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EL SR. PRESIDENT:

Passam, per tant, a la tercera.

1) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 2953/18, presentada pels Grups
Parlamentaris Mixt i  Socialista, de reforma de l’article
69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència del
que triï l’illa d’Eivissa.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de
presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
2953/18, presentada pels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als afectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa.

La secretària primera llegirà el criteri del Govern, escrit
RGE núm. 3763/18.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència, en sessió de dia 13 d’abril de 2018, adoptà
l’acord següent:

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 en
relació amb l’article 185.3 de Reglament del Parlament de les
Illes Balears, el criteri favorable del Govern de les Illes
Balears respecte de la presa en consideració de la Proposició
de llei per a la reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola, als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi amb independència del que triï l’illa d’Eivissa, RGE
núm. 2953/2018.

Segon. Manifestar igualment, en consideració amb el que
estableixen els mateixos articles del Reglament de la cambra,
la conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació
de la proposició de llei esmentada.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Passam al torn d’intervencions
dels grups parlamentaris presentants de la iniciativa. Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Diputades, diputats, públic, i també
m’agradaria donar la benvinguda d’una manera especial al
conseller Rafel Ramírez, del Grup Socialista de Formentera,
que també té representació en el Ple del consell insular i que
avui ens acompanya. Per tant li agraesc també que hagi vengut
fins aquí.

La proposta que avui presentam en nom de Gent per
Formentera i Socialistes de Formentera conjuntament amb el
PSIB té per objecte fer una passa més en la demanda històrica
del poble de Formentera per aconseguir e l seu propi
representant al Senat. La demanda d’un senador o una senadora
propi té un llarg recorregut, i es troba profusament
documentada en l’exposició de motius que acompanya aquesta
iniciativa. De fet el primer acord institucional al respecte data
d’un acord d’unanimitat del Ple del que llavors era
l’Ajuntament de Formentera l’any 2004, en què es manifestava
la seva voluntat perquè l’illa pogués escollir com a
circumscripció electoral pròpia un representant al Senat.

Però és indiscutible que fou a partir de la creació  i
constitució formal del Consell Insular de Formentera l’any
2007, a l’empara de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears aprovada aquell mateix any, quan aquesta
demanda prengué una major força; així ho acrediten els acords
de Ple del Senat de l’any 2009, els acords de Ple del Consell
Insular de Formentera dels anys 2010 i 2017, respectivament,
i els acords de la Comissió d’Assumptes Institucionals
d’aquest parlament de l’any 2011, coincidents tots ells pel que
fa a la necessitat de modificar puntualment la Constitució, i en
alguns casos també pel que fa a la modificació de la Llei
Orgànica 5/1985, de règim electoral general, a fi de
considerar l’illa de Formentera com una circumscripció
electoral independent de la d’Eivissa.

No obstant això, les demandes reiterades sobre aquesta
qüestió a dia d’avui no han donat els seus fruits, i és evident
perquè, si no, no n’estaríem parlant. I per primera vegada,
gràcies a l’impuls inicial del Consell Insular de Formentera,
aquesta demanda pren forma de proposició de llei per
modificar la Constitució, i en concret per modificar el seu
article 69.3, que fa referència a l’assignació del nombre de
senadors i senadores que corresponen a les províncies
insulars, referint-se al cas d’Eivissa, guió, Formentera com
una agrupació d’illes, motiu pel qual, a diferència de la resta
d’illes de l’Estat espanyol, els ciutadans d’ambdues illes ens
trobam forçosament obligats a compartir la persona que ens
representa al Senat.

Les illes de Formentera i d’Eivissa som illes veïnes,
germanes i unides per una herència i una tradició històrica que
no permeten entendre la realitat d’una sense l’altra. Les
institucions de govern d’ambdues illes han estat realitats
gairebé indissolubles per segles, i aquesta realitat ha perdurat
fins a l’any 2007, moment en què, com he dit anteriorment, es
creà i constituí formalment el Consell Insular de Formentera,
a la vegada Ajuntament de Formentera.

Però el fet que encara avui la realitat i el vincle d’ambdues
illes compti amb tants d’elements sortosament indissolubles
al llarg dels segles no resta cap dels arguments a la legítima
demanda del poble de Formentera per assolir totes les fites
que comportin el màxim grau d’autonomia i sobirania
possibles dins el marc legal existent. De fet, la història recent
i l’experiència dels primers deu anys d’existència del Consell
Insular de Formentera demostren amb escreix la capacitat en
ocasions qüestionada de la màxima institució de l’illa i els
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seus òrgans de govern per portar a terme la labor, no sempre
senzilla, de decidir administrar des de la pròpia illa allò que li
és propi i que correspon al seu poble. 

És ara, si cal, que els formenterers i formentereres i els
seus representants i també la seva màxima institució insular
estan més compromesos i convençuts que mai respecte del fet
que més autonomia ens dóna més qualitat de vida, més
prosperitat i més igualtat, i ens ho està demostrant
l’experiència. Per això, reclamam la representació directa a
tots els àmbits institucionals possibles, en igualtat de
condicions que la resta de ciutadans de les Illes i de l’Estat.

Sabem que una vegada arribat el dia que Formentera compti
amb el seu o la seva pròpia representant al Senat hi tendrem
una veu directa i compromesa, una veu que haurà de servir per
damunt de tot als interessos de la nostra illa, però que a la
vegada haurà de treballar de forma solidària i corresponsable
per a aquelles fites que són d’interès general de la nostra
comunitat i que ens ajudin a millorar la cohesió com a societat
balear. Per tant, nosaltres reivindicam el paper del senador o
senadora de Formentera, no només com a un senador propi de
Formentera, sinó com a un senador o una senadora pròpia
també de les Illes Balears. 

Sabem que, per altra banda, hi ha una qüestió important
aquí i és que no sabem quina serà la realitat pel que fa a la
modificació de la Constitució, sabem que estam en un
escenari complicat, hi ha molts  de fronts oberts en aquest
sentit, hi ha molts d’interessos diferents i probablement la
demanda, que jo esper que avui tots votarem favorablement, o
això els demanaria a vostès, i per això faig aquesta intervenció,
tendrà encara un recorregut llarg, però no per això un
recorregut impossible, no és una quimera, no és una il·lusió
que pensam que sigui irrealitzable. 

És per això, com els he dit, que els deman a vostès el
suport a aquesta iniciativa, els deman responsabilitat perquè
puguem enfortir les nostres estructures de representació com
a balears a la resta d’institucions de l’Estat, i en aquest cas al
Senat. 

Ja poc més, esperaré en el torn d’intervencions de tots
vostès i evidentment m’oferesc, ja ho dic anticipadament, a
col·laborar amb qualsevol dels grups que tengui esmenes, si
és que en algun moment es produeix alguna al llarg de la
tramitació d’aquesta proposició de llei. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, senyors i senyores diputats. Vull
saludar al públic que avui ens acompanya i especialment al
meu company Rafael Ramírez, conseller del Consell Insular

de Formentera, i, si el president m’ho permet, vull que les
meves primeres paraules siguin per desitjar bona feina i èxit
a la nostra companya Bel Oliver en la seva nova responsabilitat
al capdavant de la Secretaria d’Estat de Turisme i donar també
la benvinguda al nostre company Juli Dalmau, com a diputat a
aquesta cambra, a qui també li desitjam molts d’èxits perquè
els seus èxits també seran els nostres èxits.

Estic contenta que avui el meu company Rafael Ramírez
sigui aquí perquè d’alguna manera ara li puc deixar la meu veu
en aquesta cambra a l’hora de defensar aquesta proposició de
llei presentada conjuntament per la diputada Sra. Tur, que m’ha
precedit en la paraula, i el Grup Parlamentari Socialista ja que
el contingut de l’esmentada proposició de llei, de sol·licitud
que Formentera pugui triar el seu propi senador, és una
reivindicació dels Socialistes de Formentera que hem defensat
també en el consell d’aquella illa. 

Com s’explica a l’exposició de motius, i com també ho ha
explicat molt bé la Sra. Tur, aquest tema que ara debatem no és
un tema nou, podríem centrar el debat en una qüestió
estrictament jurídica i, per tant, en la necessitat de modificar
l’apartat tercer de l’article 69 de la Constitució com a
conseqüència de la creació del Consell Insular de Formentera
en virtut de la reforma d’aquest article, del 39, i també de la
disposició transitòria vuitena de l’Estatut d’Autonomia duit a
terme mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i
la seva constitució com a, efectivament, Consell Insular de
Formentera el 10 de juliol de 2007.

L’apartat tercer de l’article 69 de la Constitució disposa
que les províncies insulars, cada illa o agrupació d’illes amb
cabildo o consell insular constituirà una circumscripció a
efecte de l’elecció dels senadors, en correspondran tres a
cadascuna de les illes majors: Gran Canària, Mallorca i
Tenerife, i un a cadascuna de les illes o agrupacions d’illes
següents: a Eivissa-Formentera com una única agrupació
d’illa, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i
La Palma. Per tant, tot indica que essent previs els consells
insulars a la pròpia Constitució i la finalitat real del legislador,
allò que anomenaríem el criteri finalista o teleològic, era que
cada illa amb consell insular o amb cabildo fos una
circumscripció a efecte d’elecció del senador, és a dir, que la
circumscripció quedava vinculada o condicionada a
l’autonomia institucional i administrativa de cada illa, per tant,
que disposàs del propi consell insular en el cas de Balears. 

Em reafirma aquesta conclusió el fet que en 1978, quan
s’aprovà la Constitució, l’illa canària d’El Hierro, amb una
població molt similar llavors a la de Formentera, però amb
cabildo propi, se li va atorgar l’elecció d’un senador i en canvi
Formentera no. Per tant, el criteri en cap cas no era
poblacional sinó que era disposar de govern insular propi.

En aquest sentit podríem entrar a debatre si la creació del
Consell de Formentera podria haver suposat de facto una
modificació o una mutació de l’apartat tercer de l’article 69
sense que fes falta una modificació expressa de la
Constitució. En aquesta línia qui fou senador d’Eivissa i
Formentera, Pedro Torres i Torres, del PSOE, MÉS i Eivissa
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pel Canvi va plantejar una pregunta sobre si la creació del
Consell de Formentera implicava de facto i també de iure una
modificació de l’article 69 de la Constitució, la resposta fou
negativa per part dels serveis jurídics tant del Senat com de
l’Administració General de l’Estat en el sentit que era
necessària una reforma ad hoc específica del mencionat
article, ja que de no fer-se expressament l’agrupació d’illes
Eivissa i Formentera, de les Illes Pitiüses, es mantendria
vigent en virtut de l’article 69 de la Constitució.

Igualment el catedràtic de Dret Constitucional de la
Universitat de les Illes Balears, Joan Oliver Araujo, va publicar
a la premsa un article sobre el senador per Formentera on
teoritzava precisament sobre aquest tema, sobre si la creació
del Consell Insular de Formentera podria haver significat una
espècie de mutació de la Constitució en el seu article  69.3
que estableix una agrupació d’illes per al Senat explícita i
única a tot l’Estat, que és la d’Eivissa i Formentera, que podria
estar condicionant també que es mantingués el consell insular
comú; és a dir, si la Constitució era constitutiva per se
d’aquesta situació sense que pogués ser alterada o modificada
per l’Estatut d’Autonomia de 2007.

En un altre article, titulat Un senador para Formentera,
assenyalava que amb la creació del Consell Insular de
Formentera el senador per aquesta illa resultaria una
conseqüència inevitable si bé per la redacció taxativa de
l’article mencionat la reforma constitucional és obligada i
preceptiva.

Malgrat les diferents reflexions que es puguin fer o s’hagin
fet per diferents juristes les conclusions són molt clares,
l’Estatut d’Autonomia podria crear, i així ho va fer el 2007, un
consell insular propi per a l’illa de Formentera, no obligant
l’article 69.3 a mantenir com a únic el consell insular
conjuntament de les dues illes, Eivissa i Formentera. La
conseqüència d’açò necessàriament ha de ser la modificació
d’aquest apartat tercer de tantes vegades repetit article 69 de
la Constitució per trencar l’agrupació d’illes d’Eivissa i
Formentera per tal de poder elegir cada una d’elles el seu
propi senador. 

A part, però del debat jurídic no és menys important la
necessitat de corregir aquest greuge comparatiu per a
Formentera i també per a Eivissa i, per tant, també, com ha dit
la Sra. Tur, per a totes les Illes Balears per compartir
circumscripció per a la selecció de senador a diferència de la
resta d’illes de tot l’Estat espanyol. Es tracta d’una
reivindicació justa i legítima que necessàriament ha de ser
atesa i avui amb aquesta proposició de llei es pretén fer ja no
la primera passa, perquè ja s’ha fet pels nostres companys,
sinó una passa més perquè açò sigui possible. 

Qui pertanyem a les Illes Balears, sigui de naixement o
d’adopció, no ens sentim pròpiament o únicament balears i
fins i tot m’atreviré a utilitzar el possessiu, ens sentim de la
nostra illa, cada un i cada una de la seva illa de procedència. I
emprant les paraules que no són meves podríem entendre que
les Illes Balears són com un estat federal a petita escala on
som diversos, compartim les quatre illes i els seus ciutadans

infinits trets identitaris, però a la vegada amb alguns trets
propis ben diferenciats, la qual cosa ens enriqueix i ens fa
encara més grans.

Per açò, des del 2007 cada illa compta amb el seu govern
illenc, amb un consell insular, amb independència de la seva
extensió o nombre d’habitants que tingui, només pel fet de ser
illa i, per tant, és ara legítim i de justícia, com hem vingut
demanant els socialistes al llarg dels anys, abans i tot de tenir
Formentera el seu propi consell insular, que els formenterers
i formentereres puguin triar el seu senador a les Corts
Generals i ser representants al Senat amb veu pròpia. Com he
dit abans també, i com així també s’explica a l’exposició de
motius de la proposició de llei, la reivindicació d’un senador
propi per Formentera ve d’anys enrera, havent tingut i ho dic
amb orgull, els socialistes un paper rellevant. 

Així trobem el primer antecedent a l’acord del ple de
l’Ajuntament de Formentera, de dia 20 d’agost de 2004, que
va debatre i aprovar la moció del Grup Municipal COPF sobre
un senador propi per Formentera, presentada pel Sr. Isidor
Torres Cardona, en nom i representació del Grup Municipal
COPF (Coalició d’Organitzacions Progressistes de
Formentera), moció que va ser aprovada per unanimitat.

La primera passa pròpiament jurídica que es va dur a terme
perquè açò fos possible va ser com he dit, a la modificació de
l’Estatut d’Autonomia, per la Llei Orgànica 1/2007, que va
crear el consell insular per a l’illa de Formentera.
Posteriorment, en el ple del Senat de dia 15 d’abril de 2009,
es va debatre i aprovar per unanimitat també la moció
impulsada pel senador d’Eivissa i Formentera, integrat al Grup
Mixt, el Sr. Pedro Torres i Torres, de la formació electoral
Eivissa i Formentera al Senat, formada pel PSOE-Eivissa pel
canvi i PSOE, amb la que es va instar el Govern d’Espanya a
impulsar les modificacions necessàries perquè els ciutadans
de les illes de Formentera i d’Eivissa, puguin elegir cada una
d’elles el seu senador propi i el Diari de Sessions d’aquest
debat és prou interessant i els recomano la seva lectura.

Sense deixar el Senat, en aquest punt vull també fer un
especial esment al nostre company i actual senador Sr.
Francesc Antich, qui ha abanderat també a les Corts Generals
aquesta reivindicació que Formentera i Eivissa siguin
circumscripcions electorals separades a efectes d’elegir el
seu propi senador, i qui ha treballat també en diferents
ponències per tal de què el Senat sigui una autèntica cambra de
representació territorial.

Ja dins aquesta legislatura una fita important que podem dir
suposa el tret de sortida d’aquesta proposició de llei que ara
debatem, és l’acord unànime del ple  del Consell Insular de
Formentera, adoptat el 21 d’abril del 2017, com a proposta de
resolució dins el debat anual sobre l’estat de Formentera, on
es va aprovar instar el consell insular a aprovar una iniciativa
legislativa al Parlament de les Illes Balears, perquè sol·liciti
la modificació de la Constitució espanyola i dels textos legals
necessaris, perquè Formentera compti amb un senador propi.
Proposta de resolució que va ser presentada pel Grup
Socialistes per Formentera i defensada pel Sr. Ramírez. 
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A l’acta de la sessió es recull literalment el següent, en
qualsevol cas diu, “a col·lació d’això, portem avui la qüestió
de què Formentera tengui un senador propi i no el d’Eivissa
compartit, sinó un propi per a Formentera, amb la
corresponent reforma de la Constitució, article 69.3, que
preveu que l’agrupació d’illes en el seu cas, únic en tot
Espanya d’Eivissa i  Formentera, tot i que ja cadascuna
compten amb un consell insular propi”. Diu que no és una
novetat i que avui portem a aquest plenari i ara surt el tema del
senador com a reivindicació important. Diu que “es tracta de
la defensa dels drets de tots els formenterers i fer-se visible
com a illa a les Corts Generals, com les altres illes totes les
altres tenen”, espera que avui s’aprovi.

I ja vaig acabant, a partir d’aquí, d’aquest acord unànime del
ple de Formentera, del 21 d’abril del 2017, el secretari del
Consell de Formentera, el Sr. Ángel Navarro, qui també ha
treballat molt el tema, fa un recull d’antecedents i  dels
diferents informes jurídics en què ell també ha participat, que
culmina amb el ple extraordinari del Consell de Formentera
d’1 de desembre de 2017 i que ha donat com a resultat aquesta
proposició no de llei que ara debatem presentada per la Sra.
Tur, com he dit abans, Gent per Formentera, PSOE i pel Grup
Parlamentari Socialista.

Per tant, debatem aquí una demanda legítima, justa i
necessària per a la nostra democràcia, que es mereixen no
només els formenterers i  formentereres i els eivissencs i
eivissenques, sinó tots els ciutadans d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Intervencions dels grups en torn a
favor de la proposició de llei. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
tots sabem actualment hi ha un senador per Eivissa i
Formentera, un senador que és la representació territorial que
tenen les dues illes a la cambra alta i que defensa els
interessos de les Pitiüses en el seu conjunt, de manera
igualitària i sense preferències ni discriminacions. Però són
molts els arguments que tenim a les Illes Balears per defensar
que estam absolutament convençuts que existeix una autèntica
necessitat de reconèixer a Formentera un senador propi, un
senador que la representi de forma singularitzada i en igualtat
de condicions amb la resta de territoris que configuren el
territori nacional, evitant perjudicis i greuges innecessaris.

Per tots és conegut que l’Estatut d’Autonomia va patir una
reforma el 2007, en virtut de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer. Com bé queda descrit a l’exposició de motius
d’aquesta proposició de llei, l’Estatut del 2007 va assolir la
creació del Consell Insular de Formentera, donant lloc a una

institució singular i amb personalitat jurídica pròpia. Aquest
canvi substancial rellevant i essencial per a la història política
de les Pitiüses va suposar la fi de l’agrupació d’illes a Eivissa,
Formentera, existent des del règim preautonòmic.

Com he dit l’Estatut d’Autonomia va ser modificat atorgant
a l’illa de Formentera un règim polític i institucional propi,
amb la creació del Consell Insular, però també amb la
possibilitat de què el Parlament de les Illes Balears tengués un
diputat autonòmic per Formentera. Havent aconseguint aquesta
independència institucional, per què ha de seguir sense
representació màxima a la cambra alta aquesta illa? No s’entén
ni tampoc és de justícia que Formentera sigui l’única entre
totes les illes que configuren els dos arxipèlags, el balear i el
canari, sense representació al Senat, perquè ja no és ni tan sols
la menys poblada de l’Estat espanyol, en haver superat la seva
població de dret que té l’illa canària d’El Hierro des de l’1 de
gener de 2013. El fet que encara no tengui senador propi és
conseqüència que l’article 69.3 de la Constitució espanyola
obliga a Formentera a compartir un senador amb l’illa
d’Eivissa, per considerar aquestes dues una agrupació d’illes,
que de facto ja no ho són.

És necessari tal i com estableix l’exposició de motius
d’aquesta proposició de llei que avui debatem, invocar l’article
69.3 de la Constitució espanyola que literalment diu: “A les
províncies insulars cada illa, o agrupació d’elles, amb cabildo
o consell insular, constituirà una circumscripció a efecte de
l’elecció de senadors, tot corresponent 3 a cadascuna de les
illes majors, Gran Canària, Mallorca i Tenerife i 1 a cadascuna
de les següents illes o agrupacions, Eivissa i/o Formentera,
Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La
Palma.

Per tant, com no pot ser d’altra manera, és inevitable la
reforma de la llei, la reforma de la Constitució espanyola, que
permeti e liminar aquest guió, que continua reconeixent
Eivissa i  Formentera com una agrupació d’illes, perquè la
realitat política i institucional de l’illa s’ha transformat i
aquesta evolució compromet la redacció de l’article 69.3, en
tot allò que afecta les illes d’Eivissa i Formentera. Que l’illa
de Formentera triï un senador propi, amb independència del
que triï  l’illa d’Eivissa, és una reivindicació històrica i així
queda patent als Diaris de Sessions de les diferents
institucions, locals, autonòmics i estatals. Acord unànime al
Senat abril 2009, acord unànime al Consell de Formentera
2010 i 2017, acord unànime al Parlament de les Illes Balears
març 2011.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular donarem
suport a aquesta proposició de llei i li donarem suport perquè
coincidim en el fons i perquè coincidim en la forma.
Coincidim en el fons perquè és conseqüència de la
modificació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de
l’any 2007, en virtut del qual Formentera es va constituir com
a consell insular, modificació estatutària que va impulsar el
Partit Popular. I coincidim en la forma perquè arrel d’aquesta
modificació estatutària és necessari concretar, mitjançant una
simple reforma o substitució d’un guió per una coma, que ja
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no hi ha agrupacions insulars a Espanya, i per tant és
innecessari utilitzar aquest concepte.

Consideram, com ja he dit, de justícia la demanda unànime
dels ciutadans de Formentera de culminar la seva plenitud
política i el reconeixement de la seva singularitat amb
l’obtenció d’una representació directa al Senat en tant que
cambra de representació territorial on estan representades
totes les altres illes de l’Estat. 

Per tot això entenem que empram arguments suficients per
donar suport a la proposició de llei presentada en relació amb
la reivindicació d’obtenir un senador propi per a Formentera
amb independència del que triï l’illa d’Eivissa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Doncs pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Primer volem tornar la benvinguda
al Sr. Dalmau en aquesta cambra, que no ho havíem fet abans,
i evidentment també al representant del Consell de
Formentera. Benvinguts siau.

Crec que mai un guió no havia separat tant la possibilitat de
tenir representació per part d’una illa a les institucions de
l’Estat a Madrid. Seré molt breu perquè crec que amb
l’exposició de motius, amb les intervencions que he escoltat
fins ara, probablement els arguments sòlids per aquesta
reclamació, que entenem que és justa, que provoca més
autonomia també per a l’illa de Formentera, entenem que és
una proposta raonable; defensam també que sigui una
reivindicació històrica, tal i com s’ha dit aquí per part de tots
els portaveus; i entenem també que, bé, aquesta qüestió que
hauria de ser tan senzilla, com és la de substituir un guió per
una coma, també, després que es pogués conformar el Consell
de Formentera en el seu moment, pensam, tal com també s’ha
dit per aquí, que hauria d’haver estat una qüestió també més
automàtica, o almanco que la iniciativa hauria d’haver vingut
també des de l’Estat i no que ara sigui Formentera que hagi de
reclamar, sembla ser com una qüestió quasi agònica, el que és
una qüestió justa i que entenem que, ja dic, es podria haver
tingut la iniciativa des d’un altre àmbit.

Per la nostra part entenem que és un bon moment per
presentar aquesta iniciativa, pensam que es donen les
condicions... o que les condicions són quasi tan bones o tan
dolentes com en qualsevol altre moment històric per fer una
reforma constitucional; entenem que hi ha més possibilitats
perquè hi hagi més partits oberts a una reforma o modificació
constitucional, veurem fins a quin punt això és possible, però
almanco en el discurs sí que s’ha obert la possibilitat perquè
pugui existir aquesta reforma. Veurem després quins límits té;

evidentment a nosaltres ens agradaria que es pogués obrir un
procés constituent com toca, això sí que evidentment ho veim
més complicat, i també ho hem de ressaltar, però almanco
aquestes diferents opcions que s’han exhibit en el Congrés
dels Diputats per muntar comissions de reforma
constitucional entenem que podrien permetre la modificació
que avui es proposa des d’aquest parlament.

Feim també una valoració positiva que s’hagi apel·lat el
mateix govern de les Illes Balears, també, per donar el seu
suport a aquesta manifestació. Per tant entenem que hi ha
l’impuls, el consens suficient tant des dels grups parlamentaris
d’aquesta cambra com també des de les diferents institucions
d’aquest comunitat. Hi ha una cosa també que voldríem
destacar en aquest sentit, i és que la idea que Formentera pugui
tenir un consell insular i que a més pugui tenir representació
en el Senat entenem que acaba també amb el que és
probablement una de les darreres bases existents del règim
preautonòmic; recordem que els consells insulars ja estaven
prevists a la Llei de bases de règim local de l’any 75, de
manera que són previs al text constitucional de 1978; trencar
d’alguna manera, amb l’existència del Consell de Formentera,
amb aquest passat, també entenem, i amb aquesta possibilitat,
penso que també és important, rellevant, i crec que ho hem de
destacar en vistes al nostre desenvolupament democràtic.

Per tant, per acabar, i com a conclusió política també, des
del nostre partit volem que Formentera tengui representació
a l’Estat, perquè entenem que les diferents identitats de l’Estat
han de tenir representació  al Senat. Nosaltres entenem el
Senat no només com una cambra de representació territorial
sinó també de representació de la plurinacionalitat, és la
concepció que nosaltres tenim del nostre estat, i aquí
evidentment Formentera n’ha de formar part. A partir d’aquí,
insistim -i acab ja-, nosaltres som partidaris d’una reforma en
profunditat, també, no només de la Constitució sinó que ens
agradaria també una modificació del Senat, evidentment, que
entenem que fins ara ha fomentat el bipartidisme o podríem
dir que fins i tot el monopartidisme en aquesta legislatura. 

Hi ha algun dubte, evidentment, que també crec que haurem
de debatre en el seu moment, que és aquesta..., bé, falta de
proporcionalitat quant al nombre de població que podria
representar aquest senador, però entenem evidentment que la
identitat està per damunt i la representació territorial està en
aquest cas per damunt del nombre de població que podria
representar aquest senador.

Per tant, res; sort, que serà, entenem, també sort per a tots
els ciutadans i les ciutadanes illencs, perquè crec que ens falta
representació i visibilitat també a Madrid. Crec que ens hem
de fer conèixer més i, mira, ara amb aquesta oportunitat tenim
una nova possibilitat que es pugui aconseguir. Per tant, ànim
a totes les persones de Formentera en aquest repte.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

Mallorca, Mallorca, Menorca és el darrer de tots.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Avui crec que ens repetirem una
mica però, bé, intentaré també ser breu, perquè crec que tots
almanco hem manifestat aquest acord, no?, aquesta voluntat
que realment Formentera tengui aquesta representació en el
Senat, i per tant nosaltres, com a MÉS per Mallorca, el que
volíem destacar són coses que crec que ja s’han destacat, però
faré un breu, és a dir que ja fa deu anys que es va crear aquest
consell de Formentera, per tant ja fa deu anys que aquesta
reivindicació, de manera ferma, és sobre la taula i encara
estam pendents que es posi en marxa per fer-la efectiva,
perquè crec que va ser ja un canvi essencial per a la història
política el fet de crear el Consell Insular de Formentera, i que
precisament va posar en valor aquesta importància i  la
singularitat d’aquesta illa de Formentera. I a la vegada aquesta
és la reivindicació, no?, que mostra que va amb aquesta
dependència administrativa de Formentera envers Eivissa que
fins ara s’havia donat.

El fet de la demanda d’un senador propi, per tant, creim
que va lligat a aquest consell insular i que ja han passat, com
he dit, aquests deu anys d’aquests fets, i nosaltres volem
destacar que aquesta unanimitat ha quedat acreditada, ja ho han
dit els companys, però ha quedat acreditada des de l’any 2004
per acords a l’Ajuntament de Formentera; després al Senat,
com ha dit la companya del PSOE, el 2009; per aquest
reglament orgànic mateix del Consell Insular de Formentera,
que també reivindica aquesta demanda i fa palesa aquesta
demanda; el 2010 hi torna haver acords d’aquest Consell
Insular de Formentera, amb aquesta reivindicació; en aquesta
mateixa cambra el 2011, també per unanimitat, tots els acords
són per unanimitat. També a la Comissió d’Assumptes
Institucionals també es dóna suport a aquesta proposta, que hi
torna a ser després en 2017, ja més recent, i  que és el que
posa en marxa i engega aquesta darrera proposta per realment
fer-la efectiva, que és l’acord del Consell Insular de
Formentera de 2017, i també per unanimitat.

Per tant què més volem? Queda més que acreditada aquesta
demanda unànime de formentereres i formenterers perquè la
seva emancipació política, jo li diria emancipació política, al
final sigui completa al cent per cent amb la representació
directa en el Senat com a cambra que és, hauria de ser, encara
que tots de vegades dubtem que realment sigui una cambra
vertadera de representació territorial, però sí que davant la
Constitució Espanyola ho és.

Per tant, com la resta d’illes, no?, jo  crec que això és
important també ressaltar, que en aquest moment és l’única
illa de l’Estat espanyol que en aquest moment no té
representació en el Senat pròpia, i això també és important. 

L’Estatut nostre també ja preveu que ja no hi ha aquesta
agrupació Eivissa-Formentera, que ja són dues illes totalment
administrativament independents. Per tant, la Llei de consells
insulars també fa palesa aquesta... a l’antecedent de la llei
també l’esmena que també ja fa aquesta realitat d’aquesta
independència entre les dues illes, aquesta independència
administrativa. Per tant, Formentera, ja ho han dit aquí, en
aquesta demanda combina totes aquestes reivindicacions de
totes les institucions que van al voltant, i també s’hi pot afegir
aquesta reivindicació, que jo crec que la representant del
Partit Popular també ho ha fet palès, no?, i també s’exposa en
aquesta llei de motius, que fins i tot podríem dir que no és fins
i tot l’illa que ara, en aquest moment, té menys habitants. O
sigui, que de qualque manera amb més raó no podem continuar
amb aquesta discriminació.

Per tant, és necessari aquest reconeixement d’aquesta
singularitat i que realment es faci efectiva aquesta majoria
d’edat política dins l’Estat espanyol al cent per cent, com va
suposar una primera passa la creació del consell insular. 

Per tant, és cert que aquesta Constitució Espanyola, a
l’article 69.3, ha de reflectir el que ja reflecteix aquest nostre
estatut d’autonomia, aquest estatut polític que ens representa
i que fa referència en aquest sentit a Formentera d’aquesta
disgregació administrativa amb Eivissa. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca no podem fer més que
donar suport a aquesta proposició de llei perquè l’autonomia,
la plena autonomia com a institució d’autogovern insular es
faci efectiva i, per tant, aquesta illa, aquesta agrupació d’illes
el que diu l’artic le 69.3 quan diu: “a les províncies insulars
cada illa o agrupació d’illes amb cabildos o consells insulars
constituirà una circumscripció a efecte d’elecció de senadors”
en aquest moment és una incongruència amb la realitat,
realment no es correspon amb la realitat. No cada illa que té
consell insular té representació i l’única excepció és el
Consell Insular de Formentera.

Per tant, crec que més arguments ja, vull dir, realment la
Constitució en aquest moment no... diríem que hi ha una
contradicció jurídica, entenem nosaltres, no?, per tant, aquest
article 69 no s’adapta a aquesta realitat institucional i per tant
han passat ja deu anys i és ben hora de resoldre aquesta
disfunció i també aquesta discriminació política dels
formenterers i formentereres.

Per tant, volem des de MÉS per Mallorca que aquest
article 69.3 que al final digui, a Eivissa, Formentera, Menorca,
Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote i La Palma i
que sigui clarament... que es faci efectiu clarament aquest
senador propi per a l’illa de Formentera. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Evitam reiteracions, subscrivim els
arguments que s’han explicat en aquesta tribuna, per tant,
nosaltres donarem suport totalment a aquesta iniciativa,
perquè suposa més autogovern i donar representació als
ciutadans de les Illes Balears, en aquest cas als formenterers,
i perquè acaba amb una desigualtat inacceptable, que és que
sigui l’única illa que no té un senador. Dit la qual cosa això
sempre serà així mentre el Senat estigui compost per senadors
elegits pels ciutadans perquè en aquest model federalista, que
parlava la portaveu del Partit Socialista, saben que una de les
possibilitats i de les opcions és que el Senat estigui conformat
per membres dels governs dels estats federats o de les
comunitats autònomes, que és el que passa a Alemanya. 

Per tant, diguem, tots som conscients, i  no és per tirar
aigua al vi, tots som conscients que els senadors que
s’elegeixen al final és veritat que representen una illa, però al
final s’acaben situant en el Senat en clau més partidista que en
clau territorial, per tant, exerceixen més de senadors d’aquell
partit polític que de senadors en defensa dels interessos
territorials. Això és una realitat, una experiència històrica.

Per tant, al final aquesta funció també té una dificultat que
és que el Senat no és una cambra de representació territorial,
a la realitat, és una cambra de segona lectura legislativa, per
tant, no està exercint aquest paper. Per tant, mentre no es
canviï substancialment el Senat no vull contribuir a aquell
llançament de coets que veig que es produeix aquí, però
realment benvingut sigui el senador, que sigui com a les altres
illes, però el que fa falta és una reformulació molt profunda
del Senat perquè si no al final tot plegat, ja dic, no serveix a la
pràctica per a massa coses, però bé, mentre el sistema estigui
muntat d’aquesta manera, com a mínim, que els ciutadans de
les Illes, que els ciutadans de Formentera siguin com els
ciutadans de les altres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats . Evidentment el nostre grup, un grup sobiranista,
insularista, menorquinista, donarà suport, evidentment, a
aquesta proposta que reforça la veu dels ciutadans de
Formentera, però també he de dir que estimam massa
Formentera per no parlar clar i  no dir la veritat i el que
pensam. El que pensam va un poc en la línia del que es
plantejava també des del Grup El Pi.

Què es planteja amb aquesta proposició de llei? Una
reforma puntual, puntual dins una modificació sembla que més

general, de la Constitució Espanyola, una ampliació puntual
del Senat per complir allò que l’article 69, tantes vegades
repetit avui aquí, a l’esperit i al text diu, i què diu?, que el
Senat és la cambra de representació territorial i com a cambra
de representació territorial Formentera també hi ha d’estar
representada. També diu que a les províncies insulars cada illa
o agrupació d’illes amb cabildo o consell insular constituirà
una circumscripció a efectes de selecció dels senadors, però
més avall, en un tercer apartat, detalla aquests senadors i en
dóna tres per Mallorca, un per Menorca i un per l’agrupació
Eivissa i Formentera. El que passa és que la Constitució
Espanyola amb un més d’aquells errors que va cometre no va
preveure la desagrupació derivada de la creació de nous
consells insulars, que és el cas de Formentera.

Però açò des de l’any 2007, amb el nou text de l’Estatut
d’Autonomia, amb la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut, canvia i Formentera assoleix la
reivindicació històrica de tenir un consell insular propi i posa
fi així a la seva dependència administrativa d’Eivissa, canvi que
hauria d’haver derivat, com s’ha dit, no sé si automàticament,
però almenys aquesta hauria d’haver estat la previsió, en un
senador propi, tal com efectivament l’Ajuntament i el Consell
Insular de Formentera han reclamat reiterada i unànimement.

Tenir consell insular propi vol dir tenir govern d’illa i estar
representat institucionalment amb identitat, amb personalitat
pròpia, tenir veu pròpia a la comunitat autònoma. Aquesta
plenitud política, com es diu a l’exposició de motius de la
proposició de llei, ha de culminar amb l’obtenció d’una
representació directa en el Senat, igual que Mallorca,
Menorca i Eivissa a la cambra que, com dic, la Constitució
Espanyola li assigna aquesta funció de representació
territorial.

En definitiva, és una reivindicació justa, legítima, encara
no legal, però ho pot i ho ha de ser, que MÉS per Menorca li
donarà suport, i açò és així i serà així independentment del
nostre escepticisme respecte d’una possible reforma del Senat
i d’una possible reforma constitucional.

De la reforma del Senat n’hem sentit parlar anys i anys i
anys. Del Senat, què tenim? Cambra de representació
territorial res de res, és una cambra de segona lectura que no
compleix amb la funció constitucional natural de
representació territorial, i és més, és una cambra jo diria que
massa cara, 60 milions d’euros anuals, per ser massa poc útil
al servei de la representació territorial, massa inoperant i en
molts casos de vegades quasi innecessària per les funcions
que realment fa, que s’aguanta gràcies a un relat que va
començar dia 31 d’octubre de 1978, un relat que va començar
dia 31 d’octubre de 1978, cal reformar el Senat perquè sigui
la cambra de representació territorial, perquè sigui allò que
diu que hauria de ser la Constitució, però no és. I també dic el
meu escepticisme, no perquè allò que és, sinó per allò que el
Senat volem que sigui, també en som molt escèptic, atès que
açò vol dir necessàriament dues coses, repensar el Senat, vol
dir repensar el model d’Estat i dur a terme una reforma
constitucional. 
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I aquest país, jo diria que molt immadur democràticament,
sempre vigilant per l’unionisme espanyolista, no és massa, ni
ho era ahir, ni ho és avui, ni ho és sembla en el futur, capaç de
fer-ho i de dur-ho a terme, ni repensar el model d’estat, ni dur
a terme una reforma constitucional d’aquestes dimensions.
Perquè el sistema bicameral Congrés-Senat és la manera que
va tenir el primer constitucionalisme de resoldre aquella
tensió d’unitat i diversitat, una unitat amb un Congrés fort, amb
una estructura forta i majories tancades i un Senat, que havia
de representar la diversitat, amb una estructura dèbil, sense
capacitat de vet, amb una composició variable i sense potestat
exclusives i plenes; de fet, només té una potestat exclusiva i
plena, saben quina? Una, l’article 155, l’única potestat que té
el Senat exclusiva és el 155, és a dir, intervenir les
autonomies, intervenir la democràcia del poble.

Hem de parlar de Senat, hem de parlar de model d’estat, sí,
però aquí haurem de decidir per tant, com es representen els
territoris, ho deia algun representant abans, a través de les
províncies com es ara amb les circumscripcions provincials?
A través de les comunitats autònomes? Amb votació directa
dels ciutadans? Amb representació dels governs? Tenint en
compte les nacions? Som un estat plurinacional? El meu
escepticisme és total, una representació territorial, un model
d’estat repensat vol dir respondre a volem un model d’estat
descentralitzat, federalitzat, confederalitzat, s imètric,
asimètric?

Reforma constitucional què vol dir? Vol dir seguir el
procediment que estableix la mateixa Constitució per a una
reforma, als articles 166 i 167, vol dir que s’assoleixin les
majories absolutes necessàries en el Senat, els dos terços
necessaris en el Congrés; que hi hagi una dissolució; que es
constitueixin unes noves Corts Generals i un referèndum.
Escèptics, escèptics totals.

Per tant, a Formentera se li ha de dir la veritat i és que és
just que Formentera en una cambra de representació territorial
estigui representada. Però ara, ara és quan ve el moment bo i
aquí els que ens comprometem, siguem capaços allà de dur a
terme açò que avui hem reclamat crec que de forma unànime,
perquè mentre açò sigui així, mentre..., jo crec que no se li pot
dir a Formentera, bé, no és possible, esperau, si el Senat és
poc útil, que sigui poc útil per a tothom, també per a
Formentera i que, com a mínim, Formentera pugui tenir
capacitat de tenir veu pròpia per reclamar allò que és just i que
moltes vegades només des de Formentera s’entén i es pot
reclamar.

Avui hi ha 266 senadors, 208 que són d’elecció directa i
58 designats per les comunitats autònomes, que ja veiem com
ens defensen. Açò és el que hem de repensar i açò vol dir
repensar el model d’Estat, dir una altra cosa és enganar-se, dir
a Formentera que farem una reforma constitucional sense dir
la veritat, que una reforma constitucional vol dir repensar el
model d’Estat, és no dir la veritat.

Per tant, nosaltres lògicament estarem al costat de
Formentera, d’aquells que volen tenir veu pròpia per defensar
els interessos de Formentera, però també estarem al costat

d’aquells que volen una reforma constitucional, que doni
resposta a un model d’estat que sigui autènticament
plurinacional, que es respecti la sobirania de cada una de les
nacions i que reconegui com un dret i es pugui exercir el dret
a l’autodeterminació. 

Al marge d’açò, veiem molt difícil aquest recorregut i la
pregunta que faig i acab és, estan disposats els grups
parlamentaris d’aquesta cambra a obrir aquest debat? O si
obrim aquest debat es tancaran les portes i millor que no
toquem res? Jo en sé un que no té cap ganes que obrim aquest
debat i és el president de l’Estat, no en té cap ganes que obrim
aquest debat, perquè possiblement quan s’obri aquest debat es
plantejarà també un debat que també està en el carrer que és si
monarquia, si república i açò no s’obrirà. Com que no s’obrirà,
doncs la perspectiva i l’escepticisme és doncs massa
important.

Però sí donarem suport a la proposició de llei, estarem al
costat dels  ciutadans de Formentera, que volen tenir veu
pròpia no només a través d’un consell insular, sinó mentre hi
hagi Senat i el Senat sigui allò que és, però reclamen també
tenir veu pròpia a les Corts Generals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Doncs passam al torn de rèplica dels
grups parlamentaris presentants de la proposició de llei i dels
grups que han intervengut a favor de la proposició de llei. Per
tant, pel Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera té la
paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé, gràcies president, gràcies a tots els intervinents.
M’agradaria contestar un poc un a un. A la companya diputada
del Grup Socialista, Sra. Camps, dir-li que li agraesc aquesta
intervenció que ha il·lustrat tan bé, sobretot l’historial i els
antecedents que han portat que avui debatem aquesta
proposició de llei i que ens ha permès d’una manera molt
edificant també entendre, sobretot jurídicament, com arribam
fins aquí. Per tant, li agraesc la seva intervenció.

Agraesc també la intervenció de la diputada Marí del Partit
Popular i li agraesc també el seu suport, així com l’ha
manifestat i entenc que vostès s’hauran de veure d’una
manera..., igual que dic vostès, dic també el Partit Socialista,
Podem i Ciutadans, s’hauran de veure interpel·lats d’una
manera especial perquè tenen més responsabilitat i més
participació i capacitat d’acció directa per fer que això sigui
una possibilitat si és que algun dia veim la llum en una reforma
constitucional.

Al Sr. Jarabo dir-li que també coincidim en què l’escenari
ideal hagués estat un altre, és a dir, hagués estat aquell
escenari en què en el moment que el Consell de Formentera
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es constitueix a l’any 2007, la modificació de la Constitució
s’hagués produït d’una manera imminent o immediata i
automàtica. Però malauradament no ha estat així, per tant,
aquest guió és cert que ens condiciona d’una manera que
probablement ningú mai no pensava que ho pogués fer.

A la diputada Campomar de MÉS per Mallorca també
donar-li les gràcies per la seva intervenció i pel seu suport. Ha
destacat d’alguna manera que després de 10 anys més
intensius, els darrers 10 anys més intensius de reivindicació
d’aquesta demanda, coincideixen amb la creació del consell,
jo estic d’acord amb vostè que crec que Formentera ha
demostrat jo diria que amb molt bona nota, permetin-m’ho dir,
però és que realment ho pens, Formentera, la seva societat, la
seva màxima institució, els seus governants, però també els
grups polítics que tenen representació a l’illa han demostrat
sobradament que són majors d’edat, que ens sabem gestionar,
que sabem decidir per nosaltres mateixos i el més important,
que quan ho feim ens va molt millor. Per tant, jo crec que
aquesta reivindicació és la que hem de posar en valor aquí.

A El Pi també li agraesc el seu suport, igual que també ho
ha fet el Sr. Martí de MÉS per Menorca, vostès, que clarament
són escèptics respecte la funció del Senat, jo també els ho he
de dir, també ho és Gent per Formentera d’escèptic en aquest
sentit i hi ha molts de motius per ser-ho, perquè com han dit
molt bé, la representació territorial queda enormement diluïda
en favor d’una representació més bé significada per les
polítiques de cadascun dels partits que hi tenen representants.
I aquest evidentment no és l’esperit ni l’objecte del Senat. Per
tant, jo també torn dir que si Formentera té un senador o una
senadora pròpia, serà un senador o una senadora pròpia més
que guanyarà no només Formentera, sinó les Illes Balears. I
per tant, aquí hi guanyarem tots.

Ja per acabar, hi ha també el debat sobre l’anacronisme del
Senat, sobre la seva idoneïtat, sobre la conveniència de
mantenir-lo, no mantenir-lo, reformar-lo, no reformar-lo. I és
cert que si el poble de Formentera ara es perdés en aquest
debat, evidentment estaríem perdent l’oportunitat de
reivindicar una demanda que hem dit ja que és històrica, que
hem explicat per què, les persones que en diferents ocasions
han intervengut aquí i que no és el moment de fer el debat, tant
de bo ho fos, perquè si ho fos segurament també des de
Formentera tendríem molt a dir-hi. I jo esper que també el
Senat progressivament i ho he de dir clarament, cada vegada
tengui major representació de formacions polítiques que
defensam per damunt de tot els interessos territorials de cada
un dels llocs que representam i no tant les sigles polítiques
d’àmbit estatal que ens condicionen en moltes ocasions en
excés i que han fet possible desastres, vertaders desastres en
el Senat, com ha estat per exemple, votar a favor de l’aplicació
de l’article 155 a Catalunya, com bé ha recordat el Sr. Martí.
Però també ha fet possible l’aplicació o l’aprovació de lleis i
normes que han anat de manera molt clara i molt manifesta de
forma contrària als interessos de les nostres illes.

Per tant, el debat d’avui és aconseguir o fer una passeta
més, una passa humil però una passa més, per aconseguir un
senador o una senadora pròpia per a Formentera, però si arriba

el moment de debatre sobre què volem que sigui el Senat,
esperem que hi hagi un debat obert on tota la ciutadania pugui
dir la seva, i jo desig també, evidentment, que, arribat el cas,
puguem participar-hi, puguem convertir el Senat en allò que
realment decidim entre tots que ha de ser. Però en qualsevol
cas una institució moderna, ajustada a la realitat d’aquest estat
i que realment serveixi per als objectius de la ciutadania que
ha escollit els representants que allà es trobin.

Moltes gràcies per les seves intervencions, gràcies pel
suport de tots els grups i com que això no s’acaba aquí,
parlarem els propers dies, però sobretot amb la intenció de
què quan s’iniciï el nou període parlamentari puguem aprovar
aquesta iniciativa, enviar-la a Madrid, enviar-la al Congrés,
enviar-la allà on faci falta i que vegi llum el més aviat possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Doncs pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, i amb permís dels diputats del Partit
Popular, vull començar aquest segon torn agraint els suports
manifestats per to ts  e ls  portaveus que han intervingut. I en
relació a aquest escepticisme que han manifestat el Sr. Jarabo,
el Sr. Melià, el Sr. Martí, fins i tot també la Sra. Tur, dir que jo
crec que no estem tirant coets, jo crec que estem reivindicant
ara mateix allò que és legítim, allò que és just i allò que
suposarà acabar amb un greuge comparatiu que fins ara s’està
produint i que és, a més, jurídicament possible fer-ho. I per
tant, crec que aquest escepticisme l’hem de vèncer i hem de
seguir caminant i hem de fer feina per fer-ho possible, perquè
sinó encara estaríem instal·lats potser en una època molt
primària de la nostra història.

Què passa amb el Senat? Tal i com actualment està
concebut, és cert, s’ha convertit en una cambra de segona
lectura, no és una autèntica cambra de representació territorial
i açò el Partit Socialista també ho té molt clar i ho té molt
assumit. I jo  no hi he volgut entrar a la primera intervenció
perquè creia que avui no era l’objecte d’aquest debat, però en
qualsevol cas sí que he fet una petita referència fent esment
específic al senador Francesc Antich, que sí ha participat en
diverses ponències en relació a evolucionar aquest concepte
de Senat que tenim avui en dia establert. I per al·lusions, i jo
crec que si el Sr. Antich fos aquí ho voldria manifestar, en
relació al 155, i com ha dit el Sr. Melià, disciplina de vot, que
al final no és una autèntica representació territorial, perquè
ens sotmetem al nostre propi partit, jo he de recordar que el
Sr. Antich no va votar l’article 155.

(Alguns aplaudiments)
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I només per acabar, jo crec que, sense perjudici que sigui
cert que en aquests moments sigui absolutament necessària
aquesta reforma del Senat, que afectarà per suposat les seves
funcions, també afectarà segurament la seva composició,
perquè tengui una major legitimitat territorial, jo crec que la
petició d’avui, el que avui es demana, no és incompatible amb
aquesta reforma del Senat, que òbviament també haurà de ser
reforma de la Constitució. I per què ho dic açò? Perquè
necessitam una reforma de la Constitució per fer necessàries
aquestes reivindicacions que avui duim aquí i no haver-se
reconegut encara una circumscripció electoral específica per
a Formentera, perquè pugui triar el seu propi senador, es
vulneraria crec el vertader esperit de la Constitució, rebaixant
els drets de participació de la pròpia població de Formentera
en els futurs canvis que hi pugui haver a la Constitució i, per
tant, a la cambra alta de les Corts Generals, perquè no tenint
senador que els representi, no podria participar en aquest
debat que necessàriament s’haurà de dur a terme. I per tant,
crec que se’ls privaria també de participar de manera
diferenciada en el dia a dia de la labor que actualment, encara
que no sigui (...), però que actualment s’està duent en el Senat
mentre no es produeixin aquests canvis.

Per tant, jo crec que ens hem de felicitar precisament per
allò que he dit inicialment, per fer possible aquesta
reivindicació justa i legítima de Formentera. Jo crec que és,
ho ha dit també la Sra. Campomar, la realitat actual no es
correspon amb la realitat jurídica i, per tant, existint des del
2007 un consell insular propi per a Formentera, que com dic
és sine qua non, que sembla que establia la Constitució, o el
legislador en aquell moment va voler establir, ara mateix és
injust que les dues illes d’Eivissa i Formentera hagin de
compartir senador, com no fan la resta d’illes de tot l’Estat
espanyol, tant les Canàries com nosaltres mateixos.

Per tant, jo crec que ens hem de felicitar per aquesta passa
més que fem, ja dic, no és la primera passa, es vénen fent
passes des del 2004 com a mínim i encara hi queden passes
per fer. Però en qualsevol cas podem vèncer, si tenim voluntat
de fer-ho, aquest escepticisme per evitar aquests greuges
comparatius i fer possible que l’illa de Formentera tengui la
pròpia veu seva dins el Senat.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No en faré ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No en faré ús, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià.

(Remor de veus)

EL SR. MELIÀ I QUES:

No tenia intenció de fer ús de la paraula, però la Sra.
Camps m’ha temptat. Li diré primer que el Sr. Antich no és el
primer senador que ha tengut el Partit Socialista de les Illes
Balears, i que sempre han obrat en clau partidista, no en clau
territorial, i que si realment vostès estan en contra de
l’aplicació del 155, el que havia de fer el Sr. Antich era
representar el que consideren que era correcta, votar en contra
del 155 i no és el que va fer, el que va fer és fugir, que no és
el mateix que votar en contra...

(Remor de veus)

... si era el que realment considerava que havia de fer. I hi ha
una gran diferència, si fos un senador realment territorial
hagués votat en contra i no hagués fugit de la sala.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Doncs pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

Una vegada acabat e l debat, passam a la votació de si es
pren o no en consideració la proposició de llei debatuda.
Votam.

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

(Aplaudiments)

2) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 3676/18, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, de modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regul a el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis
i establiments sanitaris i  el funcionament del Registre de
centres, serveis i  establiments sanitaris de les Illes
Balears.

Seguim, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposició
de llei 3676/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27
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d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització
sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el
funcionament del Registre de centres, serveis i establiments
sanitaris a les Illes Balears.

Intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Hace una semana que cumplimos
el tercer aniversario de esta cámara, de esta legislatura, hoy se
publica... entra en vigor la Ley de vivienda, una ley importante
para las Islas Baleares, para la ciudadanía de las Islas Baleares,
y hoy, también, tomamos en consideración una ley que
consideramos importante desde Podemos Islas Baleares
porque es una ley que pretende defender la sanidad pública, es
una ley hecha para defender la sanidad pública, porque la
sanidad pública se defiende, las personas y la calidad en su
atención sanitaria son prioridad, y por eso presentamos esta
proposición de ley, no tiene otro objetivo. Hoy, ahora
tenemos todos los grupos parlamentarios de esta cámara la
oportunidad de demostrarlo, bien es verdad que en esta
ocasión planteamos tratarla de una manera más específica,
circunscrita a Ibiza, puesto que la peculiaridad del centro
Hospital Residencia Asistida Cas Serres y el recurso sanitario
que supone para la población de Ibiza y Formentera también es
singular; es una especificidad y necesidad más reconocible
ahora, gracias a la movilización de la Plataforma de apoyo al
hospital residencia asistida Cas Serres y la de las trabajadoras
y trabajadores, y la movilización que han llevado a cabo, por
eso la sociedad de Ibiza y Formentera y la del resto de
Baleares la conocen.

El Hospital residencia asistida Cas Serres es un recurso
sociosanitario que presta a los ciudadanos y ciudadanas de la
isla de Ibiza y ofrece los servicios personalizados con
coordinación y coparticipación de las administraciones
públicas, es el único centro de estas características y recurso
en toda la isla de Ibiza que presta el control y seguimiento de
patologías clínicas complejas y crónicas en coordinación con
el centro sanitario de referencia, con una atención sanitaria y
social rehabilitadora y de calidad, promoviendo la autonomía
y la dignidad humana, es un recurso público único e
imprescindible con mucha demanda de media y larga estancia,
tanto para personas con enfermedades crónicas y
convalescencia y complejidad social.

Por tanto, la urgencia de esta tramitación de la proposición
de ley venía motivada porque, de no existir el recurso, los
ciudadanos y ciudadanas de las islas de Ibiza y Formentera,
quedarían sin cobertura y en una situación de vulnerabilidad
grave, toda vez que se había rescindido su autorización, hecho
que ahora no es así puesto que se había suspendido la
resolución que la revocaba.

El hospital residencia de Cas Serres ha cubierto, desde
hace 160 años, aunque cambiando de figura, esta última desde
1993 hasta ahora, la necesidad de la población de Ibiza y
Formentera de enfermos crónicos de media y larga estancia.

Estas necesidades se estiman en un 3% de la población pitiusa
y representa casi 5.000 personas que necesitan o van a
necesitar los servicios de este hospital, esto sin contar las
plazas de residencia y psicogeriatría.

Todos los servicios se encuentran sustentados por
personal sanitario cualificado y con amplia experiencia en los
servicios, como son médicos y medicas, enfermeros y
enfermeras especializados en geriatría y psiquiatría,
fisioterapeutas, técnicos en cuidados auxiliares, enfermería y
celadores sanitarios. Hay que cerrar las puertas a la
privatización de servicios, la privatización del centro, la
reducción de la plantilla, la sustitución del personal sanitario
cualificado por personal menos formado, a eso hay que
cerrarlo, porque todo ello se traduciría en una caída en picado
en la calidad asistencial que recibirían nuestros residentes, los
residentes del hospital Cas Serres. Estamos hablando no de un
hospital de paso, sino de uno de media y larga estancia, donde,
para muchas personas residentes, este hospital es su hogar, ya
que muchos de ellos pasa muchos años en él, hasta el final de
sus días, y los trabajadores y trabajadoras no son las que
realizan solo su cuidado integral, sino que en muchos casos
son su familia.

La intención de esta proposición de ley es que posibilite
la renovación automática cada década de la autorización del
centro hospitalario, sin que exista, a priori, impedimento legal
algunos, al menos de carácter estructural o inmobiliario que
lo impida. Dentro de diez años, esté quien éste en el Govern,
no tendrá duda sobre cómo aplicar esta norma que hoy
tomamos en consideración sobre Cas Serres, aseguramos así
un recurso en Ibiza que permita, con un nivel de personal
público, con titulaciones de nivel sanitario adecuado a la
autorización, lo que redundará en una mejor condición laboral
y, por ende, una menor rotación de personal, y procurará una
mejor asistencia a las personas, mejorando la calidad de vida.

Y más lo percibirán los de más larga estancia y también sus
familias.

Proponemos en la iniciativa un artículo único, un artículo
que añade un segundo párrafo a la disposición transitoria
segunda del Decreto 100/2010, de 27 de agosto, por el que se
regula el procedimiento de autorización sanitaria de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios y el
funcionamiento del Registro de centros, servicios y
establecimientos sanitarios de las Islas Baleares, con el
siguiente texto: “En cuanto a la isla de Ibiza y su hospital
residencia asistida Cas Serres, dado que es el único centro que
presta servicio hospitalario de media y larga estancia en el
territorio insular, y para garantizar estos servicios esenciales,
queda exceptuado de la mencionada obligación de adaptación
así de lo dispuesto en el artículo 3.a).1 del Decreto 163/1996,
de 26 de julio, y en el artículo 1.2 de la Orden de la
Consejería de Salud y Consumo, del 19 de diciembre de 2000,
por la que se establecen las condiciones, requisitos y
procedimientos de autorización, para la creación,
modificación, traslado y cierre de hospitales, respecto a que
los hospitales deben estar ubicados en un inmueble de uso
exclusivamente sanitario.
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Un texto de primera propuesta, a consensuar por el resto
de grupos parlamentarios, adaptable a las necesidades de la
isla de Ibiza, adaptable a las necesidades de la población de la
isla de Ibiza, que si, por ejemplo, hace referencia al Decreto
163/1996, de 26 de julio, que sí que es cierto que está
derogado por la derogatoria de la Orden 100/2000, pues se
transacciona y no hay ningún problema, pero, en definitiva, es
un texto que propone solucionar definitivamente entre todas
y todos una situación que lleva debatiéndose décadas entre los
despachos de la administración balear y del Consell de Ibiza,
y que no es otro debate que si Cas Serres puede tener o no
autorización de hospital, porque el inmueble en el que hay
camas residenciales es el mismo en el que hay camas
hospitalarias. ¿Qué problema hay?

No vamos a cambiar de edificio, si el hospital funciona, si
un recurso bueno para la ciudadanía, si estamos todos de
acuerdo, cambiemos la norma para que se adapte al hospital,
no al revés; no hagamos más gasto, no hagamos más
dificultoso lo que es sencillo, adaptemos la norma a la
realidad y no la realidad a la norma. Excepcionemos al
hospital Cas Serres de ese requisito, tan simple como eso.
Con eso damos seguridad a la ciudadanía de Ibiza y
Formentera y esa debe nuestra labor fundamental como
representantes públicos.

De este parlamento se han aprobado con calzador medidas
legales urbanísticas excepcionales en que familias de
renombre, tanto de Mallorca, como de Ibiza, se han visto
beneficiadas. También la isla de Ibiza está acostumbrada a que
se la excepcione legalmente, aunque no siempre para proteger
derechos de la ciudadanía ni del interés general, como es el
caso de hoy, pero excepciones legales para Ibiza existen o han
existido. Dos ejemplos cercanos han sido hasta no hace
mucho, hasta que en esta legislatura se han derogado, por
ejemplo en la Ley 12/2012, del 19 de julio, del turismo de las
Islas Baleares, en su disposición adicional diecinueve, en su
apartado segundo, disponía que solo se permitía una actividad
deportiva en suelo rústico, la del golf, qué casualidad, solo se
permitía la actividad deportiva del golf.

También, en la matriz de la Directrices de Ordenación del
Territorio, se hacen excepciones para Ibiza, o se hacían, son
menos restrictivas que en otros territorios insulares, hasta en
esta legislatura, por ejemplo, la isla de Ibiza estaba
excepcionada en las áreas ANEI, áreas naturales de especial
interés, no se podía optar a construir en ningún sitio de
Baleares este hotel de Ibiza, que se podía hacer a partir de
tener una superficie de 50.000 m2. Por eso entendemos que
no debe haber problema alguno en que haya medidas legales
excepcionales, dada la singularidad del centro y de los
servicios y el recurso sanitario que supone para la población
de Ibiza y Formentera para asegurar la autorización de Cas
Serres como hospital.

La proposición de ley que hoy tomamos en consideración,
y que presentamos, con las variaciones de texto necesarias en
el momento de la tramitación parlamentaria oportuna, ha de
ser la herramiento útil para defender la sanidad pública de

Ibiza y de Baleares, y que esperemos que todos los grupos
apoyen en su toma en consideración.

Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara la intervenció
dels grups en torn a favor de la proposició de llei. Quins grups
parlamentaris volen parlar a favor?

Molt bé, doncs començam pel grup parlamentari que té
major nombre de diputat, el Partit Popular, té la paraula el Sr.
Vicent Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Vull lamentar l’anacronisme que
suposa que el reglament d’aquest Parlament m’impedeixi
parlar de la crisi sanitària que es viu a Eivissa amb els
quiròfans tancats avui en dia, que m’impedeixi parlar de posar
damunt la taula el projecte de l’hospital; de parlar de per què
no es varen revisar les infraestructures quan el gener del 2017
varen començar a aparèixer les mosques; per què es va
anunciar la reobertura dels quiròfans abans de conèixer els
resultats de cultius; per què la consellera es va torbar 17 dies
en anar a Eivissa; de quines instruccions dóna aquest govern
balear, la Conselleria de Salut al PSOE d’Eivissa perquè
rebutgi ara mateix les mocions que ha presentat el Partit
Popular respecte d’estudiar el per què d’aquesta situació.

Quina és aquesta transparència que es projecta sobre
Eivissa? Després venen aquí a parlar de transparència i, com
veiem, realment no és així.

Quant a proposició de llei, primer de tot, vull tornar
felicitar les treballadores, els treballadors i familiars de
l’Hospital residència assistida de Cas Serres, el comitè
d’empresa i la plataforma per haver aconseguit, amb la seva
mobilització, ser avui aquí, en contra de la resolució de la
directora general, que declara l’extinció d’autorització de
funcionament d’aquest centre com a centre hospitalari i la
denegació de la seva renovació, resolució d’extinció, basada,
per una part, en la presentació, per part del Consell Insular
d’Eivissa, de la sol·licitud de renovació, fora de termini
reglamentari, quan tot això ja se sabia des de feia i des de fa
dos anys i mig, temps que s’ha perdut, i per altra part, en la
falta de voluntat política.

Dit això, no repetiré to tes les consideracions, que ja ho
faig fer a la introducció de la interpel·lació  i la moció
posterior dels dies 17 d’abril i 2  de maig passats,
respectivament, per tant, mirem per endavant i intentem
solucionar aquest nyap.

L’hospital residència assistida de Cas Serres té la
categoria d’hospital des que es va inaugurar i està inscrit com
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a hospital en el Registre de centres sanitaris de les Illes
Balears i en el Catàleg Nacional d’Hospitals que publica el
Ministeri de Sanitat. Cancel·lar aquestes inscripcions és una
passa endarrera per als recursos sociosanitaris d’aquesta
comunitat, perquè no es pretén la categoria hospitalària per a
un determinat centre, és que aquest centre ja la té i, per tant,
no la podem deixar perdre.

Raons per a això n’hi ha moltes, la col·laboració amb l’ib-
salut ha estat progressiva i en augment des de fa prou anys i
fins ara s’ha mantingut un conveni de cinc places hospitalàries
entre l’ib-salut i l’hospital de Cas Serres des del 2006, jo
mateix, com a conseller de Sanitat del Consell les vaig
negociar, a canvi d’aquests cinc places a l’hospital residència
assistida de Cas Serres l’ib-salut donava un servei de farmàcia,
tutelat per l’ib-salut, es posava a disposició de Cas Serres el
Servei de Laboratori de l’Hospital de Can Misses, amb el qual
es té comunicació directa, podent-se demanar analítiques des
del mateix centre, siguin urgents o rutinàries, laborables o
festius, i en determinacions, no excepcionals, es pot contactar
directament amb els especialistes de Can Misses els quals, de
vegades, es desplacen a l’hospital residència de Cas Serres a
valorar pacients, a demanda, com dic, dels mateixos metges
del centre, i no només dels pacients del conveni.

La conselleria mateixa ens ha anat anunciant, des del
principi de la legislatura, la pretensió d’ampliació d’aquest
conveni de places i, per tant, l’ampliació d’aquesta
col·laboració. Però no només això, una geriatra d’ib-salut es
troba incorporada a aquestes places i presta assistència mèdica
en un horari de feina normalitzat i de matí, és a dir, una
geriatra al servei de medicina interna de l’Hospital de Can
Misses presta servei a l’Hospital de Cas Serres en
coordinació, col·laboració i amb el mateix horari que els
metges de matí del centre els quals, per cert, cobreixen amb
presència física les 24 hores del dia, laborables i festius.

Si s’elimina l’acreditació hospitalària s’obren les portes de
pinta en ample, per exemple, a la contractació de menys
personal, a titulacions de menor nivell i a més precarietat i,
per tant, a una major rotació de personal, determinant una
caiguda de qualitat assistencial que farà que l’experiència
acumulada durant molts d’anys en aquest centre es perdi.
Defensar el manteniment de l’acreditació és agrair la feina al
personal i  reconèixer un servei que durant molts d’anys ha
estalviat recursos a l’ib-salut a compte del Consell Insular
d’Eivissa i ha constituït un servei complementari a l’ib-salut
dins el camp de la cronicitat.

I quasi coincidint amb la presentació recent d’un pla de
cronicitat d’aquesta comunitat, no podem atemptar contra la
peça fonamental d’aquesta assistència a Eivissa i, a més, abans
d’obrir el sociosanitari de Can Misses i sense saber com es
gestionarà aquesta assistència no es pot destruir un recurs
bàsic.

Per això, avui, en aquest debat de presa en consideració de
la proposició de llei de canvi normatiu de les autoritzacions en
els centres sanitaris, el Partit Popular la suportarà, ja ho vaig
dir amb motiu de la intervenció a la moció, i intentarem

millorar-la amb esmenes, si així és el cas, a no ser que es
presenti una esmena consensuada, que jo pens que és el
millor.

El Partit Popular va presentar una proposta similar a
aquesta en el moment que es va presentar la moció, nosaltres
vàrem proposar una ordre, perquè és una forma de gestió i de
procediment normatiu àmpliament utilitzat a totes les
comunitats autònomes. Els requisits exigits als centres i
serveis sanitaris figuren en el Reial Decret 1277/2003, de 10
d’octubre, on s’estableixen les bases generals d’autorització
de centres, serveis i establiments sanitaris, i que també és
aplicable als serveis sanitaris integrats dins una organització
no sanitària; ja sabem que un reial decret no es pot modificar
amb una ordre, per això el que es pretenia amb la moció i la
nostra postura era adaptar-se al Decret autonòmic 100/2010
el qual estableix el procediment d’autoritzacions sanitàries
però que es remet a la seva disposició derogatòria a l’Ordre de
19 de desembre del 2000, que és la que avui és objecte
d’aquesta proposició de llei, per regular les condicions i
requisits tècnics exigibles per a aquestes autoritzacions.

Per això, mitjançant una ordre es podria modificar aquesta
Ordre de 19 de desembre del 2000, simplement afegint un
paràgraf amb els termes que es pretenen, és a dir, de facilitar
la interpretació de la normativa autonòmica perquè l’hospital
residència assistida de Cas Serres pugui seguir essent hospital
com fins ara.

La proposta de Podem a la proposició de llei és afegir un
segon paràgraf a la disposició transitòria segona del Decret
100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment
d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments
sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i
establiments sanitaris de les Illes Balears, amb el text que ja
s’ha llegit aquí, però que fa referència, com vaig dir també
amb motiu de la moció, a un decret que està derogat pel
mateix Decret 100/2010. Per tant, aquesta proposta que és
aquí, que s’ha presentat avui, tal vegada hauríem de corregir-la,
esmenar-la un poquet entre tots, arribar a un acord i de la
mateixa manera doncs fer que la interpretació dels tècnics que
ha de basar-se en el text que nosaltres proposarem doncs
faciliti la finalitat a la qual va dirigida tot aquest plantejament.

Per tant, les dues actuacions es complementen, perquè si
s’iniciava la preparació d’una ordre amb el text corresponent,
només haurem d’incorporar-la a la llei quan aquesta es vegi,
però en aquest moment el que farem serà presentar una
esmena i intentar que aquesta incorporació al decret sigui una
forma ràpida, sobretot quan , Sr. Morrás, aquesta resolució
encara és vigent, i no tenc constància que s’hagi suspès i, per
tant, hem de ser el més ràpids possible, perquè ara mateix ens
trobam en una situació (...) i, si no és així, deman que
m’informin de si s’ha suspès la resolució que nosaltres vàrem
aprovar tots, per unanimitat.

Sigui com sigui votarem a favor d’aquesta proposició del
Grup Parlamentari Podem. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i  senyors diputats, no
m’estendré gaire perquè el debat d’avui en certa manera és una
reiteració del que ja es va tenir en aquesta cambra el passat
mes de maig, on, tot i les intervencions dures i els retrets, al
cap i a la fi sembla que hi ha un consens ampli en les mesures
a dur a terme. Per fer només una mica de repàs, el 2016, el
2006, perdó, l’hospital residència comptava amb 165 llits
inscrits en el catàleg nacional d’hospitals del Ministeri de
Sanitat, i va obtenir la renovació de l’autorització de
funcionament com a hospital monogràfic dedicat a malalts
geriàtrics o de llarga estada. 

Deu anys després Cas Serres, en el moment de presentar
la renovació, estava inscrit en el registre unificat de Serveis
Socials de la Direcció General de Planificació i Serveis
Socials, i es conclou que el centre disposava de 5 places
concertades amb Ib-salut, 40 places concertades amb la
Direcció General de Dependència, i la resta, 115, són
assignades per la Comissió de valoració de Serveis Socials del
Consell Insular d’Eivissa. Per tant creim que resulta evident
que és aquí on xoca l’evolució que ha tengut l’Hospital Cas
Serres a l’hora de gestionar les places amb el que la normativa
que regula aquests centres, la normativa bàsica estatal, el Reial
Decret 1277/2003, el Decret 123/2001, que regula les
residències, o sobretot el Decret 100/2010.

Creim que el Govern i la Conselleria de Salut han estat
conscients de la problemàtica que podia generar l’aplicació
estricta de la normativa vigent d’acord amb la situació actual,
i per això ja es va anunciar la suspensió de la resolució per
estudiar possibles solucions, i paradoxalment ens trobam que
amb el marc jurídic i l’arquitectura institucional que tenim és
molt més llarg i laboriós per al Govern canviar un decret que
per a aquest parlament tramitar una proposició de llei que el
modifiqui. Per tant aquí ens trobam amb una proposició de llei
que aporta per part de Podem una via de solució a la
modificació del Decret 100/2010. Nosaltres avanç..., bé, no
fa falta que ho avanci perquè intervenim en el torn a favor,
però avanç que votarem a favor de la tramitació de la
proposició de llei, però també vull avançar que creim que
hauríem d’afinar més les modificacions que introduïm en el
Decret 100/2010. Han de ser unes modificacions que ens
duguin a aconseguir l’objectiu que perseguim, però hauríem
d’entre tots -i coincidesc amb el Sr. Serra que el millor seria
una esmena consensuada per tots els grups amb el Govern-
hauríem d’analitzar quin és el marc normatiu que volem i quin
és el marc normatiu que volem que s’apliqui, perquè hem
d’analitzar si el que volem..., que aquí crec que hem de fer una
reflexió, si volem que el marc normatiu digui una cosa però
volem que després aquesta cosa no es compleixi quan es tracta
d’un hospital residència en concret, en aquest cas Cas Serres
d’Eivissa, o si volem un marc normatiu que s’adapti a les
situacions que es poden donar, situacions que es poden donar

en el cas de l’Hospital residència Cas Serres, però que ens
podríem trobar que es podrien donar situacions similars a
altres centres. Per tant crec que ens hem de plantejar aquest
tema, i si feim una cosa la feim bé. 

Sempre hi ha hagut excepcions -el Sr. Morrás en recordava
alguna- vergonyoses, que aquesta legislatura s’han aconseguit
corregir; ell feia referència a la construcció en ANEI amb
50.000 metres quadrats que es permetia a Eivissa. Crec que la
tendència ha de ser evitar les excepcions, no promoure’n més.
Per tant estam d’acord amb el fons però crec que ens hauríem
de plantejar si és possible que facem un marc normatiu que en
lloc de ser un marc normatiu que no volem que s’apliqui en
casos determinats sigui un marc normatiu que sigui aplicable
i que tengui en compte les peculiaritats que es donen ara a
Eivissa, però que el dia de demà ens podem trobar que una
residència, un hospital a Menorca i a Mallorca es pot trobar en
una situació similar. Per tant crec que hem de ser previsors i
fer una normativa que s’adapti a la realitat.

Creim que aquesta proposició de llei pot ser una eina per
donar una solució, però vegem com empram aquesta eina, quin
contingut li donam, i actuem amb responsabilitat.

Per part nostra, res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, la qüestió
de Cas Serres, com vaig dir en el debat de la moció que va
presentar el Grup Parlamentari Popular dia 2 de maig, ens ha
deixat una miqueta bocabadats. No entenem ni compartim les
formes amb què s’ha tractat un tema tan delicat, creant alarma
entre els treballadors i els pacients i posant en risc el servei
d’atenció a la cronicitat de tota una illa.

Cas Serres, que té categoria d’hospital des de 1993, i
parlant d’aquesta legislatura, ha vist perillar la seva
autorització per la gestió feta per part d’aquesta conselleria de
Salut i del Consell d’Eivissa. Els primers varen fer un seguit
de declaracions ambigües i no es posicionaren clarament a
favor de l’hospital fins a darrera hora; vull recordar que entre
el 17 d’abril i el 2 de maig només varen passar 15 dies, però
que el discurs va canviar radicalment. I els altres, el Consell
d’Eivissa, varen formular la sol·licitud de renovació fora de
termini. Però bé, no és menys cert que també no és una
situació nova i que s’allarga des de molt enrere, i que ningú
fins ara no ha fet res per poder solucionar-ho. Per tant crec
que s’ha d’anar per feina i deixem les batalletes en el passat i
donem solucions.
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El que sí és veritablement important és que dia 2 de maig
es va aconseguir un consens, no amb totes les demandes que
es demanaven a la moció del Grup Parlamentari Popular, però
sí en allò que era principal, i per tant es va assegurar que Cas
Serres pogués continuar essent un hospital. 

Dins aquesta línia avui prenem en consideració aquesta
proposició de llei que pretén modificar el Decret 100/2010,
de 27 d’agost, en la seva disposició transitòria segona per fer
una excepció amb Cas Serres, perquè pugui mantenir aquesta
autorització que l’acredita com a hospital. Nosaltres hi
votarem a favor, perquè pugui entrar aquesta proposició no de
llei en el Parlament, i com deia el Sr. Morrás quan va anunciar
el registre d’aquesta iniciativa, d’aquesta manera si s’han
d’estudiar i s’han de presentar esmenes perquè tècnicament
s’adeqüi millor a les necessitats, ho farem. Des d’El Pi
escoltarem els tècnics i donarem suport a l’opinió més
sensata, i esperem que pugui ser amb una esmena consensuada
i que asseguri que Cas Serres pot seguir amb l’activitat
habitual que desenvolupa des del 93. Tanmateix no oblidem
que l’objectiu no ha de ser altre que assegurar que Cas Serres
no perdi aquesta condició d’hospital residència, i també que
els treballadors i pacients d’Eivissa i Formentera estiguin
tranquils, amb la certesa que les seves necessitats sanitàries
estiguin garantides.

Per tant comptin amb el nostre vot favorable i trobem
entre tots la millor solució per a Cas Serres. Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula la Sra. Patrícia
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Al voltant de Cas
Serres hi hagut molta preocupació per part dels seus
treballadors i la ciutadania eivissenca. El mes passat debatíem
una moció del PP que va sortir endavant amb el suport de tots
els grups parlamentaris, i avui prenem en consideració la
proposició de llei de modificació del Decret 100/2010, de 27
d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització
sanitària dels centres, serveis i  establiments sanitaris, i el
funcionament del Registre de centres, serveis i establiments
sanitaris  de les Illes Balears. Aquesta proposta surt de
l’esmena de Podem, acceptada pel PP, i que va sortir endavant
amb 35 vots a favor i que va donar com a resultat el mandat
perquè el Parlament tramiti aquesta modificació.

Aquesta proposició de llei consta d’un article únic que
tracta d’afegir un segon paràgraf a la disposició transitòria
segona i amb el qual se cerca l’excepció per a Cas Serres de
l’obligació d’adaptació explicitat al Decret 163/21196, de 26
de juliol de 1996, i a l’Ordre de la Conselleria de Salut i
Consum, de 19 de desembre de 2000, per la qual s’estableixen
les condicions, requisits i procediments d’autorització per a

la creació, modificació, trasllat i tancament dels hospitals,
respecte que els hospitals han d’estar ubicats en un immoble
d’ús exclusivament sanitari. D’aquesta manera es vol
aconseguir que l’únic centre de mitjana i llarga estada
d’Eivissa pugui continuar funcionant i així donar resposta a les
necessitats sociosanitàries d’Eivissa.

El Govern i el Consell d’Eivissa van iniciar el passat 10 de
maig els tràmits per autoritzar la residència de Cas Serres com
a hospital sociosanitari amb la clara voluntat d’ampliar la
cartera de serveis i millorar així la qualitat assistencial.

D’aquesta manera l’hospital residència Cas Serres entrarà
a formar part essencial de l’estratègia de cronicitat impulsada
pel Govern i dissenyada per atendre les necessitats
sociosanitàries de les nostres illes, ateses les característiques
de la nostra població, cada cop més envellida i amb moltes
malalties cròniques que necessiten d’una cura constant i
contínua. 

Vull afegir també que estem totalment d’acord amb
l’exposat pels anteriors intervinents sobre la necessitat de
tenir un marc normatiu que sigui aplicable i no un que impliqui
fer excepcions i modificacions contínues.

Així, anunciam el nostre vot favorable a la presa en
consideració d’aquesta modificació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara correspon, pel Grup
Parlamentari Mixt, a la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos apoyaremos la toma en consideración de esta
proposición de ley.

En primer lugar, volver a dar la enhorabuena a los
trabajadores de Cas Serres porque, gracias al peso que tiene en
la población de Ibiza su excelente trabajo en cronicidad, han
conseguido, junto con el reconocimiento y apoyo de usuarios
y familiares, dar marcha atrás a las intenciones consumadas de
este govern de Armengol y del Consell de Ibiza de Podemos
y PSIB que pretendían no renovar la autorización de Cas
Serres como centro hospitalario.

Una decisión, la de no renovación de la condición de
hospital, que fue tomada de manera unilateral, sin informar a
los trabajadores y sin diálogo social, y sin poner en valor que
Cas Serres es el único recurso como hospital de media y larga
estancia en Ibiza y que presta un riguroso seguimiento de
patologías clínicas complejas y en el propio centro, sin
traslados, un hecho que no sólo da tranquilidad a las familias
y al usuario, sino que evita una carga asistencial que sería
inasumible en el Hospital de Can Misses, un centro de
referencia con el que Cas Serres posee una alta coordinación
por el hecho de tener Cas Serres la categoría de hospital.
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Nuestra enhorabuena, por tanto, a la plataforma que ha
conseguido que ambos gobiernos, Govern de Armengol y el
Consell de Podemos y PSIB, hayan rectificado y hayan
entendido la importancia y compleja labor en cronicidad del
hospital residencia.

No tiene sentido que un trabajo bien hecho y de tantos
años pierda su continuidad por una decisión política.

Por otra parte, esperamos que lo ocurrido sea un revulsivo
para también poner en marcha la inversión que necesita el
hospital residencia puesto que está realizando su labor con una
absoluta falta de medios técnicos y humanos, una falta de
medios que ha sido continuamente denunciada por los
trabajadores y que no se ha solventado en toda esta legislatura
por parte del Consell de Ibiza gobernado por Podemos y PSIB.

En cuanto a la proposición de ley, desde Ciudadanos -
como ya hemos dicho- apoyamos su toma en consideración,
comentar que efectivamente y como ya se ha dicho aquí los
hospitales están regulados por la normativa estatal del Real
Decreto 1277/2003 y por la normativa autonómica recogida
en el Decreto 100/2010, que adapta dicha normativa estatal al
ámbito autonómico, un decreto el 100/2010 que, con su
aprobación, el propio decreto deroga -deroga- en su texto el
Decreto 163/1996 que es el decreto al que hace referencia la
propuesta de ley de Podemos que está derogado.

Entonces desde Ciudadanos si bien apoyamos esta
propuesta de ley sí que enmendaremos el texto para introducir
normativas en vigor.

Y bueno, esperamos igualmente que sea una enmienda
conjunta y consensuada con todos los grupos porque es lo que
realmente buscamos en este pleno hoy.

Pero igualmente hay que decir, Sr. Morrás, que ustedes
están gobernando en el Consell de Ibiza y ustedes durante dos
años y medio han aceptado la decisión del Govern Armengol.
No han... no se han opuesto en ningún momento durante estos
dos años y medio a esta medida. Ustedes durante dos años y
medio no se han preocupado de cómo iba a afectar esta
medida a los trabajadores y a los usuarios de Cas Serres, no se
han reunido con ellos ni han escuchado sus preocupaciones.
Ustedes durante dos años y medio no se han planteado una
mínima lucha desde el Consell de Ibiza ni una mínima
oposición a esta decisión.

Y lo deplorable, lo deplorable, es que, un mes después de
emitirse la resolución de revocación, un mes después, ustedes
únicamente han reaccionado cuando la plataforma Salvemos
Cas Serres comenzó fuertes movilizaciones que salieron en
los medios, sólo entonces ustedes reaccionaron presentando
esta proposición de ley, presionados por la opinión pública,
pero no por iniciativa propia, porque han tenido dos años y
medio para introducirla sabiendo ustedes de esta decisión que
el resto de grupos... no teníamos conocimiento por el
oscurantismo con el que se ha llevado esta propuesta.

Por lo tanto, ustedes deprisa y corriendo ponen esta
propuesta con normativas derogadas o hacen el recurso contra
la resolución de la consellera, donde se les olvida pedir la
suspensión de la resolución.

Pero, bueno, aun habiendo reaccionado tarde y mal
nosotros estamos de acuerdo en que se modifique la
normativa, que sea una normativa conjunta, que sea una
enmienda consensuada y, una vez más, únicamente reiterar
nuestra enhorabuena a los trabajadores de Cas Serres por
haber conseguido con sus movilizaciones dar marcha atrás a
una mala decisión de este govern de la Sra. Armengol y por el
trabajo que realizan en la atención a la cronicidad en el
hospital residencia.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon el torn al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. Bé,
quan un intervé el darrer sempre té certs avantatges que és
haver pogut escoltar tothom, haver pogut estat atent i poder
aprofitar per anar contestant coses. Hi ha hagut elements
comuns en tots, primer que tots votarem a favor d’aquesta
presa en consideració, crec que ha de ser així, que és bo i que
hem de tirar endavant.

En segon lloc, idò un se n’adona quan escolta això que
només hi ha hagut un intervinent que per parlar de Cas Serres
hagi parlat de les mosques de Can Misses, però bé, ja està bé,
aprofitarem dos minuts per contestar-li, Sr. Serra, amb tota
l’estima perquè ja pot pensar que amb el que pensa vostè
respecte a Can Misses i les mosques jo hi estic totalment en
contra, i llavors li faré una petita pinzellada per no perdre de
vista el tema que ens ocupa.

Crec que, com deia, tots havíem dit que estàvem d’acord
que hem de millorar la situació de l’hospital residència de Cas
Serres. Ha arribat un punt que hem hagut de presentar-ho aquí,
hem hagut de dur el problema que hem tengut a Cas Serres al
Parlament per cercar-li una solució, i ara la solució que
sembla que trobam és fer..., estam en la presa en consideració
perquè una llei ens digui com hem de funcionar en els propers
anys i per aquesta llei el que és normal és que comencem a
presentar esmenes tots per veure què és el que feim i llavors
en la ponència intentar posar-nos d’acord.

Crec que si el que realment volem és una solució per a Cas
Serres hem de fer allò a què han fet referència diferents
portaveus de diferents partits, és procurar cercar la unanimitat,
no personalismes de ningú, sinó dir quin és el millor
document que hem d’elaborar entre tots per tirar endavant allò
de Cas Serres i, com que no ho han fet abans ni ho han fet en
petit comitè,  la proposta que faig aquí és: elaborem
conjuntament amb els tècnics de la conselleria una proposta
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que sigui bona, que sigui la correcta per tirar endavant el que
volem fer perquè, és clar, nosaltres diem: el primer que volem
és millorar la situació d’aquest hospital residència, millorar la
situació del personal que hi treballa; que doni un millor servei,
si és possible, o el millor servei possible als habitants
d’Eivissa i Formentera, és clar que sí, però no oblidem mai
que sempre ho hem de fer d’acord amb la llei, ho hem de fer
legalment. El Sr. Reus, per exemple, explicava: jo estic
d’acord amb el que proposen, però hi ha altres residències que
es troben en la mateixa situació que Cas Serres? Hem de
legislar només per a Cas Serres o hem de fer per a tot? Bé,
hem de veure què és possible, però ho hem de tenir en compte
que ens pot passar això. I si ho hem de tenir en compte, doncs
hem de poder-ho fer de la manera més aviat possible, tenint en
compte els criteris tècnics, tenint molt clar el marc normatiu
que tenim, perquè no ens podem botar determinades coses.

No, si jo sé que en això estam, jo sé que en això estam,
però vull dir que si tots començam a presentar esmenes, com
sempre fem amb qualsevol llei, doncs jo crec que serà més
difícil, perquè la voluntat és fer-ho l’abans possible. I si
elaboram aquest document i llavors ho podem fer per lectura
única, ho dic des d’aquí dalt, i ho podem presentar l’abans
possible, abans tendrem el problema resolt. I nosaltres, quan
parlam des d’Eivissa, sabem millor el que representa l’hospital
de Cas Serres per a Eivissa, perquè hi hem tengut familiar, uns
altres perquè hi han treballat i hi han tengut familiar, uns altres
perquè hi coneixen amics, i tots tenim una sensibilitat que el
que volem és no perdre això i que es trobin en les millors
condicions possibles.

Alguns hem estat presidents del Consell, que sabem el cost
que té aquest hospital per al Consell i hem de cercar les
fórmules perquè la gent estigui en condicions. Avui en dia el
Consell Insular d’Eivissa què pot fer, què fa per millorar la
situació de l’hospital de Cas Serres? El que fa és portar el
tema aquí per a des d’aquí intentar millorar tot això, amb els
problemes que tenim. I això és al que hem d’anar.

Repeteix, crec que hem d’estar tots d’acord amb trobar
aquesta solució, però tenint en compte el que plantegen els
tècnics, i ho dic també perquè... o el que comentava abans ho
deia la Sra. Ballester, que no puc estar d’acord amb la
definició inicial que em feia de Cas Serres, crec que no és
massa real, però sí que ha dit que el que convindria és
presentar una esmena conjunta, i jo crec que és l’ideal. Però
quan estiguem tots asseguts entorn d’una taula podrem treure
tot el que passa a Cas Serres i com ho resolem, no seré jo el
que vengui a treure problemes aquí per enfrontar-me a un
partit o a l’altra.

Llavors hi ha coses que, quan un parla de salut, doncs li
toquen, Sr. Serra, jo li he dit, jo, si parlam... vostè aquests dies
ha fet qualque article d’opinió referent a l’hospital de Can
Misses i l’ha fet davant tots els diputats d’aquest Parlament,
jo, vostè sap que som prou vehement quan parl, i procuraré no
ser-ho, procuraré dir-li-ho molt tranquil·lament, l’hospital de
Can Misses és un hospital que hi hem treballat o hi hem
participat diferents partits, el va començar estant al Govern el
Partit Socialista i el va acabar estant al Govern el Partit

Popular. A Eivissa exactament igual, en el consell insular
exactament igual, jo record els  mesos que vàrem estar per
aconseguir els terrenys, per aconseguir arribar a un acord per
comprar els terrenys de Can Misses, i vàrem poder començar
les obres, i aquestes obres es varen començar i quan es va
acabar la legislatura es trobaven a mig fer, estava pràcticament
amb l’estructura, i s’havia dissenyat tot per part d’un govern,
que, en aquell cas, el conseller avui és el que presideix
accidentalment aquest Parlament en aquests moments, va
costar molt, i conjuntament en aquella època i de la mateixa
manera es varen contractar per fer cinc centres de salut, que
quatre estan acabats, perquè un era el centre de Can Misses,
que es va eliminar, el centre de salut de Can Misses, i l’únic
que va quedar per fer va ser l’hospital; que, l’hospital, quan va
arribar el nou govern, el va aturar durant tres anys.

I llavors, quan va arribar, va decidir -va ser així, dos anys i
mig, m’he equivocat, Sr. Serra, no ho sé, varen ser dos anys i
mig tres anys que va estar aturat?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per fer-lo? No, però si ja estava tota l’estructura feta, Sr.
Serra, no ens confonguem, i és clar, inicialment, quan varen
venir aquí a presentar o a plantejar que s’havia de fer un nou
hospital a Eivissa, se’ns va dir, el Partit Popular no estava
d’acord a fer un nou hospital, estava d’acord amb ampliar
l’antic que hi havia. I quan es va acabar, jo trob aquí
declaracions de diputades del Partit Popular que el dia que es
va acabar deien, per començar, eh, diu: “El nuevo hospital
Can Misses tendrá 98 habitaciones y 77 camas más que el
actual, una magnífica instalación gracias al proyecto
modificado”, això és el que deia una diputada. El Sr. Martí
Sansaloni, conseller, crec que era el tercer conseller de la
legislatura de Salut, de la legislatura passada, i quan va venir a
Eivissa, va dir, juntament amb el responsable de la UTE que
feia l’hospital, després de reprendre’l, deia, durant la visita
d’obres que va fer Martí Sansaloni, el gener del 2013: “No
hemos dejado de trabajar en ningún momento, aunque
hubo que cortar a algunas empresas porque hubo que
replantear el proyecto y hubo que volver a empezar, han
reconocido la UTE concesionaria de los trabajos”, -hubo
que volver a empezar- “Se tuvieron que contratar,
subcontratar empresas” per fer l’hospital.

Avui ens hem trobat amb problemes de mosques a
l’hospital de Can Misses i el fàcil és donar-li la culpa a la
consellera, perquè arriba quinze dies tard i set hores tard; jo
record el Partit Popular que varen culpar l’actual president,
Pedro Sánchez, perquè va cessar un ministre onze hores
després d’haver sortit una notícia, es va torbar hores, i es varen
queixar des del Partit Popular. Bé, doncs es responsabilitza la
consellera que, des que ha sortit el problema, cada setmana ha
estat a Eivissa. Jo entenc, molt humilment, que venen i diuen:
hem de resoldre el problema, tenim un problema greu; i hi va
un tècnic, i diu: no, hem de segellar això. D’acord, es fa.

A la setmana següent o al cap de quinze dies o al cap d’un
mes hi torna haver el mateix problema; hi va un altre tècnic de
la concessionària i  diu: no, no, és que el problema és més
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greu, el problema és un problema estructural, és de com s’ha
fet aquest hospital. Bé, doncs haurem de cercar solucions,
haurem d’agafar la UTE o haurem d’agafar l’empresa, la
concessionària, portar-la aquí, fer-la responsable del que
passa, per intentar resoldre el problema. Però avui, jo, diputat
d’aquí, no tenc més responsabilitats, no sé si solucionar aquest
problema es pot torbar una setmana, un mes o sis mesos,
perquè resulta que està mal acabat aquest hospital, i ho entenc
des de fora; està mal acabat i ens crea aquests problemes.

Home, jo crec que hem de treballar per resoldre-ho,
perquè qui va acabar l’hospital, qui va modificar el projecte
original va ser un partit i nosaltres no en dèiem res. Però, és
clar, si hem d’entrar en aqueixes coses, si en lloc d’empènyer
en la mateixa direcció, en el bon camí per solucionar els
problemes, ens hem de tirar mosques a la cara, estam
equivocats, perquè les mosques ens faran mal a tots i ens faran
molt de mal. I jo crec que sortir aquí a tirar-li a la consellera
que no dóna explicacions, quan ha sol·lic itat una
compareixença de manera voluntària per donar explicacions,
home!, és el mínim que es pot demanar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tarrés, hauria d’anar acabant.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, sé que som un pesat. Però res, jo volia fer referència a
això, tenim infinitat de documentació, de bibliografia, ai!, de
bibliografia, l’hemeroteca ens diu el que es va dir a cada
moment i, és clar, jo  crec que amb d’anar amb seny, hem
d’anar amb seny perquè la salut i la sanitat d’Eivissa ens l’hem
d’estimar de veres, hem de venir aquí a treballar per millorar-
la i per fer-la el millor possible. I si ho fem entre to ts la
sanitat d’Eivissa serà molt millor del que està essent...

EL SR. PRESIDENT.

Sr. Tarrés, ha d’acabar.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

..., a pesar dels esforços d’uns i dels altres.

Perdoni, Sr. President. Moltes gràcies, però l’he deixat bé
a vostè.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Com que han intervengut tots
els grups parlamentaris en torn a favor, no hi ha torn en contra
i, per tant, passam a la disponibilitat per fer rèpliques els grups
parlamentaris , en primer lloc el grup que ha presentat la
iniciativa.

Té la paraula el Sr. Morrás, pel Grup Parlamentari Podem.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies. He salido únicamente para agradecer a todos los
grupos parlamentarios, en nombre de toda la ciudadanía de
Ibiza y Formentera, el apoyo a esta toma en consideración de
esa proposición de ley, y también en nombre de la plataforma
de apoyo al hospital residencia Cas Serres.

Sr. Antoni Reus, mire, yo estoy de acuerdo con usted, las
excepciones las menos posibles, pero claro, ¿qué ocurre? Que
eso lo podemos hablar cuando los recursos son plurales,
cuando hay pluralidad en los recursos, sobre todo, en los
sanitarios, pero coincide que en Ibiza es el único recurso que
hay de este estilo, no hay más recursos sobre los que tratar.
Entonces, cuando tenemos este problema tenemos que
intentar solucionarlo, y la forma más rápida, ágil, de
solucionarlo, de mantener este recurso tal cual, de mantener
la sanidad pública, es cambiar la norma, porque lo otro nos
lleva a la situación que hemos estado viviendo en estos
últimos meses y que la población de Ibiza y..., bueno, por eso
estamos tratando este tema, por lo tanto...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., y estamos viendo que hay consenso en todos los grupos
parlamentarios en que esto hay que llevarlo adelante, estamos
de acuerdo en que las excepciones las mínimas para todo, pero
cuando hay que excepcionar entendemos que hay que hacer
por ello.

Otra de las cuestiones que quería intentar puntualizar.
Mire, Sra. Olga Ballester, yo entiendo que estén
acostumbrados desde Ciudadanos a intentar liderar las cosas,
el Sr. Albert Rivera, su líder quiere liderar las cosas, si las
mujeres se movilizan de forma masiva el 8 de marzo, allí está
el Sr Rivera para ofrecerse a liderar el movimiento feminista;
si Podemos se presenta el Estatuto del Artista en el Congreso
de los Diputados, allí está el Sr. Rivera para decir que lidera el
Estatuto del Artista; si la plataforma del hospital Cas Serres se
moviliza, allí está Ciudadanos para decir que bienvenida la
proposición de ley que presenta Podemos. Mire, Sra. Olga
Ballester, el problema que tiene Cas Serres en esta cuestión
es que el inmueble está ubicado, o dos actividades sanitarias
están ubicadas en un mismo inmueble, y la legislación estatal
que usted ha mentado, la del 2003, es menos restrictiva que la
legislación autonómica, el real decreto, el decreto ley que
usted ha comentado del 2003 no comenta nada sobre el uso o
que los hospitales tengan que estar ubicados en un inmueble
de uso exclusivamente sanitario, que es lo que dice la Orden
de 2010, balear, que es el problema técnico que tiene o que
tienen los técnicos para poder dar la autorización en el
hospital residencia Cas Serres, que es el problema del que
deriva toda esa cuestión y que es lo que estamos intentando
solucionar desde este Parlamento, Sra. Olga Ballester.

Por lo tanto, dejen de intentar hacerse los adalides del
liderazgo de todo y presten más atención a lo que estamos
intentando solucionar. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, per referir-me
inicialment a la proposició de llei, únicament una
puntualització, no hi ha cap infraestructura a Balears que sigui
igual que Cas Serres, si no tenim això clar no sabrem on anam,
la diferència fonamental és que Cas Serres té la categoria
d’hospital, per això m’interessava saber si s’ha fet la normativa
de suspensió o no, perquè, si s’ha suspès hem fet una passa
endarrera, i som iguals que la resta, però si no s’ha suspès, que
és el que es va demanar i es va aprovar per unanimitat, estam
com a hospital i, per tant, som diferents a tots. I aquesta és la
línia que vol marcar aquesta proposició de llei de Podem.

Per tant, ningú no m’ha contestat, és a dir, ningú no m’ha
contestat respecte de si s’ha fet aquesta resolució de
suspensió o no. Si s’ha fet, doncs si s’ha fet aquesta resolució
de suspensió, resulta que som hospital i, com que som
hospital som diferents a tots, i, per tant, no som com la resta
de residències, per molta feina pareguda que es pugui fer a les
altres residències, amb tot el respecte pel que es pugui fer a
la resta de residències.

Bé, una vegada tocat aquest tema, estic content de poder
debatre el tema de les mosques, Sr. Tarrés, estic content,
perquè crec que és un debat del qual no podem fugir-ne,
perquè és una crisi sanitària seriosa, és important que els
quiròfans de l’àrea (...) d’Eivissa i Formentera ara mateix es
trobin inutilitzats i paralitzats i treballaran en precari, per tant
crec que és important treure aquest debat, i estic content que
ho hagi fet amb el to que ho ha fet i amb els plantejaments que
ha fet. Però és que el plantejament que ha fet és amagar-se,
com la consellera, darrera la recepció d’unes instal·lacions.
Per què? Doncs, perquè es varen fer modificacions. I quines
modificacions es varen fer? Unes habitacions, però és que
unes habitacions no són iguals que un quiròfan, Sr. Tarrés, un
quiròfan és l’estructura central d’un hospital, a raó d’aquest
quiròfan s’estructuren tota la resta d’instal·lacions, l’hospital
viu al voltant d’aquesta zona de quiròfans.

Per tant, és lògicament comprensible que vostès ometin a
totes les intervencions el fet que el projecte inicial tenia
aquesta instal·lació de quiròfans, o què es pretenia que arribàs
el Partit Popular i els posàs al terrat, i estaven en el soterrani?
No es podia fer, Sr. Tarrés, no es podia fer, no es podia fer. És
clar que vàrem fer modificats, vàrem fer modificats parlant
amb el personal i quant a una sèrie de modificacions que ens
varen demanar. I a més, es va incloure la radioteràpia que no
era al projecte.

Per tant, jo crec que el que parlam aquí no és tant de donar
la culpa a un o a l’altre, encara que sí és important fer aquest
plantejament a la vista que les excuses de la consellera han

estat sempre en la recepció, doncs no, hi ha una passa prèvia
que és l’execució del projecte, com vaig dir, i que està fet per
un personal que era al Govern balear del Partit Socialista de fa
dues legislatures, això és així, la planificació inicial va ser a
partir d’aquí.

Del que parlam aquí també és de la gestió de tot aquest
problema, aquest problema no és d’ara, el problema ens ve del
gener del 2017, i aquí sí que vam demanar una compareixença,
el Partit Popular va demanar una compareixença, i la
consellera ens va dir que era un tema puntual. Per tant, va ser
un error, un error de menysvalorar un plantejament que era
molt seriós. I resulta que en aquesta mateixa compareixença
se li va demanar que efectuàs una revisió de les instal·lacions
sanitàries d’aquesta comunitat, molt més centrada en les
instal·lacions on hi havia hagut aquest problema. Doncs bé,
aquestes revisions no sé si es varen fer, però no se’ns ha
anunciat que s’haguessin fet i, per tant, consider que no es
varen fer.

Però és que, a més, a la segona operació de mosques, quan
es varen tornar tancar els quiròfans, a l’hora de reobrir-se i
efectuar tot el protocol de reobertura de quiròfans, es va
torbar 48 hores en donar els resultats dels cultius, sense donar
un marge més important perquè aquests cultius es positivassin
o no. I això va ser el que va determinar el segon error,
consider, per part de la consellera, en el sentit que es va haver
de tornar avisar que s’havien tocat els quiròfans. I tot això va
generar una situació de preocupació a la població, als pacients
i és pel que la consellera hagués hagut de venir abans a
explicar un poc aquesta situació i donar almenys un poc de
tranquil·litat al personal i als professionals, pacients i
habitants. Perquè estic segur d’una cosa, Sr. Tarrés, si això
arriba a passar a un hospital de Mallorca la consellera hagués
estat cinc minuts a anar-hi, cinc minuts. Per què s’ha hagut de
torbar 17 dies a Eivissa? Doncs no, és el que no s’entén.

Per tant, crec que ha menysvalorat un problema i com que
ha menysvalorat un problema s’ha equivocat amb la solució
d’aquest problema.

I, per altra part, el Partit Popular presenta mocions a tots
els  ajuntaments de l’illa d’Eivissa i de moment es rebutgen
amb el vot en contra el PSOE, per intentar clarificar què és el
que ha passat i parlem a veure...

(Alguns aplaudiments)

..., parlem a veure, parlem a veure si el problema radica en el
projecte o en la recepció de les obres, i això és el que volem
tenir clar. Vostè diu que la culpa és del Partit Popular perquè
vàrem recepcionar, vàrem fer-ho tot, vàrem començar de bell
nou; si no és ver, Sr. Tarrés, no vàrem començar de bell nou,
i si és així, posem-ho damunt la taula. I presentam mocions a
tots els ajuntaments i el PSOE diu que no. Què amaguen, què
amaguen, Sr. Tarrés? Aquesta és la transparència que ens diuen
que tenen? Doncs pens que no són un exemple de
transparència.
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Però l’únic que volem nosaltres és tenir les coses clares,
vegem com es va fer el projecte, vegem on són els errors del
projecte, què vàrem fer amb la recepció, si és que es podia fer
altra cosa que no fos (...) perquè no hi va haver cap informació
negativa respecte de l’execució del projecte, i així cap polític
no podia dir que no volíem aquell hospital.

Per tant crec que és important parlar-ne, n’hem parlat, i
lamentam que ara mateix avui a Eivissa el Partit Socialista
bloquegi la informació respecte a conèixer un poc més què ha
passat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, per favor, vagi acabant. Gràcies.

EL SR. SERRA I FERRER:

...amb aquesta (...). Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

No intervendré. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Doncs pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

(...) Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Brevemente, quiero comentarle al Sr.
Morrás que ustedes, desde Podemos, sí que podrían haber
liderado hace dos años y medio la oposición a la decisión del
Partido Socialista de la Sra. Armengol, sí que podrían haberla

liderado, porque conocían de esa decisión, la conocían
ustedes, porque están el gobierno del Consell de Ibiza, y
durante dos años y medio no hicieron absolutamente nada. Lo
único que he hecho ha sido ponerlo encima de la mesa y decir
lo que verdaderamente ha ocurrido. Ustedes registraron esta
propuesta de ley debido a la presión de la sociedad, pero
ustedes, que podrían haber liderado esta reclamación, no lo
hicieron, y tuvo que ser una plataforma y una asociación.

Únicamente he puesto encima de la mesa los hechos y la
realidad. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Algú em deia que sortia amb el
telèfon; també el treia per si les mosques, i, per si les
mosques, just m’ha dat la casualitat... m’ha dat la casualitat de
trobar, just quan m’he assegut després d’intervenir, una notícia
que surt que diu: “El Hospital de Ibiza reabre los seis
quirófanos cerrados tras la aparición de las moscas”. Bé,
és una bona notícia, que la tenguem ara mateix aquí i avui.

Jo , Sr. Serra, li ho he dit sempre: he procurat, com fem
amb Cas Serres, treballar en conjunt per tirar els problemes
que són de tots i les infraestructures que són de tots, que són
importants, que són vitals, tirar-les endavant. I vostè diu “què
amaga el Partit Socialista per no votar una moció en els plens
dels ajuntaments?”. Miri, jo li assegur -i li ho diré amb tota
honestedat- que no sé què diu la moció que vostès presenten,
ningú no me l’ha ensenyada, però per principi no les hi
acceptaria, perquè avui parlar de sanitat i de salut a Eivissa per
part del Partit  Popular és una indecència. Jo li ho he de dir
així, Sr. Serra; és una indecència perquè vostès a la darrera
legislatura ha de saber o sap perfectament quant varen
desinvertir en salut. Ho sap! No, no, però si parlam de gestió
de Partit Popular parlam de desinversió; si parlam de gestió
del Partit Socialista parlam d’inversió. 

Legislatura 2007...

(Alguns aplaudiments)

...legislatura... No, no, no; no m’aplaudeixin que no em fa molt
il·lusió. Legislatura 2007-2011, es va obrir l’Hospital
d’Eivissa i es varen fer cinc centres de salut; es va obrir, es va
construir la part que es va construir, perdoni, Sr. Serra, el
varen obrir vostès quatre anys més tard; no, no, m’he
equivocat, jo reconec quan m’equivoc.

La legislatura que varen arribar vostès varen anar fora
metges, varen anar fora inversions..., no es va fer res. La
diferència és molt grossa, i avui, que tenim un problema
concret que ara s’ha solucionat, no sé si temporalment o
definitivament, vostè hi pretén fer sang contínuament,
contínuament, contínuament. Vostè no pretén dir “mira, faré

 



7260 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 129 / 27 de juny de 2018 

una proposta per solucionar aquest problema; contractem tal
empresa, tal gent o tal equip d’enginyers perquè ens diguin
realment on és el problema”, i això és el que està buscant la
consellera. I vostè se sulfura, com faig jo, a vegades quan
parla, també una miqueta com jo, per dir “és que la consellera
va tardar 17 dies a venir a Eivissa pel problema”. Escolti,
apareixen mosques al quiròfan, l’Hospital d’Eivissa té 1.000
treballadors, té un equip directiu fantàstic avui en dia que
lidera i que respon als problemes que té l’Hospital d’Eivissa.
I vostè em diu: “Si hagués estat a Mallorca hi hagués estat als
cinc minuts”. Això els ha passat als mallorquins tota la vida, no
amb l’hospital, amb tot, amb tot. Els mallorquins són
mallorquins, i a poc a poc nosaltres hem d’anar fent perquè els
mallorquins sàpiguen que quan hi ha un problema a Menorca
i a Eivissa i a Formentera també és seu, almenys els que són
aquí dins. Però jo no m’amagaré de dir-ho, ni és una cosa que
sigui culpa del Govern d’ara; ha estat una culpa històrica de
sempre, de sempre, i alguns ho estan intentant mitigar i estar
més presents a les altres illes, alguns. Però, bé, nosaltres
voldríem que fos molt més.

Però, clar, com que estam amb les punyeteres mosques, jo
aquí tenc una altra vegada un escrit del 31 de gener de l’any
2013, on el conseller Sr. Sansaloni diu: “Según ha explicado
el conseller, el coste de la concesión a 30 años se reducirá
en 33,4 millones de euros, y así el importe contemplado en
el contrato actual será de 560 millones”, i ell es vantava
d’aqueixes coses, i nosaltres, alguns, dèiem: “S’està perdent
qualitat”, perquè arribava això per part de la concessionària:
s’està perdent qualitat en la construcció. I clar, avui ens
trobam amb el problema que tenim. Jo no vendré a acusar-lo
a vostè que és culpa seva, però no ens acusi a nosaltres perquè
no ho sabem, perquè tots hem tengut responsabilitat en la
construcció d’aquest hospital, tots n’hem tengut, de
responsabilitat. Per tant siguem equànimes, una miqueta;
busquem solucions per ajudar. No parlam de pintar un edifici,
de fer-lo nou i pintar-lo de verd o  de groc, i que a vostè li
agradi el verd i a mi m’agradi el groc, que m’agrada el groc,
però no parlam d’això, parlam d’una infraestructura
hospitalària, i allò important és que sigui bona, que funcioni,
que funcioni bé; ens hem de centrar en això, hem de deixar les
discussions externes dins el Parlament, perquè són
avorridores. 

Per tant desitj, Sra. Consellera, que el problema es
resolgui el més aviat; desitj, Sra. Consellera, que els tècnics
de la conselleria es posin a la màxima disposició per fer que
l’Hospital residència Cas Serres sigui un hospital del qual tots
els eivissencs ens puguem sentir orgullosos i que el més aviat
possible puguem portar un text aprovat aquí, consensuat,
aprovar aquí consensuat per tots per tirar endavant la millor
situació, el millor Cas Serres possible.

Res més. Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Doncs, passam a la votació de si es
pren o no en consideració la proposició de llei debatuda. Per
tant, votam.

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

Bé, ens anam avançant un poquet en el temps que vàrem dir
a la Junta de Portaveus. Dèiem que aniríem a dinar sobre les
14,45; són les 13,56, i per anar a dinar més o menys a l’hora
que havíem dit podem acabar de debatre la Llei de
prospeccions, si us pareix bé. Només el torn de...

Sí? (...) debatre? Només fixar posicions.

3) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 4406/18, presentada per tots els grups
parlamentaris, de protecció de la mar Mediterrània sota
la jurisdicció espanyola dels danys que pugui n produir
l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals.

Doncs passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposició
de llei 4406/18, presentada per tots els grups parlamentaris,
de protecció de la mar Mediterrània sota jurisdicció espanyola
dels danys que puguin produir l’exploració, la recerca i
l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

La secretària primera, la Sra. Joana Aina Campomar,
llegirà el criteri del Govern.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El Consell de Govern, dia 1 de juny de 2018, adoptà
l’acord següent: 

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 en
relació amb l’article 185.3 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el criteri favorable del Govern de les Illes
Balears respecte de la presa en consideració de la Proposició
de llei sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals, RGE núm. 4406/2018.

Segon. Manifestar igualment, en consideració al que
estableixen els mateixos articles del Reglament de la cambra,
la conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació
de la proposició de llei esmentada.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Doncs, passam a les
intervencions dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Olga Ballester.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804406


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 129 / 27 de juny de 2018 7261

LA SRA. BALLESTER I NEBOT.

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Estamos
de nuevo ante la defensa de la toma en consideración de la
proposición de ley presentada conjuntamente por todos los
grupos sobre la protección del Mediterráneo de los daños que
pueda producir las prospecciones para la búsqueda de
hidrocarburos y sustancias minerales y de los daños que pueda
producir la exploración mediante adquisiciones sísmicas, sea
cual sea su finalidad.

Una proposición de ley que presentamos de nuevo en este
pleno conjuntamente con todos los grupos políticos y que ha
sido elaborada con el asesoramiento jurídico de la plataforma
Alianza Mar Blava, a la que de nuevo le damos las gracias por
su trabajo. Un consenso político el de esta nueva tramitación
que también existió en todos los grupos en enero de 2017
cuando se presentó por primera vez la propuesta de ley, un
consenso que se rompió cuando la propuesta llegó al
Congreso y fue vetada su tramitación por el gobierno anterior
del Partido Popular basándose en un informe del MINETAD
y acogiéndose al artículo 134.6 de la Constitución, un artículo
que desde Ciudadanos hemos respetado a pesar de no
compartir el veto y evitar la paralización de la propuesta de ley
en el Constitucional y poder negociarla o buscar otras vías,
como la que nos ha abierto el propio Tribunal Constitucional
al replantear los vetos del Gobierno.

Así la proposición la traemos de nuevo a este pleno y
esperamos que esta vez sí pueda finalizar en su tramitación. 

Comentar que el mar Mediterráneo necesita de una
protección singular por sus características al ser un mar
pequeño, semicerrado, poco profundo y, por tanto, con poco
poder de autoregeneración y que además está sometido a una
gran presión por la actividad económica de los países a los que
baña. De hecho, por esta singularidad la protección de este
importante ecosistema ha suscitado desde hace tiempo, y
como bien dice la propuesta de ley, grandes consensos que
han desembocado en las últimas décadas por la elaboración de
normativas, convenios y tratados europeos e internacionales
para este fin. Así pues, no cabe duda que las prospecciones
marinas van en dirección totalmente opuesta a estos grandes
acuerdos establecidos y de ahí esta proposición de ley que se
ajusta perfectamente a la inexorable legislación a favor de la
protección del Mediterráneo. 

Es importante destacar de esta proposición el segundo
párrafo del artículo 1 donde dice que quedarán excluídos
también del espacio marino la exploración mediante
adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, un párrafo
muy importante, sea cual sea su finalidad. No tiene sentido
que, por ejemplo, con la excusa de investigar el medio marino
la propia investigación esté degradando el ecosistema, es un
absurdo y un sin sentido. De todos es conocido que el método
de exploración más utilizado consiste en realizar una
ecografía del subsuelo marino lanzando aire comprimido, que
es una contaminación acústica que afecta a todas las especies,
en especial a cetáceos y tortugas, y no sólo a su migración y
comportamiento sino también a su reproducción. Con esta

proposición de ley y con este párrafo del artículo punto 1 se
regula y se evita que esto pueda ocurrir. 

También comentar que tampoco resulta coherente permitir
la exploración sabiendo que no existe ninguna forma segura de
explotación, es decir, de extraer petróleo, ya que los pozos
suponen un alto riesgo de vertidos, fugas de hidrocarburos,
incendios y contaminación. La extracción del petroleo
degrada los ecosistemas, la biodiversidad y pone en grave
peligro sectores como la pesca o el turismo de toda la área
mediterránea. 

Por lo tanto, por todo lo expuesto y debido a que la zona
del mediterráneo noroccidental se ha convertido en los
últimos años en objetivo de multinacionales de la industria
petrolera, tanto de las que extraen hidrocarburos como las que
se dedican a investigar si hay gas o petroleo bajo el lecho
marino para vender después estos datos, se hace necesaria una
ley que elimine la posibilidad de realizar este tipo de
actividades, que es esta proposición de ley que hoy
presentamos y que posteriormente tendrá que ser aprobada en
el Congreso de los Diputados.

Para finalizar, me gustaría comentar que estamos en la era
de las energías limpias, energías que no contaminan, energías
que no se consumen y no cabe duda que las energías
renovables y el autoconsumo es el reto del siglo XXI y es lo
que desde los gobiernos hemos de potenciar desde una visión
realista y factible, pero imparable. Desde Ciudadanos vamos
a luchar porque ese reto sea una realidad, y miren, el
vertiginoso desarrollo de las sociedades ha de ir íntimamente
unido al cuidado de los ecosistemas y a la sostenibilidad de
los recursos, sólo así podremos afirmar que estamos
progresando.

Y nada más, espero que esta iniciativa se tramite pronto en
el Congreso y con su aprobación estemos todos otra vez de
enhorabuena.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Continuam amb el Grup
Parlamentari Mixt. Per Gent per Formentera té la paraula la
Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, diputades, diputats. Bé, la meva
intervenció serà realment breu, jo crec que aquest debat l’hem
tengut ja en nombroses ocasions, per tant, no hem d’entrar
massa més en el fons de la qüestió. És cert que ara s’obri un
nou escenari, tenim un nou govern a l’Estat i, per tant, tenim
la possibilitat, i esper que realment sigui així, de comptar amb
un govern a l’Estat més sensible cap a aquesta qüestió, que
entenc que ho hauria de ser perquè, de fet, el mateix Partit
Socialista en el Congrés va presentar el novembre de l’any
passat una iniciativa legislativa per dur a terme la prohibició de
les prospeccions no només a l’àmbit estatal de la

 



7262 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 129 / 27 de juny de 2018 

Mediterrània, que és l’àmbit on es circumscriu la nostra
iniciativa, sinó que també ho ha fet extensiu a la seva iniciativa
legislativa a tot l’àmbit estatal.

Per tant, jo realment crec que la nostra intervenció aquí no
ha de ser tant per debatre el fons de la qüestió sinó per posar-
nos en alerta respecte del fet que l’amenaça no ha disminuït,
els interessos petroliers a les nostres costes segueixen vius,
segueixen latents i, per tant, crec que tenim una oportunitat
que no podem defugir i per això és important que el Partit
Socialista, en aquest cas en el Govern de l’Estat, faci la seva
feina, es comprometi, la Mesa permeti el tràmit novament de
la nostra iniciativa legislativa i que abans que finalitzi l’any
tenguem d’una vegada per totes una notícia que ens permeti
posar punt i final a aquesta xacra i punt i final, en definitiva, a
unes activitats que són totalment contràries al model energètic
al qual hem d’apostar des de les Illes Balears, i no només des
de les Illes Balears sinó des de tota la conca mediterrània i de
tot l’Estat espanyol.

Res més. Supòs que tendrem unanimitat novament respecte
d’aquesta iniciativa i per tant la feina que tenim a partir d’ara
és anar a defensar-la al Congrés quan arribi el moment del seu
debat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, ens
trobam davant una proposició de llei que compta amb un
ampli... l’unànime consens de tots els grups parlamentaris,
però és la segona vegada que presentam aquesta proposició, el
motiu és conegut: un vet a la Mesa del Congrés a instància del
Govern espanyol.

Dit això, des de MÉS creiem que aquesta segona
oportunitat se’ns brinda d’una manera... bé, una oportunitat que
se’ns ha donat i crec que serà la definitiva. Pensam des de
MÉS per Mallorca que aquesta llei serà una molt bona llei per
a les Illes Balears i segurament encara que tenguem un
consens, un ampli consens en aquesta cambra els grups, tots
els grups no compartim el mateix argumentari, però...,
almanco alguns dels quals i explicaré un poc els arguments
pels quals des de MÉS per Mallorca sí que donam suport a
aquesta proposició de llei.

Tres eixos importants per a MÉS per Mallorca durant
aquesta legislatura que estan reflectits als acords pel canvi: un
és l’eix de feina en polítiques ambientals, el segon és un eix
en polítiques energètiques i el tercer eix és el model
econòmic i turístic, tres eixos als quals MÉS per Mallorca...
va instar als acords pel canvi a reflectir i que s’han anat

executant polítiques durant aquests anys al Govern de les Illes
Balears.

Passem punt per punt. El primer punt, l’eix de polítiques
ambientals, és un eix al qual el Govern ha treballat i que... unes
futuribles prospeccions i extraccions posarien en amenaça
totes aquestes polítiques que s’han dut a terme.

Primer de tot: la creació i l’ampliació de les reserves
marines a les Illes Balears; segon, el Parc Natural..., la
declaració de Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos;
tercer, el projecte d’ampliació del Parc Nacional de Cabrera;
quart, les polítiques dirigides a la neteja de les nostres aigües,
les embarcacions que treballen per netejar el litoral, i també
la llei de residus, una llei que també està encaminada a reduir
els envasos a les nostres aigües, també el Decret de posidònia,
i per últim les polítiques de pesca sostenible que evitin la
sobreexplotació i la degradació dels hàbitats marins.

Totes aquestes polítiques que ha dut a terme el Govern de
les Illes Balears i que MÉS per Mallorca va demanar que
s’incorporassin als acords pel canvi, si no es veurien greument
amenaçades si en un futur ens trobàssim davant noves
prospeccions i sobretot extraccions dels hidrocarburs.

El segon eix, les polítiques energètiques, una acció que ha
dut a terme aquest govern encaminada a la transició a un model
energètic nou, malgrat la oposició de l’Estat. A Europa i a
diverses cimeres mundials es demanen passes fermes cap al
canvi d’energies netes. Per tant, les extraccions
d’hidrocarburs... però que tots sabem que al final acaben
emetent CO2 a l’atmosfera són perjudicials i així ho ha
manifestat Europa en moltes ocasions. El Govern de les Illes
Balears ha fet feina en el Pla de transició energètica, un pla de
transició energètica que no va comptar amb el vist-i-plau del
Govern espanyol a Madrid. També està treballant en una llei de
canvi climàtic que esperam veure en breu en aquesta cambra.

Per tant, un model que ja no mira el petroli i sí a altres
fonts d’energies netes i renovables.

Un tercer eix és el model econòmic i turístic, un model
encaminat a un model turístic sostenible, desestacionalitzat i
de qualitat, un model turístic que ha de contribuir a tenir un
model econòmic més diversificat, més redistributiu amb la
riquesa i més social i sostenible, sobretot pel que fa als
impactes ambientals.

Aquests tres eixos de feina que per a nosaltres són
importantíssims es veurien, com ja he dit, greument amenaçats
davant unes futuribles prospeccions o extraccions
d’hidrocarburs a les nostres illes.

Aquests són els tres eixos pels quals donam suport a
aquesta proposició de llei, una llei que ens protegeix davant
una amenaça real que perjudicaria i ensorraria tota la feina feta
durant aquesta legislatura, una feina per al medi ambient, per
a la transició a un nou model energètic i la construcció d’un
model econòmic i productiu respectuós i molt més just.
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Ara passem a la proposició de llei en concret, una
proposició de llei que va ser elaborada per la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, on va tenir un paper clau
Aliança Mar Blava, una plataforma que durant molts d’anys ha
treballat per evitar que aquestes prospeccions siguin una
realitat i amb la qual crec que tots hi estem en deute, i des
d’aquí els vull agrair tota la feina que han fet, que fan i que
seguiran fent perquè aquestes prospeccions no siguin una
realitat a les nostres illes.

És una llei que dóna una resposta concreta als acords
internacionals de protecció de la Mediterrània i a les lleis
estatals, com la de patrimoni natural i de la biodiversitat i la de
protecció del medi marí. És una lle i que també es
complementarà amb altres accions com la declaració ZEPIM,
a la qual la Sra. Olga Ballester ja ha fet referència,  una
declaració ZEPIM que esperam poder veure aprovada al
Consell de Ministres, segurament podria ser al proper Consell
de Ministres, una declaració ZEPIM que va tenir tot el suport
de l’arc parlamentari de les Illes Balears materialitzat en una
declaració institucional a l’any 2016.

Passant a l’articulat de la proposta de llei, la llei exclou
l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs o altres
substàncies minerals al medi marí de la mar Mediterrània. Des
d’aquí aprofitam per també aplaudir altres iniciatives que s’han
duit a terme on s’amplia aquest marc més enllà de la mar
Mediterrània.

En resum, aquesta llei ens garanteix la seguretat que no ens
tornarem veure amenaçats per la xacra de les prospeccions
petrolíferes ni pel fantasma de les extraccions d’hidrocarburs.

Tenim un ampli, un unànime consens d’aquesta proposta i
des de MÉS per Mallorca volem expressar la nostra
satisfacció pel consens sobre aquesta proposició de llei. Som
conscients que segurament -com ja he dit al principi- no
compartim tots els grups els mateixos arguments, però avui
pensam que és important aplaudir aquesta unanimitat.

Durant els darrers anys hem discutit sobre diversos punts
de les prospeccions, qui va autoritzar un projecte o qui no el
va autoritzar, sobre l’abast dels impactes dels projectes de
prospeccions, sobre projectes concrets com el de MEDSALT-
2, sobre el vet a la Mesa del Congrés de Diputats a proposta
del Govern estatal, etc., però avui encara que tenguem la
temptació de confrontar punts de vista en aquesta sentit
pensam que no és el dia.

Per tant, per tancar i per acabar i tenint en compte que som
davant d’un debat de presa en consideració on hi ha unanimitat,
aprofit per anar un poc més enllà, per fer un prec al Partit
Popular, al Partit Socialista, a Podem i a Ciutadans demanar-
los que facin tot el possible perquè no hi torni haver un vet a
la Mesa del Congrés, també perquè aquesta llei arribi a bon
port i sigui aprovada definitivament amb aquests termes al
Congrés dels Diputats.

En resum i per acabar, el que les Illes han unit que no ho
separi Madrid. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente, diputados, diputadas. Yo
también seré bastante breve con este tema porque, como ya se
ha comentado, ya han sido numerosas las ocasiones en las que
desde este parlamento hemos defendido la importancia de
conseguir un mar Mediterráneo libre de prospecciones.

Numerosas han sido las ocasiones en las que hemos
explicado los efectos que la utilización de airguns producen
sobre la fauna marina y lo que supondría la realización de estas
prospecciones petrolíferas para nuestro mar, nuestro entorno,
nuestro modelo turístico, para el sector pesquero de nuestras
islas, para nuestra economía y, en definitiva, para nuestra
forma de entender la vida hasta el día de hoy.

Numerosas también son las veces que hemos traído hasta
aquí la voz de nuestra sociedad que desde hace años se ha
manifestado en contra de estos proyectos desde las
plataformas Eivissa Diu No, Balears Diu No, o a través del
trabajo muy bien hecho de entidades como Aliança Mar Blava.

Hoy lo volvemos a hacer, hoy volvemos a tomar en
consideración esta ley que ya se aprobó hace más de un año,
como se ha comentado, y que no pudo seguir su tramitación
normal en el Congreso de los Diputados, porque el Gobierno
puso en marcha, el PP, el Partido Popular, puso en marcha un
modus operandi que paralizó numerosas iniciativas en la
Mesa del Congreso impidiendo su debate en el plenario.
Afortunadamente, en el pasado mes de abril el Tribunal
Constitucional puso freno a los vetos que el PP estaba
llevando a cabo en el Congreso, y esto nos abrió un halo de
esperanza y nos permitió reactivar la tramitación de esta ley
y volver a tomarla en consideración en este parlamento. Creo
que era importante recordar los antecedentes que nos han
vuelto a traer otra vez aquí a tratar este tema de suma
importancia para nuestro territorio, a defender con fuerza que
en Baleares queremos un mar Mediterráneo libre de
prospecciones, pero también es importante situarnos en el
momento actual.

Si decía hace un momento que el pronunciamiento del
Constitucional nos abrió un halo de esperanza para retomar
esta ley y que en Madrid nos escucharan, lo que ha supuesto un
gran balón de oxígeno para creer que por fin nuestro objetivo
está más cerca, ha sido la entrada del nuevo Gobierno. Un
Gobierno que, sin haber aterrizado, ha dado una lección a toda
Europa con la gestión de la crisis del Aquarius, en solidaridad,
cooperación y humanidad; de un Gobierno que planta cara a
gobiernos que prefieren dejar a la gente morir en el mar que
acogerlos en sus tierras y que nos recuerda que nunca
deberíamos de perder la humanidad y que la vida de las
personas siempre debe estar por encima de todo, sólo se
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pueden esperar cosas buenas. Entonces, confiamos en que el
compromiso que este nuevo Gobierno para aplicar políticas de
protección al medio ambiente y que priorice la conservación
de la tierra frente al enriquecimiento de unos pocos, cosa que
hasta ahora no sucedía.

Somos optimistas en que el camino hacía el Congreso de
los Diputados de esta ley será muy diferente y esperamos y
confiamos que lo más pronto posible podamos por fin
celebrar que la unanimidad de este parlamento y la fuerza que
se ha hecho de toda la sociedad balear ha obtenido su fruto y
tengamos por fin un mar Mediterráneo libre de prospecciones
que es lo que todos deseamos. Esta proposición de ley es una
proposición muy necesaria que, como ya se ha dicho,
impedirán las prospecciones, sean cual sean su objetivo y que
nos permitirá dejar de vivir bajo la amenaza constante que han
supuesto estos proyectos para nuestras islas.

Por último para terminar, celebrar el consenso en este
tema una vez más obtenido en este parlamento y desear que el
recorrido de esta ley sea muy diferente al que ha tenido hasta
ahora en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia de nou a tothom. Fa més
d’un any debatíem en aquesta cambra aquesta mateixa
proposició de llei contra les prospeccions, aquell dia, beneïda
innocència deia: “avui és un dia especial per a aquest
parlament, perquè avui pren especial rellevància que aquesta
cambra és l’expressió sobirana del nostre poble i és amb
aquest debat que portem a aquesta institució una reclamació
social, recollida per tots e ls grups parlamentaris de manera
unànime, és un motiu de felicitat”. És clar que aquell dia, tot
i  qualque advertiment del diputat Jerez, no ens podíem
imaginar que la Mesa del Congrés ens vetaria la possibilitat
d’anar a la suposada cambra de totes i tots, a expressar els
motius pels quals el Parlament de les Illes Balears proposava
una proposició de llei per protegir la nostra mar.

És evident que la societat és molt més conscient de la
importància de la nostra mar que alguns sectors polítics i la
prova d’açò és que a l’any 2013 es va organitzar per tal de
protegir aquest tresor nostre que és la Mediterrània. La
Mediterrània, tan rica en història i en espècies, s’ha convertit
en una tomba per a milers de refugiats i, tot i que avui no
parlam d’aquest drama, no el podem evitar, no el podem
obviar, primer per humanitat, però també perquè cada vegada
tindrem més refugiats climàtics. Protegir la nostra mar de les
amenaces de les prospeccions d’hidrocarburs, per la seva
perillositat i, per què no dir-ho, d’aquest anacronisme que és

la recerca d’hidrocarburs en un moment com aquest, on
l’ombra del canvi climàtic cada vegada és més allargada i, per
tant, es transforma en una obligació per a les diferents
administracions. 

Es tracta doncs de protegir el nostre entorn i alhora cercar
el canvi del model energètic. Ambdues coses van lligades, fan
el mateix camí i ho diu l’Agència Internacional de l’Energia i
Nacions Unides, les quals han advertit que si volem evitar els
efectes d’un canvi climàtic a gran escala, haurem de deixar de
cremar combustibles fòssils. 

Avui ho tornam intentar i tornam presentar de bell nou
aquesta proposició de llei, que consta d’un article únic, una
disposició addicional i una transitòria, no cal res més, evita
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs, senzill
i contundent.

Un altre aspecte a tenir en compte, la dependència exterior
d’energia a Espanya se situa entorn del 80% i de petroli el
99%, per la qual cosa el sistema energètic queda molt exposat
a la situació sociopolítica de tercers països i que poden influir
en aspectes com el preu del petroli, com passa actualment,
amb els preus més alts en tres anys atesa la sortida d’Estats
Units de l’acord nuclear amb Iran. Aquesta dependència ens
lliga a un model energètic que no ens convé, que no volem i és
el moment de prendre decisions que influiran en el futur
d’aquest món nostre.

No parlam de protegir el nostre territori només, parlam de
protegir el nostre món, d’anteposar la ciutadania i el medi
ambient a les grans corporacions. Per tant, la protecció del
nostre medi ambient pren una altra dimensió i s’estén a la
protecció d’ecosistemes, biodiversitat i geodiversitat. Una
Mediterrània lliure de prospeccions serà sens dubte una
oportunitat d’or per a les persones i el medi ambient i un gran
triomf de la societat d’aquestes illes per al present i  per al
futur. 

I per què tornam debatre aquesta proposició amb la qual
tota aquesta cambra hi creu unànimement? Doncs per l’anunci
de fa un parell de mesos de la voluntat de reactivar el projecte
MEDSALT-2, perquè hem de tornar reiterar la petició davant
el Govern espanyol que no s’autoritzin prospeccions de cap
tipus a la Mediterrània, tot esperant que la Mesa del Congrés
sigui més receptiva i sensible que en altres ocasions. Fa anys
que s’estudien els efectes danyosos de la contaminació
acústica de la mar sobre els animals i se sap que afecta
l’orientació i d’aquí per exemple el xoc amb vaixells i la seva
conseqüent mort. Imaginem-nos idò els estralls que poden
provocar els 250 decibels dels canons d’aire que vol emprar
el projecte MEDSALT-2 per fer les prospeccions. 

Per tant, les excuses que darrera aquest projecte només hi
ha un objectiu d’investigació, tot i que fos real, tampoc no ens
serveix, la tècnica emprada és la que afecta la biodiversitat,
així que bé per estar en contra de les prospeccions, bé per
estar en contra de la tècnica emprada, no podem acceptar la
reactivació d’aquest projecte. A banda del mal que es fa a la
fauna marina, tampoc no podem entendre aquesta dèria per les
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prospeccions, quan el que hauríem de fer és enfocar tota la
política energètica cap a les renovables, tal i com demana la
Unió Europea, i més l’Estat espanyol que s’enfronta a
demandes per valor de 8.200 milions d’euros, les quals han
estat presentades per multinacionals que consideren que el
Govern de l’Estat ha vulnerat el tractat sobre la Carta de
l’energia, amb els canvis reguladors que va aplicar entre els
anys 2010 i 2014.

Però aquesta oposició a les prospeccions no és un caprici
dels habitants de les nostres illes, els científics ja ho
adverteixen, el 80% de les reserves d’hidrocarburs que es
coneixen haurien de quedar sota terra, és a dir, que no hi hauria
d’haver més prospeccions i que tres quartes parts de les
extraccions actuals s’haurien de paralitzar.

Acab, estam en contra de qualsevol tipus de prospecció a
la nostra mar, perquè resulta que el nostre or negre és
precisament la mar Mediterrània.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Jo també seré breu,
perquè sabem que aquesta és la segona vegada que portam aquí
un text per defensar que no hi hagi prospeccions a la nostra
mar, però si no record malament una de les primeres
declaracions institucionals que es varen defensar quan
recentment érem diputats i diputades, va ser una declaració
institucional precisament per aturar les prospeccions a la
Mediterrània i després també, més endavant, es va acabar
defensant una proposició no de llei, també per aquest mateix
motiu.

La veritat és que una bona notícia que hi hagi avui aquest
consens del qual gaudeix aquesta llei i no cal venir tampoc a
fer un repartiment de culpes, però no podem oblidar per què
hem d’estar un altre dia defensant aquesta llei, que, si bé és de
consens, després ha estat vetada de manera anticonstitucional
a Madrid per l’antic govern encapçalat pel Sr. Rajoy, amb la
connivència necessària i la participació a la Mesa del Congrés
de Ciudadanos; encara que no venim aquí a fer repartiment de
culpes, sinó a celebrar aquest consens, cal recordar per què
per tercera o per segona vegada hem de defensar una llei tan
absolutament necessària per a la nostra economia, per al
nostre ecosistema, per a la vida en general a les Illes Balears.

És també, com deia, una qüestió que afecta també -ja s’ha
explicat aquí per part d’altres diputats- la qüestió de les
energies i del model energètic que volem defensar per a les
Illes Balears. Cal deixar de mirar al passat, i precisament el
petroli és el passat i cal mirar cap al futur; el futur són les

renovables, el futur són les energies netes, el futur no és fer
perforacions d’hidrocarburs per cercar petroli a la mar
Mediterrània, per tots els efectes negatius que ja sabem que
això té en molts de sentits, que també s’han explicat i no em
vull allargar més.

També sabem que hi ha altres perills que estan relacionats
amb els abocaments, amb les fuites de combustible, altres
accidents que són coneguts, producte d’aquest tipus
d’explotacions, i aquestes nefastes conseqüències per a les
costes de les Illes Balears deixaran de produir-se, deixaran de
ser una amenaça una vegada que avui s’aprovi aquesta llei. 

Sabem també que les primeres evidències de l’existència
de projectes de prospeccions sísmiques, que podrien
constituir una amenaça, com deia, per a la preservació del
nostre ecosistema marítim i costaner, es varen produir ja l’any
2013 arran de les informacions públiques que alertaven d’un
projecte d’adquisició sísmica al Golf de València, a només 35
milles de les aigües d’Eivissa i Formentera, i justament davant
aquesta amenaça es va constituir, iniciant-se aquest moviment
ciutadà massiu a Eivissa i Formentera, aquesta gran aliança
social de contestació ciutadana per tal de contestar i dir no a
aquestes prospeccions, que clarament tindrien un impacte en
sectors econòmics com la pesca, com el turisme, com el
sector nàutic, etc., i per això organitzacions socials,
ecologistes, sindicals, institucions públiques i privades, i
també els consells insulars d’Eivissa i de Formentera i e ls
ajuntaments, es varen constituir en aquesta gran aliança
anomenada Aliança Mar Blava, a la qual tornam a agrair avui la
seva imprescindible ajuda per tal d’haver convertit aquestes
demandes socials, aquest crit de la ciutadania, especialment de
la ciutadania en principi d’Eivissa i Formentera i finalment de
totes les Illes, en una llei que aturi d’una vegada per totes les
prospeccions.

La veritat és que resulta paradoxal que no s’hagués aturat
abans, quan tots sabem que el motor econòmic -i es repeteix
molt- principal d’aquestes illes és precisament el turisme, i
que aquestes prospeccions petrolieres, aquestes explotacions
d’hidrocarburs tenen un impacte decisiu en aquest sector, que
a nosaltres ens agradaria que es diversifiqués més i que no fos
l’únic motor econòmic de les nostres illes, però que avui per
avui constitueix més d’un 40% del nostre PIB.

Fruit d’aquest moviment se’n varen constituir, com deia,
d’altres -Eivissa diu no, Balears diu no, Eivissa Antipetroliera,
Hands off Ibiza- que, com he dit, també van anar ampliant la
seva trajectòria i es van anar sumant altres col·lectius de les
altres illes per tal de dir que s’havia d’aturar aquesta
possibilitat. 

Aquesta llei -ja s’ha explicat també i no em vull estendre
en això- és una llei que finalment acabarà amb la possibilitat
de fer aquestes explotacions d’hidrocarburs a la nostra mar. És
una llei molt completa, és una llei que, com he dit abans, s’ha
de celebrar pel consens, però tampoc no ens ha de produir
amnèsia, perquè si no, no seríem avui un altre pic aquí. I també
s’ha explicat -és difícil intervenir en el darrer lloc i no haver
de repetir qualque cosa- que encara tenim un conjunt de
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projectes en tramitació per dur a terme prospeccions
petrolieres, campanyes d’adquisició sísmica o sondejos
acústics i sondejos exploradors, i  fins i tot tenim aquesta
llicència a la qual abans es referia, ara mateix, la Sra. Patrícia
Font, com és MedSalt 2, i hem de dir claríssimament al nou
president del Govern d’Espanya que volem que aquestes
llicències en tramitació s’aturin i que no es duguin a terme. Hi
ha altres sol·licituds de permisos d’investigació davant el
ministeri que clarament poden suposar una amenaça, i volem
que aquesta llei sigui efectiva com més aviat millor per tal que
sàpiga el Govern d’Espanya i perquè se sàpiga per tot arreu que
no volem prospeccions a la nostra mar.

I ja vaig acabant. En el transcurs de la passada legislatura
tant en aquest parlament com en els consells insulars i en els
ajuntaments es varen aprovar iniciatives i acords que
demanaven actuacions contundents al Govern de l’Estat. Ara
tenim una oportunitat per tal que se’ns escolti, que se’ns faci
cas, i que aquestes prospeccions que es va demanar per part de
les quatre illes que s’aturessin no es facin aquí, a les nostres
aigües, a la mar Mediterrània. El Govern d’en Rajoy no va ser
cooperatiu, no va donar el seu braç a tòrcer, va vetar la llei
aprovada per consens, com avui, en aquest parlament, i volem
celebrar i volem dir que avui és un dia feliç per a la nostra mar
i per a la nostra terra perquè confiam i sabem que ja no es
tirarà enrere, i que podem donar les gràcies a tota la gent que
es va mobilitzar perquè no hi haurà prospeccions a la nostra
mar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, això va
ser el 28 de març de 2017, que vàrem aprovar aquella
proposició de llei, i avui la portaveu de Gent per Formentera,
que ara..., l’he vista, sí, és allà, deia que tenim un nou escenari
de la portaveu de Gent per Formentera. I jo què vol que li
digui? 134 i 84 són 218, que són els que sumen el PP i el
PSOE a Madrid, que són els dos partits que durant distints
anys, en distints moments, han autoritzat distintes
prospeccions. Han canviat?, potser sí, ara ho veurem, però
donar-ho per fet, jo no me’n refio, gens però, gens. Perquè la
realitat d’aqueixa història és que, unanimitat en prospeccions,
tots; bé, ens feim mamballetes amb les orelles. Unanimitat en
el finançament; bé, ens feim mamballetes amb les orelles.
Prospeccions, no les hem aturades. Finançament, no en
tendrem d’aquí al 2020. Règim especial de les Illes Balears,
el tendrem dia 1 de gener; ni uns ni els altres... No el tendrem
dia 1 de gener. I fins i tot, jo  que em pensava volar a la
península amb el 75% de descompte, i molts d’altres com jo,
tampoc no el tenim.

Amb la qual cosa, prospeccions. Jo el que subscric són
totes les paraules que va dir el nostre company Josep Melià,
diputat, quan va intervenir aquest 28 de març de l’any passat,
però crec que és una proposició no de llei per tornar a donar
gràcies, com va dir ell, a totes les associacions i entitats que
han lluitat aquests anys per la preservació del Mediterrani i
evitar possibles desgràcies en la nostra principal font de
riquesa, que és el turisme. Però també és una proposició de
llei per dir als que no ens volen escoltar... que basta, basta!,
basta; per dir que nosaltres entenem que és necessari escoltar
aquest poble balear, i entenc que els pobles que estan al
voltant de la Mediterrània haurien d’estar exactament igual de
preocupats, tenc dubtes, crec que a Balears -es veu amb
aquesta proposició de llei, firmant set o vuit partits la
proposició de llei-, aquí hi ha una gran majoria, però tenc
dubtes que al voltant de la Mediterrània espanyola hi hagi la
unanimitat de dones i homes que hi ha aquí, i  no parl del
Parlament, parl de fora, de la gent de fora del Parlament; tenc
dubtes.

Però també és una proposició de llei per dir als grans fons
d’inversió i a les grans constructores que s’ha acabat, que han
d’invertir els doblers en renovables, i per dir als grans partits
que han estat a les ordres d’aquests grans fons d’inversió, que
són els càncers que hi ha al món en aquest moment, i a
aqueixes grans constructores, que moltes d’elles han salvat el
cul dels deutes que tenien al banc perquè grans fons d’inversió
han posat doblers perquè si no haguessin desaparegut i dir que
no volem anar els pròxims vint anys com han anat aquests
darrers deu anys. És a dir, més que dir-nos a nosaltres en
aquesta proposició de llei que tots estam d’acord i fer-nos
mamballetes amb les orelles.

Jo crec que hauria de servir perquè aquests sabessin que
per aquí no passaran, que des de l’esquerra a la dreta hi ha tot
un grup d’un milió cent mil i busques de persones que no ho
volen, que tal vegada patirem per fer aquesta transició
energètica, segurament sí, segurament sí, però perquè aquests
grossos no volen treure les innovacions que tenen, que tenen
i podrien posar a l’abast de tot.

Per la qual cosa, El Pi votarà a favor, però més que per a
nosaltres, una qüestió d’autocomplaença, anem a la ràdio demà
a dir-los sí, el nostre partit ha votat a favor, tal i qual, que sigui
per enviar un missatge als grossos que s’ha acabat, prou!,
energies renovables. I també i també i també a aquells que
sempre troben ossos al lleu a l’hora de fer segons quin tipus
d’infraestructures, que mentre no hi hagi bateries que puguin
emmagatzemar suficientment l’energia solar, tal vegada
haurem de fer qualque tipus d’inversió que tendrà qualque
impacte, però no serà un impacte de contaminació que vagi en
contra de les emissions de CO2 o del canvi climàtic, seran
impactes que segurament podrem recuperar en vint o trenta
anys, però si no fem aquesta aposta clara de renovables havent-
hi qualque impacte, sense cercar la busca dins l’ull dels altres,
tampoc no serà possible anar a aquesta transició energètica,
perquè estam en mans dels grossos i són ells que ens
controlen mentre nosaltres no fem unes grans explotacions
solars o unes grans explotacions eòliques, mentre no facem
aquestes dues grans explotacions, que és el que pot fer deixar
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amb el cul a l’aire als grossos que són els que controlen
aquestes prospeccions petrolieres, que són els que tenen les
grans extraccions del món de gas, l’única manera que tenim de
desarmar-los és que nosaltres amb un poc de sacrifici
d’impacte ambiental, no d’emissions de CO2, no d’ajudar a
l’escalfament climàtic, no a això, tendrem un impacte, però si
nosaltres fem grans inversions en aquest sentit els tenim amb
el cul a l’aire.

Aquest hauria de ser el missatge, del que passarà a Madrid
chi lo sa , ja en parlarem. Aquí tots hi estam d’acord. Ja ho
veurem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Miguel Ángel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam
avui aquí a portar a aprovació la presa en consideració en
aquesta cambra d’una iniciativa legislativa que ens ha unit a
tots els  grups parlamentaris des que es presentàs l’anterior
iniciativa legislativa en aquesta matèria. Ha passat més d’un
any des que ja va succeir i per al Grup Parlamentari Popular de
les Illes Balears res no ha canviat, som allà on érem abans i
estam ben convençuts que hem de passar de la lluita política
a l’acció legislativa. Ho fem no només perquè és el nostre
deure i la nostra convicció més profunda, també ho fem
perquè la societat balear ens interpel·la a fer això que avui fem
aquí. N'hi ha prou a recordar la gran mobilització social que va
tenir lloc l’any 2014, aquella mobilització social que va sortir
al carrer per dret propi, demanant una mar Mediterrània lliure
de prospeccions, lliure d’hidrocarburs. Un clam popular que
va aconseguir sumar més de 128.000 al·legacions en contra
d’uns sondeigs sísmics a només 35 milles de la costa
d’Eivissa.

Val molt la pena aturar-se, aturar-se per reflexionar sobre
aquella llegenda, aquell missatge que portava...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin un poquet de silenci, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... la pancarta que encapçalava aquella manifestació, la pancarta
que encapçalava aquella manifestació deia: “Errar és humà,
rectificar és possible”. Un missatge clar a través del qual la
societat ens llançava un mandat inequívoc, que, malgrat tot si
ens mantenim units encara érem a temps de moltíssimes
coses. Aquell missatge va servir perquè les institucions
públiques intensificassin la nostra intensitat i la nostra
resistència en contra de tot allò. 

Avui estam quatre anys després fent precisament el que
aquell mandat socials ens deia, avui la societat ens torna a
agitar i torna a agitar les nostres consciències i ens recorda
que la victòria d’una batalla no ens ha de fer pensar que ja hem
guanyat qualsevol guerra, ens recorden que no ens hem de
rendir i que l’amenaça continua sent aquí, i tant que l’amenaça
continua sent aquí! Noves sol·licituds per desenvolupar noves
pràctiques al subsòl marí han tengut entrada en el ministeri i
han aixecat to tes les alarmes, el projecte MEDSALT-2 pot
tornar a ser la nova reedició d’un malson, un projecte que ens
torna a desafiar una vegada més i que amb la llei per davant,
sempre amb la llei per davant perquè per això som a un estat
de dret, hem d’aconseguir fer-li front.

Des del Grup Parlamentari Popular l’any 2014 vàrem
presentar la primera legislativa en aquest parlament, iniciativa
en contra d’aquelles prospeccions. En aquesta cambra s’han
afrontat multituds de debats, amb retrets en moltíssims de
casos i amb major o menor encert en uns altres, però això sí,
mai aquesta cambra i tots els que estam aquí no hem perdut la
referència de les coses, sempre hem sabut on érem i quin era
el nostre registre i que havíem de revertir aquelles llicències
atorgades.

Per tant, celebram avui que el Parlament de les Illes
Balears torni a reeditar una vegada més la seva convicció en
una mar lliure de prospeccions, però això sí, tenint present
que ens proposam un repte que no estarà exempt de dificultats.
Ho deia abans, ho deia a l’anterior debat que vàrem tenir en
torn a aquesta qüestió i ho dic avui perquè es tracta d’una
qüestió reservada a la voluntat política d’una majoria
parlamentària, residenciada en el Congrés de Diputats i, per
tant, tot depèn del que aquella majoria parlamentària acabi
decidint, i ho ha dit el representant de MÉS en aquest mateix
faristol. 

I és cert que la voluntat política pot arribar a ser-hi i és
cert que avui les majories parlamentàries han canviat
recentment i és cert també que el Govern d’Espanya també ha
canviat i és cert que dins del Govern d’Espanya hi ha una
ministra que en el seu moment va autoritzar unes determinades
prospeccions que es deien Projecte Castor, també és cert tot
això, però no perquè el Govern hagi canviat i dins el propi
govern hi hagi un pervers antecedent amb una ministra que va
autoritzar uns determinats projectes no s’han de resoldre
aquests problemes de la mateixa manera que s’han resolt els
altres. Venc a dir, no perquè el Govern avui sigui distint o
diferent les coses estan més complicades o estan més difícils
que abans, basta mirar enrere, basta girar la vista i basta aplicar
les mateixes solucions als mateixos problemes que teníem
l’anterior legislatura, solucions que passen, que passen per la
denegació de les autoritzacions quan toqui i conforme a llei,
solucions que també es troben a l’àmbit de la voluntat política
dels governs legítimament constituïts, hagin o no guanyat les
eleccions.

Per tant, i amb independència de la llei que avui admetrem
a tràmit, som aquí per defensar aquest text en nom del Grup
Parlamentari també obligat i no em queda més remei que
confiar en la paraula donada. Què vull dir quan dic que no tenc
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més remei i estic obligat a confiar en la paraula donada? La
paraula que va donar en el seu dia qui avui és president del
Govern de l’Estat espanyol, recordaran vostès les seves
paraules un 20 d’agost de l’any 2014, Pedro Sánchez: “Si
estamos en el Gobierno de España no habrá prospecciones
en Baleares”.

Avui aquest senyor és al Govern d’Espanya i esperam que
molt prest, cosa que està per veure, a Espanya, a la
Mediterrània, no hagi prospeccions.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Doncs, passam a la votació de la cambra
de si es pren o no en consideració la proposició de llei
debatuda. Per tant, votam.

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

Doncs, aixecam la sessió. Fem un recés fins a les quatre.

(Aplaudiments)
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	1) Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2953/18, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt i Socialista, de reforma de l’article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï l’illa d’Eivissa.
	2) Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears.
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