
por eso... al Gobierno estatal la iniciativa de que las
recomendaciones que yo haré le leeré a continuación puedan
ser recogidas en la nueva ley educativa.

A este nivel ¿qué elementos o qué se proponen? Pues
desde la confederación y a título de ejemplo, Sra. Riera, es
que: implantación de la asignatura de música, educación
artística en la etapa de educación infantil, es obvio que todos
los beneficios de la música que ustedes y los que vendrán
detrás de mi hablarán, sobre los beneficios, no tengo nada más
que decir y al respecto... aprovechar mi intervención para
comentar otras cuestiones.

También, como no, la obligatoriedad de la asignatura en
educación primaria, también un incremento de la carga lectiva
de música un mínimo de dos horas en esta etapa, ¿de acuerdo?
Y también, como no, en la ESO que sea obligatoria en
determinados cursos. Y, como no, sobre todo hacer presente
cómo a nivel no obligatorio, tanto en el bachiller de Artes y
como en los conservatorios de música y danza, etc., son
completamente ninguneados, ignorados, están a la cola de
todo y, por tanto, hoy la música va unida también, como no, a
la danza y hoy se hace muy presente, al menos lo quiero
manifestar.

Más cuestiones, y ahora en estos últimos minutos quiero
aprovechar para decir qué es la música o qué podemos hacer
con la música. La música la podemos escuchar, la podemos
bailar, la podemos sentir, nos podemos emocionar, podemos
utilizarla para viajar a otros países, otros mundos, para
denunciar, que hoy quiero también hacer muy presente cómo
los raperos son hoy condenados a ir a la cárcel por denunciar
determinadas cuestiones y hoy también quiero hacer presente
cómo en su momento la música y las canciones fueron
utilizadas para luchar contra el dictador, y quedaron en la
memoria de todas las españolas y españoles esas canciones
que ayudaron a luchar, pero hoy, para nuestra desgracia... y
todo mi apoyo a Valtònyic así como a todos los raperos que
utilizan este instrumento como denuncia y van al a cárcel.
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Más cuestiones, la música mueve masas, la música nos
ayuda a socializarnos, la música se puede escuchar solo,
acompañado o en masas, la música ayuda a interactuar en el día
a día, la música es un fenómeno social, hoy por hoy los
adolescentes y fenómenos como Operación Triunfo, Factor X
o Fama A Bailar, para los más jóvenes, pero también no puedo
olvidar en Andalucía fenómenos como La Copla, el programa,
¿de acuerdo?, cuando realmente la música es un elemento
inherente a la tradición y a la cultura de los pueblos.

(Remor de veus)

Pero a este nivel, igual que... enlazando con la
musicoterapia, pero al final, -bueno, cállense, un poquito,
señores del PSOE, están un poco alterados-, al final yo estoy
hablando de la música, ¿no?, y de lo que...

(Remor de veus)

... supone y de lo que lleva a cabo en el día a día de las
personas, ¿no?, las emociones.

Una de las cuestiones que también...

(Continua la remor de veus)

... -bueno, si al final... en fin, algunos se lo toman a pitorreo,
pero en fin, esto es la vida, c’est la vie!-, al final la situación,
no solamente de los músicos, sino también de las personas
que hoy nos acompañan, su situación de precariedad. Hay que
ver... y podemos seguramente... y si pregunto a las personas
que están aquí si sienten pasión con la música es obvio que es
un instrumento que... y algo que ya lo tienen interiorizado y
que no hace falta que le pregunte nada más.

Pero sí que al final la música... y sobre todo tenemos
nosotros la responsabilidad como representantes políticos de
que esta educación musical al igual que artística y otros
elementos que muchas veces la comunidad educativa, y hoy
también, hablo también como docente, es completamente
ninguneada por algunos gobiernos, hoy quiero poner en valor
a los docentes y su trabajo, a las personas que viven en
absoluta precariedad laboral y que intentan vivir porque la
música forma parte de su ser.

Y por último, Sra. Riera, lo que comentaba anteriormente
con las propuestas, la segunda enmienda que hemos
presentado conjuntamente hacia referencia a esas propuestas
de la confederación de asociaciones de educación musical,
¿por qué?, porque entendemos que si no hay una apuesta real
para que la música, al igual que otras... elementos como la
plástica, la tecnología, etc., vuelvan otra vez a los currículums
en todos sus niveles, nunca podremos disfrutar de autores que
tengan varios centenares de años sus obras o músicas actuales
como por ejemplo algunas de las canciones míticas de Avicii
que hace pocos días nos dejó, porque decidió no seguir
luchando en esta vida. Al final la música quedará para el
recuerdo de todos y todas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca...

(Remor de veus)

... té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades, públic, benvinguts, gràcies. És evident que la
musicoteràpia té aspectes molt positius per a la salut, per a la
tranquil·litat humana, tots ens hem relaxat escoltant música i
la música interactua també per facilitar l’aprenentatge, com
vostès també fan menció redueix la sensació  de dolor,
disminueix l’ansietat, alleugera tensions, ajuda a combatre
problemes, és evident. 

L’assoliment de tants de beneficis provoca la integració
als sistemes sociosanitaris i educatiu a molts de països, també
és evident. I també és cert que l’intrusisme i la manca de
regulació suposa una minva de la qualitat de qualsevol servei. 

Per tot això seria bo que les administracions públiques
impulsassin els musicoterapeutes i la música, fins aquí,
d’acord.

Però, senyors diputats i diputades del Partit Popular,
preocupats per la musicoteràpia, ens tenen admirats, esglaiats,
corpresos per la seva sensibilitat envers la importància de la
música, sorpresos i meravellats que després de la darrera llei
d’educació, la LOMQE, eh?, que va considerar la música una
assignatura de segona, que molestava, una maria que distreia
i per això li varen llevar hores, per això va deixar de ser
obligatòria, passar a ser optativa i deixar de ser troncal.
L’Estat es va desentendre de la formació musical, té menys
hores que religió, ignorant dictàmens del Consell Escolar de
l’Estat que recomanava que fos obligatòria, ara un alumne pot
acabar la seva formació sense haver cursat cap assignatura de
música. Això ho confirma la Confederació d’Associacions
d’Educació de la Música, la COAEM.

(Alguns aplaudiments)

El Parlament Europeu també va incloure la competència
cultural i artística entre  les competències bàsiques per al
desenvolupament integral de les persones, és una competència
clau per al desenvolupament personal. La LOMQE ha fet molt
de mal a la música i a altres assignatures. I ara vostès lloen les
excel·lències de la música, per això qued estorada, de la seva
sensibilitat envers la música. Deixin que denunciï en aquesta
iniciativa la seva doble moral, la falsa creença en la música,
una certa hipocresia envers la fe amb la música, com una eina
per curar ànimes i cossos. La música ajuda a tranquil·litzar
l’esperit i enaltir sentiments, ser educat i sensibilitzat per a la
música, per estimar-la, per escoltar-la a casa i relaxar-se, una
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bona teràpia per estar millor, per apreciar-la i gaudir-la al gust,
s’educa. Compartir concerts és també una manera de
socialitzar i de compartir que tenim persones per a una major
salut social. Tal volta si hi hagués més música estaríem tots
millor. 

Teràpia, etimològicament ve de cuidar, tenir cura, atendre,
alleugerir, calmar i la música ho pot fer, amb bons
professionals, clar que sí! La música pot guarir persones i fins
i tot ajudar a les societats. Però senyores i senyors diputats
del Partit Popular, que presenten avui aquesta iniciativa, siguin
coherents, demanin una millor consideració de la música en
general, modifiquin la llei perquè la música i les arts
plàstiques siguin considerades assignatures d’una importància
cabdal, que formen íntegrament a les persones i que les ajuden
a viure i estimin la música i els seus valors. I els ho dic amb
educació, sense acritud, perquè desitjaria realment que de
veritat tinguessin la sensibilitat per lluitar-ho. 

És clar que podem instar el Govern que reguli els requisits
acadèmics, laborals i de capacitació  professional que ha de
reunir la musicoteràpia per exercir i que a l’àmbit de la
comunitat autònoma també i dins les competències que
pertoqui, també ho faci. I per això votarem a favor dels punts
1 i 2.a). Però el que realment haurien de fer si vostès mateixos
volen ser terapeutes d’aquesta societat i volen cuidar i atendre
la gent, és promoure la música, promoure el seu estudi i el seu
gaudi, siguin bons socioterapeutes de la societat i tornin donar
a la música la seva importància i les hores necessàries a les
aules, per tenir una societat més sana i siguin coherents. 

Reflexionin, serveixin a la majoria, siguin terapeutes de la
societat a través de la música, de la cultura, de l’art. Cuidin de
veritat la societat i reparin els estralls fets.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Continuam, 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. La música
forma part de la vida diària de les persones i com a tal se li ha
de donar la importància que té. Jo no entraré  a debatre la
LOMCE, ni el que aquesta va fer amb la música, parlaré de la
musicoteràpia com a disciplina, plena de beneficis en molts de
sentits i que aquí se n’han anomenats i se n’han posats molts
damunt la taula i supòs que en repetiré alguns.

Els beneficis en l’aspecte psicocognitiu, que estimula la
concentració i l’atenció, així com el desenvolupament de la
imaginació, la creativitat i la memòria. Per la part
sociocomunicativa, que incentiva l’expressió tant verbal com
no verbal i els agents de la socialització. En l’aspecte físic i

motriu, que es pot fer servir per descarregar tensió  i a la
vegada per estimular el moviment. I pel que fa a la part
emocional és una eina fantàstica per expressar sentiments. A
més, contràriament del que es pot pensar des del
desconeixement, el perfil de la gent amb la que es pot treballar
en musicoteràpia representa un ventall ben ampla. Aquesta
teràpia no només està destinada a nins i nines, també a
adolescents, a persones amb algun tipus d’addicció. S’ha fet
feina amb presidiaris, amb gent major, amb persones amb
discapacitat i amb malalts.

De fet i també s’ha dit, a l’Hospital de Son Espases es va
encetar una iniciativa molt interessant, que ofereix
musicoteràpia als infants ingressats a la UCI, per tal de
combatre l’estrès i la por que pot provocar la situació d’ingrés
en els més petits. Així mateix, ja s’explicava, amb uns resultats
excel·lents a la planta d’oncologia pediàtrica i amb malalts
crònics. Si funciona s’ha de seguir utilitzant.

Però és cert que la realitat ens diu que tot i els nombrosos
beneficis i la diversitat dels perfils de la gent a la que la
musicoteràpia pot ajudar i que, malgrat que poc a poc és cada
vegada més present a la nostra societat, hi ha una falta de
reconeixement i regulació important en aquesta matèria i ja se
sap que aquesta manca de regulació pot comportar intrusisme
i mala praxis que sempre s’ha d’intentar evitar amb la
normativa adient. Per això és necessari fer passes cap a la
regulació i homologació, incorporar la musicoteràpia en els
estudis reglats i en forma de màster universitari.

També podria ser interessant valorar la possibilitat
d’incloure assignatures optatives als plans d’estudis dels graus
d’educació, psicologia i pedagogia. És cert que actualment
existeix el curs d’actualització universitària amb fonament de
musicoteràpia, que és un títol propi de la UIB, però que se
n’han de regular més opcions. Altres comunitats ens van
davant i seria interessant veure de quina manera han assumit
aquesta tasca i prendre’n exemple dels models més
interessants. 

Ens sembla una bona iniciativa que a més de donar
seguretat i garanties als professionals, segur que servirà per
donar a conèixer la musicoteràpia a qui encara no sap tots els
beneficis que comporta. Per tot això nosaltres votam a favor
d’aquesta iniciativa. 

Respecte de les esmenes no tenim cap problema en què
s’agrupin els punts, fins i  tot crec que pot ser millor per al
fons de la proposició no de llei, però sobretot nosaltres
teníem dubtes en el punt e), allà on es demanava que es fessin
convenis i nosaltres pensam que s’ha d’estudiar la possibilitat
i si hi ha un pla conjunt millor. I respecte desenvolupar les
propostes de COAEM dins el sistema educatiu, també hi
estam a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Assistents,
benvinguts. La funció d’un parlament és legislar, o aprovar
proposicions no de llei que vagin preparant el terreny, en vista
a una llei futura, ja sigui una llei d’aquest mateix Parlament, o
d’un altre parlament. Ara bé en un cas i en l’altre, el que fa un
parlament, millor o pitjor, és donar forma a una realitat, o com
a mínim això és el que hauria de fer, i és bo que així sia, les
lleis no poden ser fruit de la imaginació, o del mer
voluntarisme, no poden ser una entelèquia, les lleis han de
partir de la realitat, han de satisfer una necessitat. Si aquesta
necessitat no hi és i aquest problema no hi és, difícilment la
llei tendrà gaire recorregut, han de servir també per aplanar un
camí per aconseguir un determinat objectiu, han de tocar
finalment, per dir-ho en una paraula, amb els peus enterra. 

Avui som davant d’un d’aquests casos, deixin-me precisar
abans d’entrar en matèria, que jo sí he tengut l’oportunitat de
reunir-me amb l’associació, això sí, molt justet, ahir vespre
ens vam reunir amb la cap de comunicació, la responsable de
comunicació de la mateixa associació, perquè realment vàrem
tenir el temps molt curt. Per tant, no és només el Partit
Popular, com a mínim, la resta de partits no sé exactament en
quin cas estan, que hagin tengut diguem aquesta oportunitat.

Deia que avui estam davant d’un d’aquests casos, una
realitat la de la musicoteràpia que cerca empara legal, no
perquè no ho sigui, de legal, sinó perquè la falta d’una
regulació clara la manté en un terreny jurídicament indefinit
i inestable, cosa que afavoreix, per exemple, l’intrusisme.

Entre parèntesi, avui que tan parlam de xacres socials,
aquesta n’és una, sens dubte, i prou important, l’intrusisme, la
que consisteix a permetre que els que no tenen un determinat
nivell per exercir una professió, sigui la que sigui, o que no
paguen els imposts que han de pagar per tenir un negoci, per
exemple, puguin exercir tranquil·lament aquesta professió o
seguir tenint aquest mateix negoci. Els poders públics que
permeten això que després no s’estranyin del valor que la
nostra societat concedeix, per exemple, posem per cas, a un
títol universitari o a l’esforç d’una persona que amb grans
dificultats pot haver arribat a tirar endavant una empresa, per
exemple, al llarg de molts d’anys.

Però avui hem de parlar de musicoteràpia, i abans de res
hauríem de ponderar les bondats d’aquesta professió, unes
bondats que són inseparables de l’àmbit de la salut i del
benestar de les persones. En efecte, com ja s’ha dit en
intervencions anteriors i com recull la mateixa proposició no
de llei, la teràpia musical, entesa evidentment com una teràpia
complementària, i així ho demostren molts d’estudis
científics, té efectes benèfics en patologies ben diverses i a
tota classe d’edats, des de les més precoces, des de les edats
més primerenques, a les més avançades. I no només a l’àmbit

de la salut, evidentment, es troben aquests beneficis; també en
el de l’educació, on tan necessari és adquirir a una edat
primerenca, per exemple, habilitats no cognitives. No hauríem
de perdre de vista que una de les principals causes del fracàs
escolar, tal com demostren investigacions recents, està en la
falta de desenvolupament de les competències no cognitives
entre els anys..., el període aquest d’1 a 3 anys. Per tant si l’ús
de la musicoteràpia pot ajudar en aquest sentit evidentment
també serà altament recomanable la seva incorporació d’una
manera més regulada i sobretot més oficialitzada, per dir-ho
així, en aquest tram d’edat, per no parlar, evidentment, dels
alumnes que tenen necessitats educatives especials, i on
aquest tipus també de teràpia pot representar o representa
sense dubte una ajuda. O també en l’àmbit social; per exemple
s’ha usat també -altres portaveus que han intervingut abans s’hi
han referit- amb èxit a centres educatius, a centres
socioeducatius de menors, o també en l’àmbit carcerari.

Creim, per tant, prou raonables les propostes contengudes
en aquesta proposició no de llei, tant la dirigida al Govern
central, tendent a satisfer la regulació de l’activitat a l’àmbit
acadèmic, laboral i de capacitació professional, com les
dirigides al Govern de les Illes Balears. Evidentment també les
possibles esmenes, tal com s’ha comentat abans, que
s’introdueixin també a nosaltres ens semblaran bé. 

Avui en dia, i això crec que és una cosa indiscutible, és del
tot necessari aquest reconeixement de la professió, i en aquest
sentit seria bo que començàssim per donar forma a la nostra
comunitat autònoma a uns estudis reglats de nivell universitari,
també, que permetessin consolidar-la i combatre, al mateix
temps, tal com he dit abans, l’intrusisme que existeix. Altres
països ja ho han fet, i  valdria la pena que ben prest féssim
també el mateix aquí. I com és natural votarem a favor,
evidentment, d’aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Doncs passam al torn de
paraula del grup proposant. Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agraesc als grups
parlamentaris que donin suport a aquesta proposició no de llei;
crec que és evident que iniciatives com aquesta serveixen per
millorar el funcionament del sistema pública, donar
mecanismes complementaris de qualitat a la nostra educació,
a la nostra sanitat, i en definitiva avançar cap a la qualitat de
vida que tots desitjam. 

Sí els he de dir, després d’escoltar les seves intervencions
i tenint en compte que la meva intervenció inicial crec que era
bastant constructiva, bastant positiva, fins i tot m’he manifestat
en relació amb les seves esmenes, que em resulta certament
un poc decebedor que sempre hi hagi qualque grup o qualque
diputat que vulgui cercar enfrontament cada vegada que es fa
una proposició en aquest parlament, encara que sigui positiva,
encara que no cerqui enfrontament ni comparativa sinó
millorar la qualitat de vida de tots. Jo, la veritat, escoltar
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exposicions desafortunades que fan vostès, els representants
del Partit Socialista i de MÉS, fent al·lusions a la LOMQE,
quan són precisament -o Podemos- són precisament els partits
que a l’àmbit nacional s’han aixecat de la mesa negociadora
que els ha ofert el Govern de l’Estat precisament per intentar
arribar a consensos, precisament per poder modificar aquelles
lleis que ells mateixos després aquí presenten esmenes perquè
nosaltres instem el Govern de l’Estat on ells no han volgut
agafar la mà estesa per asseure’s a parlar-ne, idò això sí que
em pareix una vertadera incoherència, la veritat, senyors
diputats, no venir aquí a fer esmenes en positiu quan primer no
les han presentades als seus de Madrid, que seria el més lògic,
que per ventura no estarien ni d’acord perquè no s’han assegut
allà a negociar res.

Per altra banda si la passada legislatura evidentment
nosaltres haguéssim tengut la recuperació econòmica que
tenen vostès...

(Remor de veus)

... evidentment que sí que haguéssim pogut fer moltes coses
més, no ens haguéssim entretingut a criticar l’oposició, com
fan vostès, o almanco haguéssim debatut aquesta proposició
si l’haguessin presentada, perquè és que vostès tampoc no la
varen presentar aquesta legislatura passada, em pareix. Per tant
vénen a criticar que no l’estan fent quan tenen doblers, però
tampoc no la presenten quan vostès són a l’oposició i podrien
haver fet una oposició un poquet més constructiva.

I, mirin, retalls en música no és retallar, quan no hi ha
doblers; retall és retallar quan sí hi ha doblers, per motius
ideològics o per falta de competència. Retalls és posar
requisits de català a la Simfònica; retalls es llevar..., clar que
sí, posar el requisit de català a les netejadores de les escoles.
Però no, vostès donen importància a la música, i després
donen lliçons, quan l’Orquestra Simfònica la varen deixar en
fallida l’any 2011 i va haver de passar de consorci a fundació
perquè es poguessin assumir les nòmines; o quan el
Conservatori, per exemple, Superior de Música tenia un
pressupost de 2,5 milions i tenia un dèficit de 1,5 milions
d’euros... Però vostès donen lliçons que la música és positiva
i tenen la superioritat moral per dir al Partit Popular que per
què presentam propostes positives des de l’oposició quan
vostès tenen recuperació econòmica. Vostès són els de la
superioritat moral i els de la bona política; e ls  de la nova
política, com els de Podemos, que en el Consell de Ibiza han
despedido a un tenor que iba a actuar el Día de Europa, el
Sr. Carlos Rodríguez, por razones ideológicas... 

(Algun aplaudiment)

Sr. Salvador, ¡por favor! ¿Qué me está contando?
Consell de Ibiza. Ah, bueno, es que ustedes son pacto o no;
están en el banquillo o se sientan a gobernar según las
decisiones que se tomen.

(Més remor de veus)

Bé, jo de totes maneres no hi vull entrar..., crec que havia
fet una intervenció prou light, mira que de vegades m’he hagut
de contenir en qualque frase, però consider que era una
proposta positiva, que nosaltres no érem els protagonistes,
que els protagonistes són aquest grup de gent que fa una feina
boníssima, molt positiva, i els he dit fins i tot actuacions que
estan fent vostès en el Govern de la mà dels musicoterapeutes
per poder avançar cap a una millor qualitat educativa, cap a una
millor qualitat assistencial, i a més els he dit que els
acceptàvem de principi les esmenes, no només aquella que
resumeix la nostra, que pensàvem que era simplement un gest
per poder participar tots de la proposta, que em pareix
correcte, sinó també aquella segona d’addició que vostès han
presentat aquí, supòs que sense mostrar-la al Sr. Sánchez, que
és el que hauria de veure si es vol asseure a negociar una nova
llei que millori aquells aspectes de la LOMQE, que el Govern
d’Espanya ja ha estès la mà i ha dit que està disposat, si tenen
vostès alçada de mires, a poder-la analitzar.

En tot cas, per concloure, crec que tenim una oportunitat
magnífica de demostrar en aquest parlament que a part de fer
control al Govern som capaços de presentar iniciatives
positives, beneficioses per a tots, sense color polític, sense
interès partidista. Crec que pot ser una proposició de tots
perquè és una proposició de la musicoteràpia, no és una
proposició dels polítics, i únicament han d’estar guiades per
aportar millores al nostre sistema educatiu i sanitari, i crec,
senyors diputats, que aquesta és un d’aqueixes oportunitats.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Entenc que hi ha consens en aqueixa
iniciativa, en aqueixa proposició no de llei amb les dues
esmenes incorporades.

Per tant, puc entendre que s’aprova per assentiment? Sí.

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

(Alguns aplaudiments)
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