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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores diputades, senyors diputats.

Declaració institucional de suport al  Llevant de
Mallorca davant les inundacions.

“El Parlament de les Illes Balears expressa el seu condol
a totes les víctimes de les inundacions que es varen produir
avui fa una setmana al municipi de Sant Llorenç d’Es Cardassar
i a d’altres localitats del Llevant de Mallorca, a més de donar
el seu afecte a les persones que s'hi varen veure involucrades.

Gairebé una setmana després del desastre, aquest
Parlament vol destacar també la qualitat humana en la resposta
a la tragèdia. La societat s’hi va bolcar, i encara ho fa, en totes
les persones afectades, en una mesura o en una altra, pels
efectes de les fortes tempestes. Per a totes i tots, el més
profund agraïment i l’orgull de comprovar que, davant
l’adversitat, la generositat ha estat la resposta.

Es registraren més de 200 litres per metre quadrat, en
qualque punt fins a 233. Es desbordà el torrent de Sant
Llorenç, escenari pitjor de les pèrdues, principalment les
humanes, a part dels múltiples danys de tot tipus que es
provocaren en béns mobles i immobles, tant de naturalesa
privada com pública. 

El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a
tots els efectius i a totes les persones que, amb la màxima
coordinació possible i amb l'esforç de totes les institucions,
continuen realitzant els treballs i la recerca del menor de sis
anys i prenen les mesures necessàries per restablir e l més
aviat possible la difícil situació en la qual han quedat moltes
famílies dels municipis afectats. 

El Parlament de les Illes Balears vol expressar també el
seu reconeixement als serveis d'emergència i a les forces de
seguretat de totes les institucions intervinents i els agraeix el
treball que han estat i estan encara realitzant.”

La lectura de la declaració institucional que hem fet abans,
la podem donar aprovada per assentiment?

Doncs, passam al primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral el Plenari.

Farem una alteració de les preguntes, perquè a la segona
pregunta la substitució va dirigida a la presidenta i la passarem
al bloc dirigit a la presidenta. Hi estan totes i tots d’acord?

I.1) Pregunta RGE núm. 11069/18, presentada per
l’Hble. Di putat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa als menús dels
menjadors escolars.

Doncs, passam a la primera pregunta, la RGE núm.
11069/18, relativa als menús dels menjadors escolars, que

formula el diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom.
“Tenim els menjadors escolars més cars d’Espanya”, aquest és
el titular que ens deixa l’estudi fet per la Confederació
Espanyola d’Associacions de Pares i Mares de l’Alumnat,
CEAPA, en el seu informe sobre El menú escolar 2018-2019,
Balears, amb 6,5 euros per menú, té els menjadors escolars,
com he comentat abans, d’Espanya, juntament amb Catalunya,
6,20 euros, i Navarra, 6,25, encara que en aquesta última
autonomia s’hi inclouen els monitors de menjador.

A més, la nostra regió és... la comunitat on s’han
incrementat més els preus durant aquest curs passat, més d’un
10%. Això suposa una despesa molt important per a les
famílies, aproximadament 150 euros per alumne, i si són dos,
imagini’ns, 300 euros al mes. Per contra, Canàries i Melilla,
amb 3 euros de menjador, són els  que tenen els preus més
econòmics.

FAPA Mallorca apunta tres factors sobre aquest preu
elevat: el primer, el cost de la insularitat; el segon, les
retallades en política d’ajudes de menjador durant l’anterior
legislatura i el seu ritme de recuperació i augment pausat; i
tercer, consideren els ajuts de menjador com a un fons social,
i no com a un fons de conciliació laboral centrat en les ajudes
a les famílies més desfavorides.

De tots és conegut, i ja n’hem parlat en aquest Parlament,
la falta de menjadors escolars a les nostres Illes, a més del
model que es prioritza a molts de centres, com és la gestió
indirecta i el catering.

Una de les qüestions plantejades a la seva conselleria, Sr.
March, per part de FAPA, va ser el possible canvi de bases de
licitació d’alguns menjadors escolars i fer possible l’entrada
d’empreses o d’APIMA amb vocació de tenir una cuina pròpia
i de proximitat, amb criteris ecològics, davant d’ofertes
basades únicament en la quantia econòmica més baixa.

Sembla ser que aquesta voluntat ha quedat parada, per això
li pregunt: què pensa fer la Conselleria d’Educació davant del
fet que Balears ofereixi en aquest curs els menús escolars
més cars d’Espanya?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.

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

Bon dia, president, diputats, diputades, senyores i senyors.
Sr. Aguilera, gràcies per la seva pregunta la qual em permet
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dir-li totes les coses que hem fet i hem fet des del primer i
que, a més, hem tengut el suport de vostè a l’hora d’aprovar els
seus pressuposts, ho dic simplement per clarificar les coses.

Miri, en primer lloc, jo no qüestion la forma com ha fet la
CEAPA el seu estudi, respect la CEAPA, respect realment la
seva feina, com no podia ser d’altra manera, no sé quina
metodologia han emprat i, per tant, no puc entrar en
profunditat en les reformes com han fet aquest estudi.

En qualsevol cas, una sèrie de qüestions que vull plantejar,
nosaltres, des del primer moment, hem fet un increment
substancial de les ajudes de menjador, hem passat de 800.000
a (...) i seguim incrementant de forma important.

Quant al nombre d’usuaris, hem passat de 1.400 a 4.200,
per tant l’increment és substancial.

En tercer lloc, hem incrementat el nombre de menjadors
escolars, hem passat de 170 a 185, dels quals n’hi ha 10 a
Mallorca i 5 a les Pitiüses.

Després li diré una altra qüestió, el tema de l’autogestió de
menjadors és possible perquè es fa, es fa i és possible i té el
suport de la conselleria, però això s’ha de fer si realment hi ha
la voluntat de les APIMA de dur a terme aquest tipus de
qüestió. Nosaltres, des de la conselleria, podem impulsar,
podem possibilitar, però no ho podem fer. I per tant, en aquest
aspecte és evident que les coses s’han de fer d’acord amb la
voluntat dels centres de dur a terme aquesta qüestió.

Li vull posar Alaró, li vull posar Binissalem com a
exemples que tenc de les coses que es fan.

Després, a l’estudi, cal dir que els preus hem de saber si
tenen en compte els  monitors o no tenen en compte els
monitors; aquí realment tenim en compte els monitors els
quals, en funció del nombre de nins d’infantil, cada 15
alumnes hi ha d’haver un monitor, i a primària hi ha 25
alumnes. Per tant, és evident que la Conselleria d’Educació ha
fet un esforç, un esforç que, a més, s’ha incrementat a les
famílies de la concertada; un esforç que s’ha fet també en
funció de fer la convocatòria que el mes de setembre totes les
ajudes fossin clares.

Senyor, jo comprenc perfectament que en educació
sempre és important seguir avançant, és evident que en el
pressupost del 19 seguirem avançant en els ajuts de menjador,
aquesta ha estat la nostra política i seguirem aquesta política.

I a més, li diré més, vàrem fer des del primer dia,
juntament amb la Conselleria de Serveis Socials, un fons
d’emergència social, un fons d’emergència social per ajudar
aquelles famílies que els centres considerassin necessàries
perquè poguessin tenir e ls  ajuts necessaris i tenir
l’alimentació adequada.

És evident que venim de retallades importants i
significatives, però és important també posar en valor tot el
que s’ha fet en temes d’ajuts de menjador. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Aguilera, té vostè la paraula.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. March,
però no m’ha contestat la pregunta, m’ha dit tot el que ha fet,
però jo li he comentat la realitat que hi ha respecte d’això, no
sé si s’ha mirat l’estudi, abans he donat informació sobre si
estan inclosos o no.

La qüestió és que avui per avui les ajudes al menjador, i
sabem perfectament que la seva conselleria hi fa feina, però
no és suficient. Per exemple, les dades, i ens crida l’atenció:
“Las ayudas a comedor bajan un 21% en Ibiza y suben un
35% en Mallorca”. Respecte d’això qüestions, sobretot
això,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... FAPA ha comentat que no és suficient,...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... Sr. March.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. Aguilera, no vull entrar en debat profund sobre algunes
dades que són absolutament falses, nosaltres donam ajudes
d’acord amb criteris socioeconòmics i de transport, res més,
Sr. Aguilera, nosaltres no abaixam res.

I li vull demanar una mica de rigor...

EL SR. PRESIDENT:

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

... a l’hora de fer les seves preguntes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 11066/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la biblioteca de l’ESADIB.

Passam... la segona pregunta l’hem posposada, passam a la
tercera pregunta, la RGE núm. 11066/18, relativa a la
biblioteca de l’ESADIB, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats , bon
dia. Sr. Conseller, avui li faig una pregunta molt concreta d’uns
estudis molt concrets i d’una biblioteca, també molt concreta,
però ens agradaria saber, perquè la setmana vàrem veure que
els alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic , estan
indignats amb la gestió que es fa amb la biblioteca del seu
centre; sembla ser que els estudiants no poden agafar els
llibres els horabaixes perquè es troben dins vidrieres, a partir
de les dues, i han de fer una sol·licitud prèvia i si no hi pensen
no tenen accés a aquests llibres.

A més, devers 130 llibres adquirits aquests darrers anys es
troben sense catalogar i, per tant, no se’n pot fer ús.

Per això, des del nostre grup parlamentari voldríem saber
si s’ha valorat poder contractar un bibliotecari o qualque
persona de reforç per a aquest centre i així poder solucionar
aviat els problemes que pateixen a la biblioteca els alumnes de
l’ESADIB.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Sureda,
gràcies per la pregunta, que em permet fer una anàlisi del que
hem fet en temes dels estudis superiors artístics.

Miri, vàrem crear una Direcció General de Política
Universitària i d’Ensenyament Superior per donar una política
coherent a un tema que necessita també una regulació estatal,
els temes d’estudis superiors artístics necessiten d’una nova
normativa estatal que els equipari a la realitat; són estudis
superiors que tenen una equivalència de grau universitari.

En segon lloc, hi havia dos patronats, dues fundacions, i les
hem fusionades per possibilitar una millor, de qualque manera,
optimització dels recursos que tenim.

I durant aquest temps hem fet moltes coses, hem
incrementat el número de pressuposts en més d’un 16% dels
estudis de l’ESADIB i del Conservatori Superior. En els
centres superiors hem fet una inversió de més d’1,5 milions
en temes d’infraestructures, concretament en el Conservatori
Superior més d’1 milió d’euros.

Treballam per donar resposta a les necessitats d’espai que
té l’ESADIB, que realment és un centre que creix i que
necessita més espai per dur a terme aquestes qüestions. En
temes de professorat també.

I en temes, per mor d’aquesta fusió, hi ha hagut un procés
de reconversió de tot el personal d’administració de serveis,
no hi havia bibliotecari en el Conservatori Superior, hi ha
bibliotecari, que fa la feina de donar el préstec necessari als
alumnes; fitxen tots els llibres que realment tenia la
biblioteca, que no s’utilitzava com a tal.

En aquests moments, des de la biblioteca del Conservatori,
es catalogaran tots els llibres que té l’ESADIB i que realment
necessiten d’aquesta catalogació i, a més, hi haurà, dos dies a
la setmana, els horabaixes, un professorat que s’encarregarà de
dur a terme de forma provisional aquest tipus de préstecs a
alumnes, al marge que els matins també se’n poden dur els
llibres com a préstec.

Per tant, vull dir en aquest aspecte que nosaltres treballam,
una, per optimitzar els recursos que tenim en aquesta Fundació
dels Estudis Superiors Artístics; hem fet totes les feines que
havíem de fer en aquests moments, però la feina que hi ha
d’optimització de recursos i de reestructuració de personal
d’administració i serveis es troben una mica en aquesta línia.

Hem treballat prou, sabem que falta molt per fer, sabem
que hi ha llibres que s’havien de catalogar que eren necessaris.
També hi ha un conveni amb la Universitat de les Illes Balears
per poder utilitzar llibres per part dels estudiants de
l’ESADIB, i creiem que poc a poc millorarem la situació dels
estudis artístics els quals són importants culturalment, que són
importants educativament i que són importants per a la
indústria cultural. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sureda, té vostè la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
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Gràcies, president. Sr. Conseller, vostè, en el setembre del
2015, a la presentació de l’acció de govern de la seva
conselleria, va parlar sobre l’ESADIB, el Conservatori
Superior i l’Escola Superior de Disseny, i, literalment, va dir:
“Una aposta clara per aquests tres centres d’ensenyament
superior no universitari que per a nosaltres és un element clau
de cara no només a millorar el nivell educatiu sinó també el
nivell cultural de les nostres Illes”.

Vostè m’ha dit que ha fet una sèrie d’accions en aquest
centre i m’ha dit que hi havia un bibliotecari. Jo, segons tenc
entès, és el conserge del centre qui fa les accions.

Per tant, m’agradaria m’aclarís aquest tema. I crec que una
aposta decidida és el fet de poder posar una persona de reforç
o un bibliotecari, i també tenir personal el capvespre per
ajudar a poder donar servei a aquests al·lots, per millorar els
seus estudis, és bàsic, i no és tan difícil, sobretot quan m’ha
dit tot el que s’ha fet allà.

Per tant, m’agradaria em confirmàs si és cert que hi ha un
bibliotecari. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, president. En tot cas, m’he equivocat tal vegada
amb l’hora o m’he expressat malament, hi ha un bibliotecari
del Conservatori Superior de Música que farà les feines de
catalogació de llibres que realment hi ha a l’ESADIB. I per tant
treballam perquè realment de forma progressiva l’ESADIB
pugui tenir un servei de biblioteca adequat al servei que dóna.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 11074/18, presentada per
l’Hble. Di putada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la gestió en el Museu de
Mallorca.

Doncs, passam a la quarta pregunta, la RGE núm.
11074/18, relativa a la gestió en el Museu de Mallorca, que
formula la diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Bé, en aquests
darrers dies hem conegut que 6 peces medievals han estat
afectades per problemes de climatització de Mallorca. A

l’informe que, pel que es veu, s’ha tramès a la conselleria
doncs deia que s’observaven fissures i descamacions en
aquesta capa pictòrica. L’informe destacava que, atenent la
delicadesa i antiguitat, doncs s’havien de prendre mesures
urgentment perquè si no aquest deteriorament s’agreujaria.

Ens agradaria que ens digués com valora la consellera de
Cultura la gestió feta en el Museu de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bé, no és un problema de climatització
de Mallorca, sinó del Museu de Mallorca, supòs que es referia
a això, i és un problema que segurament que saben que
s’arrossega des de l’any 2011 i que ha presentat problemes
estructurals des de sempre i, precisament, ara és quan s’ha
actuat -es porten molts d’anys actuant, evidentment-, però és
ara quan la situació s’ha estabilitzat.

El problema és que ara es reacciona perquè ha sortit
publicat. Però li puc garantir que la situació del Museu està
absolutament controlada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Ramón, té vostè la paraula.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, gràcies. La realitat és que la gestió, consellera, ha
posat en perill el fons del Museu de Mallorca. La custòdia i la
conservació són competències de la comunitat autònoma, el
Museu de Mallorca ha de ser una prioritat per a aquest govern
i són uns fets gravíssims els quals posen de manifest
l’abandonament, la mala praxis i una crisi més dins la seva
conselleria.

De qui és la responsabilitat, consellera? Perquè les
explicacions de la seva directora general, que no de vostè,
carregaven contra el director dimitit, una simplificació al
màxim.

En primer lloc, quina és la raó d’aquesta dimissió? Perquè
sembla que, en part, és conseqüència dels enfrontaments entre
vostè, consellera, i els seus directors generals , i aquesta
conselleria no es pot permetre una altra crisi que afecti la
gestió. 

El director el varen posar vostès a una plaça de lliure
designació, a dit, en una convocatòria senzilla de comissió de
serveis que no recollia cap requisit ni cap mèrit en
museologia. Està clar que treballen per tenir els millors
professionals, a l’orquestra simfònica ja no prima
l’excel·lència musical i per dirigir un museu patrimonial ja no
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primen els coneixements de museologia, però el pitjor no és
això, el pitjors és que després d’aquesta nefasta gestió, de la
qual vostès són els darrers responsables, vostès van i treuen
una convocatòria idèntica; el consell deu tremolar davant
aquest traspàs de competències, en quines condicions,
consellera? Molts de dubtes per aclarir, el que sí queda molt
clar és que la seva conselleria ha perdut la transparència, però
no tan sols literalment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Em congratula aquest sobtat interès pel nostre patrimoni,
tenint en compte que els hem tramès el Pla de patrimoni i el
Pla estratègic del museu inclòs i vostès no han dit ni ase ni
bèstia, ni una sola esmena ni un sol comentari. 

Em congratula aquesta sobtada preocupació pel patrimoni
quan el primer pressupost Bauzá va reduir a la meitat el ja de
per si pobre pressupost del Museu de Mallorca. En aquell
moment, els pressuposts de 2012, varen passar per despesa de
117.000 euros a 59.900, menys de 60.000 euros. Ara estan
passats els 300.000, continua sent insuficient.

Em congratula la seva sobtada preocupació pel museu i que
parli de gestió perquè durant tota la seva legislatura anterior
no varen crear ni una sola plaça i resulta que ara, l’any passat
e n’han creat dues i en els pròxims pressupostos se’n crearan
més.

Em congratula aquesta preocupació pel patrimoni quan el
Museu de Muro fins a juny d’enguany obria les seves portes,
perquè li record que el Museu de Mallorca -no m’ha
especificat a quina es refereix-, però té tres seus: Palma,
Muro i Alcúdia. I el Museu de Muro durant tota la seva
història obria les portes amb un ordenança que havia de tancar
el museu, havia de fer fora als usuaris quan havia d’anar al
bany, estava de vacances, tenia lliure o estava malalt. Ara, des
de juny d’enguany, té seguretat i a partir d’ara per primera
vegada en la història del Museu de Muro tendrà un tècnic. 

I em congratula també el fet que ara vostès es preocupin
quan resulta que la passada legislatura, en el 2011, es varen fer
unes obres de condicionament del museu, que li record que és
de titularitat estatal, i es varen recepcionar en el 2013. El juny
de 2015, no sé si li sona aquesta data, es varen recepcionar les
obres de climatització que es varen fer, que aquest és l’origen
de tots els actuals problemes, problemes que s’estabilitzen.
Aquest contracte resulta que el va fer una UTE desapareguda
amb unes empreses que varen fer fallida i amb una maquinària
que no era la que estava en el projecte, projecte de

climatització que estava fet a mida de Madrid, és a dir, clima
sec, i no del museu de l’illa de Mallorca...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

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

... i de les necessitats de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Benvinguts a la...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 11061/18, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Orti z, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, rel ativa a servei
d’ambulàncies programades.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 11061/18,
relativa a servei d’ambulàncies programades, que formula la
diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bon dia, diputats, diputades, públic en general. Bé, les
ambulàncies de trasllat programats no urgents són gestionades
per l’empresa SSG, és a dir, és un servei externalitzat. Les
condicions laborals que pateixen els treballadors i les
treballadores són de semiesclavitud, com malauradament la
majoria de les externalitzacions, raó per la qual hem d’acabar
amb aquestes. El primer any els paguen el 60% del sou, el
segon any el 75% per tractar-se de temps de formació que
inexplicablement ho fan sempre tot sols, bé, i el tercer any,
que és quan haurien de cobrar ja el cent per cent, són
acomiadats. 

Però aquesta pregunta no va dirigida exclusivament a
reclamar els drets dels treballadors i les treballadores sinó
també dels pacients, i és que si els sembla que l’actuació cap
als treballadors de l’empresa és denunciable, les seves
dinàmiques al voltant del servei ho són encara més. Tot i tenir
un nombre adequat d’ambulàncies en tenen una part aturades
per no haver de contractar més treballadors, infradotant el
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servei i fent que els pacients hagin d’invertir en el trasllat
hores interminables. És inacceptable. 

Sempre ho hem dit, la precarització de les condicions
laborals és un indicatiu d’un servei precari. És per això que
demanem quan pensa la Conselleria de Salut assumir aquest
servei d’ambulàncies programades mitjançant l’empresa
pública GSAIB tal com preveu fer-ho, o ho fa, amb el servei
d’ambulàncies urgents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Diputada, doncs,
jo crec que aquest govern aposta per la sanitat pública i així ho
demostram des de l’any 2015. Sap que l’empresa GSAIB es va
crear amb la llei de pressupost de l’any 2017 precisament per
poder internalitzar aquests serveis que no donen la qualitat
suficient, que no assoleixen els mínims requerits i els
contractuals sobretot, són empreses que tenen un contracte
amb l’ib-salut i si no requereixen la qualitat desitjada, doncs,
evidentment es pot rescindir el contracte i es pot internalitzar,
i així es va fer amb el transport urgent.

Com deia, he deia la pregunta, ja està internalitzat des de
fa sis mesos, des del mes d’abril d’enguany, i la nostra
valoració és molt positiva en tots els sentits, disposam de nou
vehicles, no només són 58 ambulàncies més, més les
d’intervenció ràpida, sinó que, per exemple, una d’elles és tot
terreny, no podríem haver arribat a Sant Llorenç amb una
ambulància normal i sí hem pogut fer-ho amb aquesta tot
terreny per travessar el poble, per exemple. S’ha assumit tot
el personal que són més de 300 persones, 302 treballadors
que tenim. D’aquesta manera tenen més garantits els seus
drets i pens que els treballadors en general estan molt més
satisfets amb aquesta empresa pública. 

Ara bé, responent la seva pregunta li he de dir que de
moment no es pot rescindir aquest contracte, és un contracte
que està en vigor amb l’empresa que presta el servei en aquest
moment fins el 31 de març de l’any 2021. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Maicas, té vostè la paraula.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Consellera. Supòs que també part del treball
per fer que aquesta empresa compleixi amb les obligacions
també hauria de recaure a la Conselleria de Treball, i anim des
d’aquí que ho faci. 

També aprofitaré per reclamar o per denunciar que esper
que es descarti per sempre aquest model hipoteca per a la
construcció dels hospitals a mans d’empreses privades a canvi
de gestions d’empreses privades, a canvi de la gestió de
serveis no sanitaris que tots, però tots, molt vinculats a la
qualitat de la nostra sanitat pública. 

A Madrid s’ha constatat que aquestes externalitzacions
multipliquen per sis el cost de cada un d’aquests serveis i aquí,
encara que no tenim dades, sí ens consta que els serveis
externalitzats ofereixen unes condicions laborals de
precarietat i en conseqüència ofereixen un servei inadequat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Estic d’acord amb vostè que s’ha de
seguir de molt a prop els contractes, s’ha de fer un bon
seguiment i, evidentment, si hi ha un incompliment el
contracte es pot rescindir. En aquest sentit no hem tengut por,
som la segona comunitat autònoma que ha internalitzat el
servei d’ambulàncies i servim de model també a altres
comunitats autònomes que s’ho plantegen en aquests
moments. 

Per tant, crec que ha fet vostè unes crítiques o unes
aportacions sobre la qualitat del servei que han de ser
valorades detingudament i veure si realment es podria o no
rescindir aquest contracte. De totes formes, ens consta en
aquests moments que el contracte es compleix de manera
correcta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 11062/18, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Carl os Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a copagament
farmacèutic.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 11062/18, relativa
al copagament farmacèutic, que formula el diputat Sr. Carlos
Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Consellera, hem insistit des del principi de legislatura en la
importància d’acabar amb el copagament farmacèutic amb
diferents proposicions no de llei, amb iniciatives, amb
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esmenes als pressuposts perquè pensàvem que si el Govern
del Sr. Rajoy no tenia cura dels nostres majors, la comunitat
autònoma sí que n’havia de tenir perquè les polítiques del
Partit Popular anaven sempre contra el més dèbil i pensam, en
aquest sentit, que hem trigat molt a anunciar aquesta iniciativa
d’acabar amb el copagament farmacèutic. 

Pensam que l’excusa no podia ser sempre que era un
decret estatal, perquè hi havia una llei educativa, la LOMCE,
però aquí s’augmentava any rere any la inversió en educació
perquè hi havia una precarietat laboral arreu de l’Estat, gràcies
a la reforma laboral del Partit Popular, però aquí hi havia un
pla de xoc contra la precarietat laboral. Per això pensàvem que
s’havia d’acabar amb el copagament farmacèutic malgrat que
aquesta mesura venia de l’Estat.

A Espanya hi ha més de 2 milions de persones que no
poden comprar medicaments per problemes econòmics i a
Balears són un total de 39.664 persones, és a dir, el 3,4% de
la població. 

S’ha arribat a un acord pressupostari a nivell estatal que
intentarà acabar amb aquesta situació, però malgrat això
voldríem conèixer, Sra. Consellera, amb quina partida
pressupostària comptarà el Govern per acabar amb el
copagament farmacèutic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, gràcies per la seva
pregunta, ho va comentar la presidenta del Govern al debat de
l’estat de la comunitat, la necessitat o la voluntat d’aquest
govern d’eliminar el copagament farmacèutic, una mesura que
hem considerat injusta des del principi, que va instaurar el
Partit Popular l’any 2012.

Per fer front a aquesta nova situació està previst als nous
pressuposts, encara s’han d’aprovar per aquesta cambra, una
partida pressupostària del voltant de 10 a 13 milions d’euros.
Aquesta és una partida que estarà al capítol 4, on està tot el
capítol de recepta de farmàcia comunitària, de recepta, tot el
que es ven per recepta electrònica. 

Aquest càlcul s’ha fet tenint en compte els medicaments
que es varen retirar, que varen retirar els pensionistes l’any
2017, però evidentment es pot incrementar en el moment en
què siguin gratuïts.

Això suposa acabar amb una injustícia per a tots els
pensionistes i crec que també hem d’aplaudir el primer pacte
que ha fet el grup Podem amb el Govern de l’Estat, que preveu
un calendari i un inici de retorn d’aquest dret de gratuïtat dels
medicaments a tots els pensionistes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Saura, té vostè la paraula.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra.
Consellera, nosaltres també estam contents amb aquest pacte
a nivell estatal i crec que els partits que no donin suport a
aquests pressuposts hauran de donar moltes explicacions a la
ciutadania, hauran de donar moltes explicacions de per què no
volen que el salari mínim interprofessional pugi a 900 euros,
supòs que pensen que 735 euros és un molt, molt bon sou per
a molta gent i supòs que hauran de donar moltes explicacions
sobre per què no varen donar suport a les esmenes que varen
fer als pressuposts per acabar amb el copagament sanitari als
pressuposts del Sr. Rajoy, però que supòs que aquesta vegada
tampoc no donaran suport a aquesta iniciativa.

Nosaltres pensam que hem d’estar preparats aquí per si la
dreta, que no creu en tot allò social i en tot allò col·lectiu,
bombardegés aquests pressupostos.

Per tant, Sra. Consellera, pensam que és una bona partida
pressupostària, que és un bon començament per acabar amb
aquesta injustícia històrica.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Saura. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, president. Vull recordar que a l’any 2016 ja es va
fer moltíssima feina per poder establir el límit de copagament,
això ha suposat que els pensionistes no hagin de desemborsar
9 milions d’euros durant l’any 2017, 9 milions d’euros que no
han hagut d’avançar, és cert que se’ls tornaven, però amb retard
i moltes persones que no podien pagar els medicaments, idò
simplement no ho feien, no els compraven.

Aquella va ser una primera decisió. La nostra postura
sempre ha estat la derogació del Reial Decret 16/2012, així
ho hem manifestat al nou equip de govern també. Entenem que
s’han de fer passes endavant i que s’ha de fer calendari.
Entenem la dificultat també de la situació i aquesta comunitat
autònoma s’avança, com a una comunitat crec que pionera en
el retorn de drets i de mesures socials i aquí sempre ens
trobarà, Sr. Diputat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 
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I.7) Pregunta RGE núm. 11063/18, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa al model de la marquesina
del TIB a la zona de Tramuntana.

Doncs passam a la setena pregunta RGE núm. 11063/18,
relativa al model de la marquesina del TIB a la zona de
Tramuntana, que formula la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra.
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, la Serra de Tramuntana está
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en la categoría
de paisaje cultural. 

Según la UNESCO es el reconocimiento de la comunidad
internacional a la simbiosis perfecta entre la acción del ser
humano y la naturaleza, una cuidada y esmerada simbiosis
realizada durante siglos de la que ha resultado una monumental
obra humana en la que se mezclan cultura, tradiciones, paisaje
y estética; paisaje y estética hasta que llegó el tercer pacte
porque mire, conseller, estas son las marquesinas del TIB que
ustedes están colocando en los pueblos de la Serra de
Tramuntana, Patrimonio Mundial por su milenario paisaje
cultural, una estética urbana absolutamente disruptiva con el
entorno protegido de la Serra, y así nos lo han comunicado
muchos vecinos.

Desde Ciudadanos nos gustaría conocer su opinión,
conseller. ¿Le parece adecuado este modelo de marquesina
para el entorno de la Serra de Tramuntana?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.

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

No només a la Serra de Tramuntana, Sra. Ballester, a tot
Mallorca perquè fins ara no hi havia cap tipus de criteri en
l’establiment de les marquesines, cadascuna es col·locava
d’una manera diferent, sense atendre ni tan sols la normativa
més bàsica necessària, i açò era un mal servei perquè la
millora del transport públic no és només pensar en el vehicle,
en la confortabilitat del vehicle, és també el temps d’espera,
és complir la Llei de barreres arquitectòniques, és tenir una
mateixa imatge corporativa que qualsevol ciutadà quan vegi
una parada la identifiqui directament amb la xarxa de TIB. Res
de tot açò s’havia fet, ni s’havia mai. Cada ajuntament triava
com volia la seva marquesina, sense cap tipus d’uniformitat i
açò ho hem canviat. Ho hem canviat a través d’un concurs
públic que va suposar un guanyador, amb una estètica concreta.

Jo puc entendre que a vostè li agradi més o manco, però
fins ara el que hi havia res no complia accessibilitat. Està
d’acord en això o  no? No hi havia cap criteri d’uniformitat,
està d’acord que a una mateixa xarxa de transport públic hi ha
de ser o no hi ha de ser?, i a més a més amb bancs, amb tot el
que suposa la part de poder-lo adaptar a cadascun dels pobles,
s’estan ubicant, un concurs que ja s’ha tret i que, com li dic, no
només a la Serra de Tramuntana, a tota Mallorca. 

Per primera vegada hi haurà una xarxa de parades que
tindran criteris homogenis i que compliran la mateixa
normativa, cosa que fins ara no havia succeït mai.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Ballester, té vostè la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Conseller, una estética urbana
perfecta para Palma, Manacor o Alcudia, pero no me negará
usted que no es la adecuada para la Serra de Tramuntana,
perfectamente se pueden hacer dos líneas. 

Lo que pasa, conseller, es que la Serra de Tramuntana tiene
un problema y es este  gobierno porque, mire, hace poco el
ICOMOS mandó una carta a la presidenta Armengol
advirtiendo del riesgo que sufre la Serra de perder la
Declaración de Patrimonio Mundial como paisaje cultural por
el abandono de los campos y su masificación. Y ¿cómo
responde este gobierno?, pues con una ley de caminos
públicos que olvida el territorio donde están ubicados,
responde al ICOMOS con una ley agraria que dificulta el
mantenimiento de las explotaciones de la Serra, responde al
ICOMOS con un consorcio sin gerente que no funciona y
ahora se une su conselleria con esto, conseller. 

Mire, usted me dirá que es una gota de agua, pero es que
desborda el vaso de la mala gestión de la Serra y desde
Ciudadanos le pedimos que reconsidere su instalación y
busque una alternativa acorde con el entorno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Tan uniformitzadora com és
vostè, Sra. Ballester, i ara ens demana que facem singularitats.

Miri, en qualsevol banda, d’acord o no, hi ha xarxa
específica amb un disseny concret que ha estat molt treballat,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811063


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 140 / 16 d'octubre de 2018 7819

que forma part del que va ser precisament el pla que va
detectar aquesta mancança, l’hem treballat, hem fet una
licitació, 840.000 euros, cosa que fins ara no s’havia vist, 200
parades que anirem ubicant a tota Mallorca, en aquests
moments ja li puc dir, a més a més, que en tenim en aquests
moments ja 28 d'instal·lades, Ses Olleries, Santa Eugènia,
Hospital de Son Llàtzer, Pina, Lloret, Montuïri, Felanitx,
Portocolom, Portocristo, Inca, en aquests llocs ja n’hi ha i
també n’hi ha a la Serra de Tramuntana, n’hi ha Puigpunyent,
n’hi ha a Andratx, n’hi ha a Selva, n’hi ha a Biniamar, a
Campanet, a Bunyola, al Port de Pollença.

Per tant, açò és tota una mateixa xarxa, una mateixa xarxa
amb què...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

...es mouen des de Palma (...) Serra de Tramuntana...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 11070/18, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a les inversions en
el sector turístic.

Doncs passam a la vuitena pregunta RGE núm. 11070/18,
relativa a les inversions en el sector turístic, que formula la
diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Vicepresidenta del
Govern, la veritat és que em sap greu fer-li una pregunta sobre
turisme, vostè que pertany a un partit que no li agrada el
turisme, i que quan li  demanam concretament per aquestes
dades concretes ha de tornar a la gestió del Partit Popular, i
això, a vostè , evidentment li és superior. Per això jo avui li
deman que sigui honesta amb les dades, que no faci
demagògia, que no es pengi medalles que no li corresponen,
perquè no hi ha res més bo de desmuntar que unes dades que
tots podem consultar.

Per tant, quina és, Sra. Vicepresidenta, la mesura que han
posat en marxa vostè i el seu govern per incentivar les
inversions dins el sector turístic? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta,
la Sra. Bel Busquets.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, no sé per què
em fa la pregunta, perquè fa el so i balla, vostè fa la pregunta
i em fa la resposta; per tant jo quasi quasi no tenc ni feina.
Però, bé, així i tot li ho tornaré a explicar, perquè durant
aquests mesos que vostès estava, supòs, amb altres històries
no m’ha escoltat. Aquesta pregunta la m’han feta diverses
vegades i jo ho tornaré a explicar, perquè la tècnica d’explicar
moltes vegades les informacions arriba que es comprenen.

Miri, li ho explic. Vostè sap que el nostre govern aposta
per la qualitat, per la sostenibilitat i per la seguretat, i hi ha en
disposició fer tota una sèrie d’inversions en el sector turístic
de les nostres illes a través d’una disposició addicional, que,
això sí, també m’ho ha sentit moltes vegades, el que no permet
és créixer il·limitadament. Es poden fer inversions, però
inversions que tenguin a veure amb la qualitat i amb la
sostenibilitat, un dels trets que posa en valor les nostres illes.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Prohens, té vostè la
paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, qui no m’ha
entès és vostè. Jo no li demanava en futur, “farem, farem,
estudiarem...”; li demanava què han fet, perquè duen ja tres
anys i mig, Sra. Busquets, tres anys i mig. I miri, li diré el que
diu el sector, no ho diu el Partit Popular: retards en llicències
que arriben a devuit mesos; el cas de l’Ajuntament de Palma,
que governen vostès, el seu partit, és sagnant. Problemes
burocràtics. Davant això només hi ha una solució:
administracions eficaces, menys burocràcia, i tenir clara una
normativa que evidentment vostès no la hi tenen. 

Diu el sector que això afecta l’activitat empresarial. Hi ha
ja una minva d’activitat empresarial relacionada amb reformes
hoteleres que precisament feia feina durant l’hivern; això
afectarà el volum de la inversió i la creació de llocs de feina,
ho diu el mateix sector. 

No són gratuïtes les darreres dades d’alentiment
econòmic, Sra. Vicepresidenta, no són gratuïtes. El 2012,
gràcies, a la llei de 2012, que ja li avanç que tornarà a
recuperar el Partit Popular el maig de 2019, es varen
aconseguir 1.700 milions d’euros en inversió  de la planta
hotelera, es va renovar un 60% de la planta hotelera, es va
apostar per la qualitat, per la sostenibilitat. No ho van fer
vostès ni ho vam fer nosaltres, ho va fer un sector empresarial
al qual vostè  dimonitza amb una reforma legislativa que
necessitava i que demanava. Per això li repetesc que nosaltres
tornarem recuperar aquesta llei turística que va possibilitar
aquestes reformes, una aposta per la qualitat que diu el mateix
sector que és el que ha propiciat l’allargament de la temporada
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turística de què vostès gaudeixen; tampoc no ho ha fet vostè,
senyora...

EL SR. PRESIDENT:

Sra.  Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... Busquets. Vostès només ha fet una cosa, i en això és
pionera...

EL SR.  PRESIDENT:

Sra. Prohens, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sra. Prohens.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Vicepresidenta, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies. Sra. Prohens, la disposició addicional
quarta de la llei de 2012 tenia un data de caducitat, perquè
passar per damunt de paràmetres urbanístics i territorials tenia
una data de caducitat que eren cinc anys. Vostès varen posar
aquesta data de caducitat. Nosaltres recuperàrem una
disposició addicional, redactàrem una nova disposició
addicional, però sense botar paràmetres urbanístics ni
territorials. Per poder fer millores tenim paràmetres de
sostenibilitat, perquè això és el que ven.

I, Sra. Prohens, ahir no la vaig veure, ahir hi havia un fòrum
turístic, no la vaig veure, hauria d’haver escoltat; sabeu què va
dir...?, sabeu què va dir? Es va dir des del sector privat, mirau,
es va dir que la nostra planta hotelera és la més jove de tot
l’Estat espanyol, amb sis anys d’antiguitat. Per això s’han
alentit en tot cas les inversions, però no es preocupi perquè
tenim un 65% de la planta reformada. Però també es va dir que
la sostenibilitat, que vostès no escolten, la sostenibilitat és un
dels valors i el que més els  crema. El nostre govern hem
aconseguit una cosa que vostè no havia ni somniat, que és
l’allargament de la temporada, un 12% més...

(Remor de veus)

...de visitants...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... i un 20% en despesa turística. Això ho ha aconseguit el
nostre govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 11071/18 , presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'OSP de la
ruta Menorca-Madrid.

Passam a la novena pregunta, la RGE núm. 11071/18,
relativa a l’OSP de la ruta Menorca-Madrid, que formula la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. La falta de previsió, juntament amb
la mala gestió del ministre de Foment, Sr. Ábalos, el mateix
que ens va dir que l’augment del 75% de descompte de
resident no es podria aplicar fins al 2019, ha provocat que avui
no hi hagi programat cap vol directe entre Madrid i Menorca.
El motiu d’aquest greu fet, que impedeix reservar places en
aquest trajecte, és el retard en la licitació del concurs per
cobrir l’obligació de servei públic en aquesta ruta.

Així, l’Associació d’Agències de Viatges ha manifestat el
seu profund malestar per aquesta demora, que afecta tots els
menorquins i també el sector turístic, ja que la impossibilitat
de viatjar a Menorca amb vol directe des de Madrid implica
manco visites i perjudica l’economia local. El ministra Ábalos
desconeix que als universitaris que estudien a Madrid, a les
associacions empresarials menorquines que mantenen
reunions periòdiques a la capital d’Espanya i a tots aquells que
aprofiten el gener per viatjar a l’estranger i tornar a Menorca
després de Nadal i Cap d’any, els resultarà impossible arribar
a Madrid o a Menorca sense escales. 

Davant d’aquest retard i aquests incompliments, amb els
greuges i l’encariment de costos, incomoditats i pèrdua de
temps, considera o creu el govern del pacte que el ministre de
Foment té en compte el fet i els costos d’insularitat a Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies, Sr. President. 31 de maig de 2018, 31 de
maig d’aquest any, acabava el contracte de l’OSP Menorca-
Madrid; governava el Partit Popular, e l Sr. De la Serna de
ministre. És possible que finalitzi el contracte i que el Govern
d’Espanya no hagi licitat la convocatòria de la nova OSP com
toca? És possible que acabi el contracte i el Govern d’Espanya
no hagi estat capaç de signar ni tan sols una pròrroga? Açò és
el que va succeir, 31 de maig de 2018, ministre De la Serna.
Ens ha passat mil vegades en mil coses amb el Govern
d’Espanya aquests tres anys passat. No ens han fet ni cas, i a
vostè no l’han sentida per a res, i avui per primera vegada, quan
han passat quatre mesos, es desperta dient que anam enrere en
la OSP. Ja ho sabem, faltaria més, duim tres anys reclamant
açò.

I què ha fet vostè?, què va dir al ministre De la Serna? Com
és possible que finalitzés el termini i no hi hagués
convocatòria?

(Remor de veus)

I sí, hi ha canvi de govern. Què fa el nou govern?, treu la
nova licitació..., treu la nova licitació i signa una pròrroga
d’aquí a final d’any; tenim pròrroga i per tant l’OSP; tenim a
més a més el que suposa la nova convocatòria treta, amb
millors condicions: de 130 euros passam a 110, hi haurà dues
freqüències cada dia en lloc d’una..., millores que amb vostès
no és que fos impossible, no, és que no van ser ni capaços de
voler-ne parlar.

Per tant, sí, hi ha hagut un canvi; anam endarrerits, però
perquè qui tenia la responsabilitat de fer les coses quan tocava
es va adormir, o de manera intencionada, o de manera
intencionada, va decidir que no ho volia treure.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sugrañes, té vostè la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Suposo, Sr. Conseller, que ara despertarà després d’aquest
conte que m’ha explicat, perquè aquí els únics culpables són
vostès, però jo entenc que vulgui justificar allò injustificable.

Miri, vostè i la Sra. Armengol han fallat. El PSOE no sap
gestionar ni governar, i fins i tot desconeix quin és el
comportament davant del cap d’Estat i només dóna anuncis i
titulars; això és la manera d’actuar del PSOE.

(Algunes rialles)

A dia d’avui el ministre Ábalos continua sense licitar
l’OSP Madrid-Menorca, una obligació de servei públic que va
crear i aprovar el Partit Popular. Aquest govern de les

persones deixa els menorquins sense aquesta ruta. Sr. Pons,
Sra. Armengol -que en aquest moment no hi és-, de la mateixa
manera que el ministre Ábalos es va veure obligat a rectificar
el 75%, vostè sap que va ser el Partit Popular el que va aprovar
el 75% de descompte i va incloure en uns pressuposts
generals de l’Estat, que vostès precisament hi van votar en
contra.

Per tant, no vengui aquí a justificar allò injustificable.
Vostès ara tenen la responsabilitat i vostès com a actual
govern del pacte no han fet res de res i vostè com a menorquí
no s’ha preocupat dels menorquins.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Conseller té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies. Com aquest exemple n’hi podria posar 10
més, fa tres anys que hem plantejat al Govern d’Espanya el
tancament d’Es Murterar i amb el Partit Popular no hi va haver
manera. Fa tres anys que vam plantejar davant del Govern
d’Espanya la reducció de les emissions en el port de Maó i no
hi va haver manera. Fa tres anys que al Govern d’Espanya li
vam plantejar la connexió elèctrica entre Mallorca i Eivissa i
no hi hagut manera. Ha hagut de ser aquest govern que ens hagi
permès en tot cas fer passes.

Però podem parlar de la regla de mínims i les ajudes a les
mercaderies, que no hi va haver cap tipus de voluntat per part
seva. Podem parlar del Pla d’habitatge, on van ser pròrrogues,
on no hi va haver voluntat per a res de fer passes cap endavant.
Podem parlar del conveni de carreteres, perdó, del conveni
ferroviari, dels habitatges a Son Busquets, mil exemples d’un
govern d’Espanya del Partit Popular que era l’immobilisme.
Cap manca de voler fer passes ni voler ajudar. I en aquests tres
mesos en cada una d’aquestes coses hem fet molt més del que
van fer vostès durant aquests tres anys. 

I sí, necessitam temps, però també han de reconèixer que
van perdre tres anys...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... d' aquesta legislatura que eren preciosos...

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 11072/18 , presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popul ar, relativa a la situació dels
usuaris i  treballadors del servei d'atenció primerenca a
l'entitat Gaspar Hauser.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, la RGE núm. 11072/18,
relativa a la situació dels usuaris i treballadors del servei
d’atenció primerenca a l’entitat Gaspar Hauser, que formula la
diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidente. Sra. Consellera, hace unas
semanas aparecía recogido en los medios de comunicación
que su conselleria no iba a renovar el concierto de atención
temprana con la entidad Gaspar Hauser, por no cumplir con
los requisitos necesarios, entre ellos una autorización por
parte del IMAS en este caso y que esto iba a afectar a 84
familias, según las informaciones aparecidas.

Esta evidentemente es una situación muy preocupante,
especialmente por la tipología de este servicio, el de atención
temprana, que da servicio a niños menores de 6 años y además
en este caso con un diagnóstico de autismo. Es una situación
preocupante por el arraigo que supone esta tipología de
servicios entre los usuarios, las familias y el personal que allí
trabaja.

El principal espíritu del concierto social, creo que todos
los compartimos, es precisamente garantizar este arraigo de
las familias y los usuarios con los centros y los servicios en
los que se trabaja. Pero también es cierto que lo  es dar los
servicios con las máximas garantías e intentar que la iniciativa
privada en este caso, a través de la cual se conciertan estos
servicios tan necesarios, cumpla con todos los requisitos y se
pueda garantizar la máxima calidad. Entonces evidentemente
nosotros podemos entender que si no se cumplen los
requisitos no se renueve el concierto.

Pero la presidenta del IMAS, también en informaciones a
los medios de comunicación, reconoció que les habían dado
un plazo de más de un año para que pudiesen en este caso
cumplir con los requisitos y que no lo habían hecho. Esto nos
hace llevarnos a preguntarles si ustedes conocían que al
parecer esta entidad no iba a cumplir con estos requisitos y no
se iba a poner renovar este concierto y si se hubiese podido
evitar, o se hubiesen podido tomar soluciones previas a esta
situación que tenemos hoy en día. También usted ante una
pregunta parlamentaria hace dos semanas, nos hablaba que

tenían las familias de plazo hasta día 10 para solicitar un nuevo
cambio de centro para realizar esta solicitud y nos gustaría
saber si esto ya se ha producido, si todas las familias tienen
asignadas un nuevo centro y, en definitiva, cuál es la situación
actual.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. I bon dia a totes les persones presents
a la sala. Ja vaig contestar aquesta pregunta i  continuaré les
respostes que vostè m’ha presentat.

Dels 84 nins i nines afectats, 76 ja han fet la sol·licitud,
tenen fins dia 15 de novembre per fer la sol·licitud, és millor
que es faci un parell de dies abans, perquè nosaltres a partir de
la sol·licitud podrem recol·locar cada nin amb les peticions
que hagin fet les famílies. Per tant, 84 nins són els afectats,
nins i  nines, 76 nins i nines ja han fet la sol·licitud. Les
sol·licituds que han fet els pares i les mares està afectant 8
centres. A partir d’ara nosaltres ja podem assignar a aquestes
famílies el centre que han sol·licitat, fins que no hem tengut
les sol·licituds no ho hem pogut fer.

En relació amb la pregunta que vostè ha formulat primer,
si nosaltres en teníem coneixement, teníem coneixement que
era una situació provisional, que era una autorització
provisional i que havia d’aconseguir l’autorització definitiva.
Vàrem tenir, que jo recordi en aquest moment, tres reunions
amb la direcció del centre Gaspar Hauser, per orientar-lo
perquè aconseguís l’autorització definitiva que finalment no
va aconseguir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Fernández té vostè la paraula.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, consellera. Entiendo que hasta día 15 de
noviembre estas familias que no han hecho la solicitud la
podrán hacer, los que ya han hecho la solicitud ya están siendo
atendidos por otras entidades. Y también nos gustaría que nos
pudiese contestar qué se ha hecho, qué facilidades o reuniones
han podido mantener para que los trabajadores de la entidad
Gaspar Hauser puedan continuar trabajando en estas otras
entidades, especialmente por el arraigo que tienen estos niños,
en el caso que no puedan continuar trabajando, si se ha
previsto hacer un plan, al menos durante un tiempo para que
puedan ser atendidos por sus referentes terapéuticos o que
estos puedan dar un apoyo a los trabajadores de las otras
entidades...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández...

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

... a las que van a ser recolocadas los niños y también...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Fernández. Sra. Consellera, té vostè la
paraula.

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

Gràcies, president. Aquests nins, arran de la sol·licitud que
han formulat els pares, nosaltres ara podrem començar a
assignar-los als centres, hem de mirar els horaris i hem de
mirar que totes les primeres sol·licituds puguin ser
encertades, si no, haurem de passar a les segones sol·licituds.

Nosaltres hauríem pogut dir que el centre no funcionés a
partir de 30 de setembre, per poder facilitar precisament
aquesta incorporació als nous centres vàrem autoritzar de
forma excepcional fins dia 15 de novembre. Per tant, el que li
podem garantir és que cap nin ni cap nina no tendrà la seva
atenció terapèutica necessària, o bé fins dia 15 en el Gaspar
Hauser o a partir de la data de resolució del nou centre, en el
nou centre. Allò que intentam és que cap nin no quedi sense la
sessió terapèutica, o bé a Gaspar Hauser o bé en el nou centre.
I a vegades molts de pares diuen que volen esgotar fins el 15
de novembre per començar dia 16.

En relació amb els treballadors, hem tengut varies reunions
amb els treballadors a través del comitè d’empresa, hem parlat
amb les federacions de persones amb discapacitat i estan
disposats a contractar aquests treballadors. De fet, dos centres
ja estan contractant aquests terapeutes que han quedat sense
feina i que tendran feina en els nous centres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 11073/18, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a entrada en vigor del nou
REB.

Doncs passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 11073/18,
relativa a l’entrada en vigor del nou REB, que formula el
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Cladera, jo li he de reconèixer que vam quedar molt
decebuts quan la presidenta Armengol en el debat de política
general no va poder anunciar l’acord definitiu d’un nou REB
per a Balears, un acord que en canvi va anunciar que seria el
mes de novembre. Facem idò un acte de fe i imaginem que en
aquest mes de novembre a la fi es firma un acord entre el
Govern i el Ministeri d’Hisenda per a un nou REB.

Sra. Cladera, si açò fos així, quan preveu el Govern que
podríem tenir en vigor el nou REB, donats els terminis de tota
la tramitació parlamentària?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. 

Si em permet el president, amb les primeres paraules que
jo  pronunciaré en aquesta cambra, m’agradaria expressar el
condol a les famílies i  als  afectats per la tragèdia de la
Comarca del Llevant. També vull expressar un agraïment i un
orgull sobre com han actuat to ts  els cossos i forces
relacionats amb l’emergència, així com col·legis
professionals i tots els professionals que han actuat en
l’emergència. I també un agraïment enorme a tota la societat
per la solidaritat extraordinària que ha expressat a la comarca
de Llevant, així com també agrair totes les mostres de suport
que hem rebut la setmana passada o fins el dia d’avui. I
evidentment seguim cercant el menor i seguim reconstruint el
present i el futur de la comarca de Llevant. I ho feim i ho
deman, fent-ho amb responsabilitat i rigor per part de tots.

(Alguns aplaudiments)

Quant a la pregunta, Sr. Camps, sempre li he dit, sempre li
direm que per part del Govern de les Illes Balears el Règim
Especial de les Illes Balears ha estat una prioritat des del
primer dia, no del darrer dia com la passada legislatura varen
demostrar vostès quan governaven. Hem fet feina des del
primer minut i crec que això ho hem demostrat i vostès ho
saben perquè també han participat a moltes reunions i a
negociacions paral·leles, diria jo, que han fet també quan hi
havia el Sr. Montoro al Govern.

Des que ha canviat el Govern d’Espanya vostè mostra més
interès, sé que ha presentat tres preguntes a la Comissió
d’Hisenda on en podrem parlar de forma àmplia i avança la
pregunta a avui perquè no pot esperar a la Comissió d’Hisenda
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on li donarem més explicacions i més transparència en relació
amb aquest tema. 

Al Parlament hem intervengut les vegades que han fet falta
per donar explicacions sobre el règim especial, com es
tramitat o es negocia. Li he de dir  que es fa feina amb el
Govern d’Espanya, ja s’han fet una sèrie de reunions, a l’ordre
de tres reunions amb el Ministeri d’Hisenda, i la presidenta,
com bé va anunciar o va dir en el debat de política general, es
preveu, es fa feina amb la idea que en el mes de novembre hi
pugui haver un acord, Govern d’Espanya i Govern de les Illes
Balears, per tenir un instrument que compensi la insularitat
d’una forma vertadera i que quedi per sempre, que fins ara no
hem disposat d’aquest instrument. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, òbviament, ens
afegim a les mostres de condol fetes ara per la consellera
Cladera i òbviament som sempre al costat de les víctimes i de
les persones que ho han passat malament aquests dies. 

Quant a la pregunta, miri, Sra. Cladera, jo... a mi em sap
greu haver-li de fer aquest tipus de preguntes, però és que
vostè m’entendrà. Es va aprovar una ponència, ni més ni menys
que al març de 2016, una ponència per tractar el tema del
REB, una ponència que no s’ha reunit mai, per tant, l’única
alternativa que em queda és fer-li la pregunta aquí en directe
al Parlament i també a la Comissió d’Hisenda, com podrà
comprendre. I açò no vol dir que posem pals a les rodes sinó
que simplement transparència, volem transparència, aquesta
transparència que vostès tan presumeixen i que tan poc
practiquen. 

Li he de dir, veim amb molta preocupació com el temps
passa, la legislatura s’acaba i res no es borina. Veiem també
com altres comunitats autònomes aconsegueixen millores per
als seus ciutadans i en canvi aquí, a Balears, sempre estam
igual, ens queixam molt, però al final no veiem resultats. 

Miri, Canàries tendrà aprovat i en vigor a finals de
novembre el nou règim econòmic i fiscal per a aquelles illes;
Catalunya ja té acordada una partida de 1.459 milions d’euros,
759 en millores en inversions i 700 milions per als Mossos
d’Esquadra; Andalusia rebrà 1.000 milions d’euros més l’any
2019, segons ha acordat també ara el Govern de la Junta
d’Andalusia amb el Ministeri d’Hisenda; i nosaltres gratarem
alguna cosa del pressupost de 2019?, ens arribarà alguna cosa
ara que governa Pedro Sánchez?

Avui ja no parlam de les inversions estatutàries, 1.000
milions que vostès havien d’exigir i que fins i tot havien d’anar
a tribunals per reclamar aquests 1.000 milions d’euros.

Tampoc no parlam ja de la condonació del deute ni del sistema
de finançament. 

Sra. Cladera, vostès han posat tots els ous dins un mateix
paner, dins el nou REB, i em sembla bé, em sembla bé, i
esperam, i així ho desitjam, que aquest paner no es rompi...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... i que els ous no acabin estrellats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, jo felicit la preocupació
que té el Partit Popular pel règim especial i per defensar els
interessos de les Illes Balears, m’agradaria haver-lo sentit amb
aquesta contundència fa una sèrie de mesos i fa una sèrie
d’anys quan governava el Partit Popular. Una feina d’un règim
especial de manera que s’ha fet aquesta legislatura, no s’havia
fet mai, i la passada legislatura no varen mostres vostès de fer
aquesta feina amb tanta responsabilitat i tant de rigor com es
fa ara. 

Però, Sr. Camps, confiï en el Govern, confiï en el Govern
que fa feina amb el règim especial, però sobretot li deman i li
tornaré a demanar i li diré sempre, actuïn amb responsabilitat
i amb lleialtat, perquè quan hi havia el Sr. Montoro governant
vostès feien reunions paral·leles a les que feia el Govern quan
el Govern negociava. Per tant, sigui vostès... vostès haurien de
ser transparents amb aquelles reunions que varen fer.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci, Sr. Camps.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Silenci. 

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

Sr. Camps i senyors del Partit Popular, jo només deman
que davant d’una feina, davant d’un tema tan d’estat, com és el
règim especial, posem en valor la feina que s’ha fet fins ara i
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negociem o facem feina tots plegats amb responsabilitat
respecte  d’aquest tema. El Govern de les Illes Balears fa la
seva feina i negocia amb el Govern d’Espanya i, com li va dir
la presidenta, confiam i esperam el mes de novembre tenir un
acord signat amb el Govern d’Espanya que realment sigui un
instrument de compensar la insularitat amb un nou règim
especial. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 11075/18, presentada per
l 'Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del G rup
Parlamentari Popular, relativa als incentius a l'Hospital
Son Espases.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 11075/18,
relativa als incentius a l’Hospital de Son Espases, que formula
el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, a l’Hospital de Son
Espases es varen repartir uns sous amb el concepte retributiu
d’incentiu o complement d’objectiu programat corresponent
al 2017 per al personal sanitari, però no per a tots els serveis
hospitalaris sinó per a la tercera part i, a més, es va fer amb
l’habitual transparència, és a dir , amb criteris absolutament
subjectius, i el que havia de ser una mesura retributiva
objectiva de reconeixement de feina s’ha convertit en un
incentiu per serveis afins a la gerència, segons els mateixos
treballadors.

Però fins i tot qui ho ha rebut, a més de tota la Junta de
Personal i sindicats, s’ha mostrat en contra d’aquest
repartiment en un comunicat i una carta, de data 24 de juliol,
dirigida a ib-salut i a la gerència denunciant aquest pagament
injust de l’incentiu i demanant coherència amb l’organització,
amb la gestió i amb la informació; coherència que vostè no ha
tengut. 

Li demanen que defineixi clarament la cartera de serveis,
les prestacions i els recursos necessaris per donar la major
qualitat assistencial als ciutadans, i no ho ha fet. Per això, li
volem preguntar: quins han estat els criteris de repartiment
d’incentius a l’Hospital Universitari de Son Espases?

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. El primer que crec
que hauria de fer és felicitar aquest govern per haver recuperat
un dret com és el pagament dels incentius, la productivitat
variable, eliminat la passada legislatura; un dret més. 

Un dret més afegit a la llarga llista de drets  recuperats,
carreres professionals, dies de lliure disposició, dies
complements per incapacitat laboral, interinitats fetes, molts
més professionals, possibilitat de fer activitat extraordinària,
convocar oposicions, fins i tot les que vostès no varen ser
capaços de fer, etc.

Per tant, una primera diferència, molt gran diferència, en
com governa, quin valor tenen els treballadors públics per a
aquest govern i quin tenien per a vostès. 

Vostè em demana ara quins criteris s’han seguit, els que
s’han seguit sempre, sempre que s’ha governat amb eficiència
i d’una forma correcta; quan vostès governaren per descomptat
els varen llevar, això varen fer amb els incentius com amb els
contractes de gestió, Sr. Diputat. 

Quins són aquests criteris? Doncs, el compliment dels
contractes de gestió. Ah!, però tampoc no em sorprèn que
vostè no ho sàpiga perquè també els varen llevar els contractes
de gestió, i això no costava doblers, no costava doblers, però
no els importava el més mínim, ni l’activitat assistencial, ni
les llistes d’espera, ni la qualitat de l’atenció sanitària en
aquesta comunitat autònoma, per això també varen llevar els
contractes de gestió. Es varen preocupar de retallar, retallar,
retallar, això ho varen fer estupendament, molt bé, però amb
greus conseqüències per a la salut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra, té vostè la paraula.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, és veritat, he de
felicitar-la, la felicit pels sous dedicats a incentius que vostè
els ha dedicat a retallar al dèficit de l’Hospital de Son Espases;
la felicit perquè ha repartit el que quedava, 450.000 euros,
sense criteri i en concepte de premi entre la quarta part dels
treballadors, i la felicit pel malestar que ha causat entre els
premiats i entre els agreujats als quals també per aquesta raó
ha penalitzat. I tot això ho ha fet amb l’habitual boira de la
conselleria, no dir res, abonar-ho i després haver-ho d’explicar
amb unes motivacions incoherents, perquè amb els criteris
que vostès varen exposar, per exemple, urgències queda fora
dels incentius com també serveis que estan en ple rendiment
amb els recursos dels quals disposen.

A vostè que havia de generar confiança i seguretat als
professionals sanitaris, la felicit perquè ha generat crispació,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811075


7826 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 140 / 16 d'octubre de 2018 

conflicte i falta de reconeixement en una època de
sobreesforç a l’hospital de referència d’aquesta comunitat, i
la felicit perquè vostè ha penalitzat incapacitats laborals,
baixes maternals i llistes d’espera de serveis al màxim de
rendiment amb recursos assistencials dels quals disposaven. 

Això és una part del resum del seu balanç de legislatura.
Enhorabona, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. Diputat. Veig que vostè no té molt clar què és
un contracte de gestió, doncs, però li ho explicaré. Els
contractes de gestió se signen entre el Servei de Salut i els
centres hospitalaris o els centres d’atenció... o les gerències;
el primer de tot, tenen una part d’acompliment pressupostari,
una part d’acompliment assistencial, de llistes d’espera, de
qualitat, etc. Si compleixen, si l’hospital compleix o primària
compleix tenen aquesta borsa d’incentius i aquesta borsa
d’incentius es reparteix entre els serveis que també han signat
un contracte de gestió amb la gerència. Tots els serveis i tots
els centres de salut en aquesta legislatura i en aquesta
comunitat autònoma tenen el seu contracte de gestió, que és
el seu compromís de qualitat.

Per tant, no poden cobrar tots, això no és pan para todos,
s’ha de diferenciar els professionals excel·lents dels que no
ho són. I té raó, no tenim la informació excel·lent, perquè
també es varen carregar els sistemes d’informació, dicho sea
de paso, però tenim informació, no tenim l’excel·lent,
tendrem millor informació, continuarem recuperant,
continuarem millorant i tal vegada l’any que ve farem les
coses millor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 11152/18, rectificada amb els
escrits RGE núm. 11164/18 i 11182/18, que substitueix la
RGE núm. 11059/18, presentada per l'Hble. Diputada Sra.
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa valoracions de les actuacions arran de
la catàstrofe a la zona de Llevant de Mallorca.

Passam a la següent pregunta, que és la que hem ajornat, la
RGE núm. 11152/18, relativa a valoracions de les actuacions
arran de la catàstrofe a la zona del Llevant de Mallorca, que
formula la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Presidenta, i bon dia
a la resta de la cambra, en aquests dies de dol i consternació
que estam passant, des de MÉS per Menorca volem agrair la
implicació, bona feina i generositat de tots els serveis
d’emergència i voluntaris que han actuat al Llevant de
Mallorca.

Així mateix també volem posar en valor la immensa
solidaritat demostrada per tot el poble de Mallorca i d’altres
bandes i que serà l’única cosa bona que podrem treure de tota
aquesta desgràcia.

Volem aprofitar aquest moment per enviar la nostra
solidaritat, estima i condol a tota la gent afectada per aquestes
inundacions, així com també a tota la gent anònima que s’ha
implicat de manera desinteressada i generosa i a tots els
serveis d’emergències, gràcies de tot cor.

Sra. Presidenta, com valora el Govern les actuacions dutes
a terme arran de la torrentada de dimarts passat a Sant Llorenç
d’Es Cardassar i la zona del Llevant de Mallorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Font, per aquesta
pregunta i per les seves paraules. I em permetrà que comenci
com vostè feia, primer com a presidenta del Govern de les
Illes Balears una vegada més i aquesta en seu parlamentària
vull donar el condol a totes les famílies de les dotze víctimes
mortals i evidentment en aquests moments estar devora la
família d’Arthur al qual seguirem cercant intensament com
s’està fent des del primer minut arran de la tragèdia de la
torrentada a la comarca de Llevant i evidentment estar devora
tots els damnificats d’aquesta tragèdia que són moltíssims.

Com vostè feia també, l’agraïment més sincer a tothom
que ha participat, un agraïment infinit a tots els efectius que
han fet feina intensament des del minut zero, des de Protecció
Civil, bombers, IBANAT, els serveis del 061, els metges, els
psicòlegs, la Policia Local, els batlles i les batllesses,
regidors i regidores, en fi, dels cinc municipis, tots els
efectius d’emergències, l’exèrcit, la UME, la Guàrdia Civil, la
Policia Nacional... no me’n vull deixar cap perquè hi ha
moltíssims de cossos que han participat i tenen un agraïment
infinit per part del Govern i de tota la població pel que han fet,
un orgull enorme de la nostra població, un orgull infinit també
de la nostra població i ho diré una vegada més: de tots aquests
voluntaris que s’han desplaçat, que ho han donat tot per ajudar
tothom, empreses, entitats, hi ha tothom allà ficat, no?, i
sobretot i d’una forma molt especial la gent jove, i això ens
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omple d’orgull, d’un orgull especial, vol dir que el futur que li
espera a aquesta illa i a aquestes illes el tenim ben assegurat.

Aprofitaré per dir que seguim centrats en aquest moment
en la recerca d’Arthur, que en aquest moment hi ha 400
efectius que estan actuant avui mateix a la zona, 300 en la
recerca del nin, intentant cercant-lo i així continuarem fent
feina durant tot el temps i centrats en la reconstrucció,
intentar tornar a la vida amb la màxima normalitat el més aviat
possible.

Com és ben conegut, divendres passat es va fer un Consell
de Govern extraordinari on es va aprovar un pla d’emergència
social. Els nostres treballadors socials, 34, s’han desplaçat a
la zona durant tot el cap de setmana, s’ha fet una valoració
inicial de les prestacions més bàsiques que es necessiten i
avui ja la consellera Fina Santiago ha fet una resolució on ja es
detallen les ajudes a cobrar, fins a un màxim pagarem on... de
forma imminent estic parlant, aquells que ho han perdut tot,
5.500 euros com a màxim i aquells que han tengut pèrdues
parcials 4.000 euros com a màxim, que es començaran a pagar
el més aviat possible, intentarem que a principis de la setmana
que ve.

Això se suma a totes les ajudes que aniran de tots els
departaments, evidentment des de Medi Ambient, des de
suport a les empreses, als comerços, als hotels, a totes les
famílies afectades i evidentment també a la zona catastròfica
s’aniran sumant les ajudes que s’aprovaran des de l’Estat, que
ja hem començat a tramitar-les des de l’Estat des de divendres
passat i es tancaran divendres que ve.

En definitiva, estarem devora la gent,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... devora els damnificats i en aquests moments concentrats en
la reconstrucció. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 11065/18, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barcel ó, del Grup
Parlamentari El Pi  PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa l'aposta hípica.

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 11065/18,
relativa a l’aposta hípica, que formula el diputat Sr. Jaume Font
i Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats , Sra.
Presidenta, el primer que li vull dir és que li desig força... a
tots per seguir amb tota la feina que tenim, que teniu, per
endavant que és molta i que aquesta força ens acompanyi per
saber com calmar els dolors i  les incerteses de tots els
afectats del llevant mallorquí.

Dit això, fa dos anys vostès, el Govern, varen aprovar un
reglament d’apostes esportives a les Illes Balears, a causa de
distints recursos que hi va haver, recursos presentats pel
sector del trot es va excloure del reglament d’apostes
esportives les apostes hípiques mútues per considerar
necessari fer un reglament específic únicament i
exclusivament per poder oferir finançar aquest sector. En
aquell moment, com dic ara fa dos anys, el Govern es va
comprometre a fer feina per a l’aprovació d’un reglament
d’apostes hípiques mútues per a les llles Balears.

Vull recordar que anualment es fan 2.000 carreres en
aquesta terra i que necessitam tenir un sistema de com poder-
les finançar. He de dir que d’aquestes 2.000 carreres 1.500 -a
l’Estat espanyol se’n fan 2.000-, 1.500 d’aquestes 2.000 es
fan a les Illes Balears, a Mallorca, a Palma i a Manacor; a
Menorca, a Maó; i a Eivissa.

Amb aquestes dades és fàcil d’entendre que comunitats
autònomes, és molt difícil d’entendre -vull dir- que
comunitats autònomes amb molt manco carreres que nosaltres
tenguin el seu reglament d’aposta hípica mútua i nosaltres no.

Segons hem sabut darrerament fa set mesos que d’alguna
manera el Govern té un esborrany de reglament d’apostes
hípiques mútues pendent de revisió i aprovació. 

Davant aquesta informació, que tenen ja aquest reglament
damunt la taula fa set mesos, ens agradaria saber si realment
pensa aprovar o no aquest reglament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, també per les
seves paraules de solidaritat amb tot el poble de la comarca de
llevant i efectivament des de la responsabilitat i des del rigor
des del Govern i jo deman a totes les forces polítiques que
hem de seguir treballant junts per ara reconstruir d’una forma
immediata la vida el més normal possible a tots els ciutadans
de la comarca de llevant.

Quant al que vostè em preguntava sobre el reglament de
l’aposta hípica, vostè sap que des del Govern de les Illes
Balears hem anat treballant en moltíssims de camps i àmbits
de les diferents conselleries, també ho hem fet entorn a tot el
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que fa referència al joc. El puc informar que la darrera
memòria del servei de joc al pressupost s’ha posat de manifest
que a l’any 2019 s’aprovarà el decret pel qual es regula el
registre general del joc de les Illes Balears. S’han de fer una
sèrie de reunions amb el ministeri per tot el tema de... sobre
la massa de la PMU que vostè sap que és una entitat francesa
que recapta moltíssims de doblers lligats al tema del trot. Es
va parlar amb el sector del trot que no va voler la regulació de
l’hípica dins el decret, a posta és que sí es fa per part del
Govern de les Illes Balears i per tant, hem de fer un decret
específic sobre la part hípica a partir de les reunions que es
faran amb la federació del trot.

En aquest moment estam començant les negociacions i el
diàleg amb la federació de trot per aquest tema de la regulació
de les apostes hípiques i amb l’administració de l’Estat per
lligar la part que els pertoca a ells. Com vostè sap, i ho hem
explicat durant aquesta legislatura, en temes de joc el que ha
fet el Govern de les Illes Balears són ja dos decrets, un sobre
casinos i un sobre apostes, es varen aprovar els dos el 25
d’agost de 2017 i varen entrar en vigor el 7 de setembre de
2017.

En aquest moment el que es tramita són uns altres dos
decrets, un de màquines de joc i l’altre que fa referència als
salons de joc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, té vostè la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. El que necessitaríem, Sra.
Presidenta, és que el sector del trot sàpiga que això se li
aprovarà ja, de la mateixa manera que vostè diu que s’ha
regulat de casinos, apostes, màquines recreatives, la gent del
món del cavall veu que hi ha una gent que té un poder especial
perquè les seves coses es regulin i ells que són un sector que
moltes vegades els partits polítics els hem utilitzant per dir
que l’hípica no es pot perdre, el que són les carreres de trot a
Balears són molt importants, i veuen que els altres tenen el
seu sector reglamentat i ells no, quan amb una aposta hípica
mútua així com toca tendrien doblers per poder ajudar a tot
aquest sector i sabent, com molt bé vostè sap, que el que hi ha
en aquest moment és la incertesa del nou director general de
la PMU que parla que estan estudiant que per a l’any que ve les
curses premium que es fan internacionalment, que d’aquí és
d’on ens nodreix el que és el sector del cavall d’una sèrie de
premis, estam parlant de treure’ns d’aquí.

Davant aquesta qüestió tenir un decret, amb un reglament
de l’aposta hípica mútua...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... de les Illes Balears és fonamental. Li demanaria, per favor,
que l’aprovàs, igual que aprovaran per a les màquines, primer
els cavalls, després les màquines.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, a veure, la nostra
idea inicial va ser intentar-ho ficar dins el reglament, dins el
decret de les apostes, però la Federació Balear de Trot i el
món de la hípica varen considerar que s’havia de fer de forma
separada.

En aquest moment, jo li deia, es tramiten aquests que li
explicava, les màquines de joc, els salons de joc, ja s’han
tramitat la resta i s’han aprovat, estan aprovats. Veníem d’una
legislatura, Sr. Font, en què no hi havia res reglamentat i, per
tant, parlam de quatre decrets que s’aprovaran i aquests de les
apostes hípiques s’aprovaran... en el 2019 es començarà a
treballar, es treballa ja de forma immediata, es treballa a la
Comissió del Joc per establir conjuntament els calendaris
normatius; allà hi ha els sindicats i les patronals, que també fan
feina en temes en contra de la ludopatia, tothom fa feina en
aquesta línia.

Ho volem fer de forma consensuada i evidentment, també,
d’acord amb el Govern d’Espanya per tot el que fa referència
a la PMU i estam pendents d’una reunió amb ells. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.14) Pregunta RGE núm. 11060/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vi cente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a les sancions
a fondeigs sobre la posidònia.

Doncs, passam a la catorzena pregunta, la RGE núm.
11060/18, relativa a les sancions a fondeigs sobre la
posidònia, que formula el diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Jarabo.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Presidenta,
crec que avui estam tots encara impactats per les
conseqüències de les inundacions del Llevant de Mallorca i,
evidentment, també, des del nostre grup, volem enviar el
nostre acompanyament i el nostre condol a les famílies i
també a totes les persones que d’alguna manera s’han vist
afectades per aquestes inundacions. I sí que volíem també
felicitar el Govern, i especialment la consellera Cladera, per
les tasques de coordinació i de comunicació, també, des del
primer minut, durant tota aquesta crisi, podríem dir, i agrair la
informació permanent que hem tengut durant tots aquests dies.

I un esment també, no podem deixar de dir-ho, agrair la
solidaritat de les més de 1.500 persones que van participar en
les tasques de neteja, allà, al Llevant, i evidentment de tots els
cossos i forces de seguretat de l’Estat, policia local, etc. Una
forta aferrada a tots.

Sra. Presidenta, evidentment hem de seguir amb l’actualitat
i també és cert que aquest estiu hem aprovat un decret per
protegir la posidònia, no estava protegida abans o no
suficientment i, per tant, era necessari aquest decret el qual
s’ha pogut torbar, però, finalment, ha arribat.

Aquest decret preveu o manté unes sancions que podrien
ser elevades per protegir, com hem dit, la posidònia; es tracta
de protegir aquestes praderies i evidentment entenem que
aquest decret arriba molt més enllà del que arribaria mai el
Partit Popular i les seves polítiques que, evidentment, han
estat més adreçades a desprotegir o a atacar directament o a
facilitar que es pogués atacar el nostre medi ambient.

El cas és que aquest estiu, i són paraules del conseller a la
presentació dels resultats d’aquesta campanya, també de
protecció, se suposa que han estat més de 50.000 les sortides
del Servei de Vigilància de la Posidònia que, a més, es van
saldar amb la detecció d’unes 5.249 embarcacions fondejades
sobre aquestes praderies de posidònia. El nostre dubte és que
només es van obrir  42 expedients sancionadors, que
signifiquen només 8 que a l’any 2017, ara, amb l’aplicació del
decret. I el motiu que ens sembla que és cert és aquell que ja
anunciaven les entitats ecologistes i que ja ens temíem alguns
grups i és que, doncs bé, que només els agents de medi
ambient poguessin sancionar enteníem que no era suficient.

Per tant, considera vostè que aquestes 42 sancions
dictades fins ara en els més de 5.000 vaixells que fondejaven
sobre praderies de posidònia són suficients?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, per la pregunta
i, sobretot, per les mostres de solidaritat amb el poble del
Llevant i també l’agraïment a la consellera Cladera, que jo
també faig de forma personal i que seguirà donant la cara, com
ha fet tot el temps, i per això ja ha demanat una forma de
immediata en el Parlament, per poder explicar amb tota la
precisió a tots els grups parlamentaris.

Vostè parlava, i és veritat, ja ho hem parlat durant aquesta
legislatura moltes vegades, els acords pel canvi significaven
una forma diferent de fer política i unes polítiques diferents
i, efectivament, ara es protegeix la posidònia, abans això no
succeïa en aquesta comunitat autònoma. I és veritat, sempre
falten mitjans i sempre s’ha d’anar millorant, però hem
començat a impulsar una política que funciona i funciona bé.

Sr. Jarabo, aquesta és la valoració que fem des del Govern
de les Illes Balears. Vostè es queda amb les 42 sancions, jo
em qued que a la fi tenim efectius que fan feina sobre aquesta
qüestió de la posidònia. Jo li vull recordar, com vostè deia bé,
que s’ha assessorat sobre el fondeig a les embarcacions a
45.218 embarcacions, per tant, vol dir que s’ha millorat molt
i s’ha fet pedagogia, absolutament necessària, sobre aquesta
qüestió, i que se n’han mogut 5.249. Per tant, vol dir que hem
llevat risc sobre la posidònia.

També recordar que hem augmentat els efectius, tant en
agents de medi ambient com en tots els mitjans que es
necessiten per poder fer i tirar endavant aquestes inspeccions
i aquestes actes.

També el cos administratiu que tramita les sancions que
s’apliquen i que també crec que és important recordar-ho, i
només per dir-ho, perquè crec que val la pena que quedi en
aquesta cambra parlamentària, s’ha aprovat aquest decret a la
posidònia, que és el primer i únic nostre a la Mediterrània,
s’ha creat el fons de la posidònia arran del decret i que, per
tant, es dotarà en els pressuposts de l’any que ve; s’ha
recuperat la xarxa de seguiment de la posidònia amb fons de
l’ITS; una elaboració de cartografia actualitzada, amb fons de
l’ITS; i, en definitiva, també, en col·laboració amb totes les
altres administracions que es fa feina, Universitat de les Illes
Balears, Ports de les Illes Balears i empreses privades que fa
temps que fan feina amb la posidònia.

Jo li repetesc, sempre falten mitjans, n’haurem de dotar
més, però que parlam de parlar amb 45.218 embarcacions en
un estiu, crec que sincerament val la pena posar-ho en valor.
I els agents mediambientals varen aixecar les sancions que
creien oportunes, i això és una qüestió tècnica la qual, jo,
evidentment, no contradiré.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jarabo, té vostè la paraula.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Sra. Presidenta, ningú no pot discutir
els avanços que ha fet aquest govern en matèria de protecció
del medi ambient i crec que és indiscutible, i que l’alternativa,
evidentment, és la desprotecció absoluta del nostre territori,
això està fora de dubte.

La qüestió és que nosaltres entenem que és insuficient,
s’han fet avanços, evidentment, s’ha fet pedagogia, s’ha fet
pedagogia, el conseller parlava que s’havia establert una nova
consciència quant a la protecció de la posidònia. Jo crec, Sr.
Conseller, que aquesta consciència ja existia, s’ha d’anar
encara més enllà, evidentment.

Ara, la qüestió és: són suficients aquests agents que s’han
ampliat en medi ambient per fer efectives aquestes sancions?
Nosaltres entenem que no només s’hauria d’ampliar aquest
cos, sinó que haurien de ser més personal no només els agents
de medi ambient els que poguessin també evidentment dur a
terme aquestes sancions.

Crec que és fonamental això, així com és fonamental...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo...

EL SR. JARABO I VICENTE:

... que s’agiliti el sistema de vigilància de les llanxes, és
imprescindible.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. Jarabo. Sra. Presidenta, té vostè la paraula.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Jarabo, en aquesta línia
coincidim i hi fem feina, s’han incorporat 6 nous agents de
medi ambient, s’incorporaran més recursos per a inspecció
l’any que ve quan tramites, un instructor, que també s’han
augmentat, s’ha dotat de més embarcacions, de més material
per poder fer la feina.

I efectivament, jo li repetesc, a totes les àrees sempre falta
gent, perquè hem de recordar que hi va haver una legislatura on
s’acomiadava el personal públic d’aquesta comunitat
autònoma, encara que haguéssim de pagar indemnització, i
això ha succeït.

Per tant, hem anat recuperant...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... tots els drets, i seguirem en aquesta línia. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 11076/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les previsions com a
forma per assolir els objectius mediambientals.

Passam a la quinzena pregunta, la RGE núm. 11076/18,
relativa a les previsions com a forma per assolir els objectius
mediambientals, que formula el diputat Sr. Gabriel Company
i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, volia
començar aquesta intervenció donant les gràcies a tota aquesta
gent que es va acostar o es va desplaçar a tota la zona afectada
per ajudar la gent, els cossos i forces de seguretat de l’Estat,
la UME, militars, Guàrdia Civil, policies locals, Protecció
Civil, bombers, IBANAT, serveis d’emergències, personal
sanitari, etc., i sobretot els voluntaris els quals han tornat
demostrar, una vegada més, la grandesa d’aquest poble nostre.

I miri, jo li vull dir que avui no tenc cap ganes ni una de
fer-li oposició i per això retiraré la pregunta. I el que vull és
donar-li tot el suport del Partit Popular perquè ajudem entre
tots a aconseguir que torni a la normalitat aquella zona, una
normalitat que haurà de passar, lògicament, per una actuació
de Govern forta i convençuda.

Avui retir la pregunta, avui no toca fer oposició, perquè
avui el que toca és estar devora el Govern i devora les
administracions afectades i sobretot devora la gent que ha
patit.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Malgrat la retirada, li vull agrair
personalment el gest i li vull agrair també la responsabilitat i
la tasca del Grup Parlamentari Popular en aquest moment, més
que mai necessitam ser tots un i ajudar els damnificats de la
comarca del Llevant.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II. Interpel·lació RGE núm. 1921/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, rel ativa a política del
Govern en relació amb les infraestructures educatives.

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Interpel·lació  RGE núm. 1921/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb les infraestructures
educatives.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Conseller d’Educació, bé, nosaltres hem de continuar amb la
sessió plenària i dins l’ordre del dia sap vostè que hi ha una
interpel·lació en tema de centres educatius, per tant la meva
feina és continuar amb aquest ordre del dia.

Fa un parell de setmanes vàrem parlar del principi de curs
i recorda vostè que una de les qüestions que vàrem posar
damunt la taula és la situació que tenien els centres educatius
i és evident que una de les promeses que havia fet vostè
aquesta legislatura és que els centres educatius millorarien,
que es dotarien aquells centres que feia falta, que s’arreglarien
aquelles infraestructures i sobretot que l’eliminarien els
barracons.

Va començar vostè la legislatura amb 97 barracons, o aules
modulars, com s’estimi més dir, i a dia d’avui en tornam tenir
116, per tant és evident que s’han incrementat, sens dubte,
aquestes construccions provisionals, en lloc de traduir-se en
centres educatius. Així com s’han incrementat ara, va passar a
la segona legislatura del pacte, va finalitzar amb 114
barracons, no amb els 50 que qualque dia aquí en sessió
parlamentària ha dit la Sra. Armengol, hi havia 50, 60, en el
setembre del 2015 -no, Sr. Conseller, nosaltres governàvem,
saben la feina que vàrem fer a l’estiu-, vostès varen deixar 114
barracons, si no, s’informi o demani més detall dins el seu
personal de l’IBISEC o als seus directors generals, 114 n’hi
havia el mes de maig, i en el mes de setembre, quan va

començar el curs, ja hi havia evidentment 60 barracons per les
obres que un nou Govern del Partit Popular havia fet per posar
en marxa aquells centres que en necessitaven per començar el
curs escolar.

Enfora, per tant, queden les seves promeses, Sr. Conseller,
de reduir barracons, aquesta legislatura en un 70%; enfora
queden les promeses que havia dit la Sra. Armengol, també,
que quedarien 33 barracons; i enfora queden les declaracions
d’intencions prèvies a l’aprovació de pressuposts que ha fet
vostè cada any, any rera any, amb els seus socis de govern,
principalment amb Podem, tot això ha estat paper banyat.

Ara tornen tenir 116 barracons; tenim un Pla
d’infraestructures educatives compromès pel Govern que no
s’acompleix; tenim el reconeixement del mateix conseller, de
vostè, que falten 15 centres educatius nous a les Illes; tenim
3 centres que només existeixen damunt paper, que hi ha
l’estructura creada però ocupen l’espai d’altres centres
educatius; i tenim, és important destacar-ho, 20 milions de
romanent de crèdit dins les arques de l’Institut
d’Infraestructures Educatives que té cura de fer els centres
educatius.

Una conselleria que ha disposat durant més de quatre anys
de més pressupost que mai i per fer aquesta tasca que ha
quedat sense fer, la promesa d’escoles noves.

Nosaltres l’interpel·lam, Sr. Conseller, ens sembla
inacceptable aquesta paràlisi, aquesta manca de gestió eficaç
per part de la seva conselleria, quan falten just set mesos per
acabar el mandat i anar a eleccions. I trobam que, per tant, li
pertoca donar una explicació.

Miri, hem comprovat el seu Pla d’infraestructures
educatives i hem comprovat els pressuposts de l’IBISEC,
aquest pla que vostè va presentar com a solució a tots els
problemes dels centres educatius i és evident que
l’incompleix descaradament; molts són els projectes que
sortien per a l’any 2018 i molts són els projectes que encara
no tenen resposta.

On és el nou CEIP de Santa Eulària? Crec que es negocia
un conveni, però no hi ha res més. On és l’ampliació del CEIP
Sant Carles? Encara es redacta el projecte i no s’ha licitat. On
és el nou gimnàs del CEIP de Ses Salines? Pendent de licitar.
On és el nou CEIP de Caimari, que va aprovar vostè una
normativa precisament per aprofitar el solar que tenia
l’ajuntament? No s’ha començat res. On és el nou CEIP de Can
Picafort? No s’ha començat. On és el nou CEIP d’Es
Mercadal? En redacció de projecte, que va retardat. I les obres
d’accessibilitat del CEIP Sant Ciriac? Sembla que s’han de
tornar licitar perquè no ha anat bé, hi ha hagut problemes i s’ha
de tornar licitar, tornam començar. On és el nou CEIP
d’Alcúdia? Encara s’ha de redactar el projecte. I el nou CEIP
de Campos? Ja ni en parlem, no tenen encara ni el solar ni han
començat a redactar res. On és l’ampliació de l’Institut Isidor
Macabich? Sembla que també va retardada la redacció del
projecte. On és el nou CEIP de Sant Josep? Encara el projecte
no està ni informat. On és l’ampliació del CEIP Simó
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Ballester? Promeses i conveni per fer-ho a un futur solar dels
Sementals a Manacor, però encara a dia d’avui no hi ha res, ni
projectes, ni actuacions en marxa. On és l’ampliació del
Col·legi de Montuïri, que em deia l’altre dia? Vostè havia de
fer una ampliació  del col·legi, sap què ha fet? Ha fet dues
aules dins la casa del conserge. És clar, fer les aules dins les
zones complementàries dels col·legis és fer una ampliació al
centre educatiu, Sr. Conseller? Jo diria que retallar la casa del
conserge, no posar el conserge i aprofitar la casa per fer dues
aules, i l’únic que ha fet és la rampa i l’ascensor, Sr.
Conseller, que va trobar en marxa. On és l’ampliació del CEIP
Blai Bonet a Santanyí? Retardat també, encara redacten
l’avantprojecte. On és el CEIP Ponent d’Inca? Encara sense
adjudicar. On és l’ampliació del CEIP Escola Nova? Retardat
també, amb redacció de projecte. On és l’ampliació del CEIP
Punta de n’Amer? Igualment, amb redacció de projecte. On és
l’ampliació del CEIP Ses Cases Noves? El mateix, encara
redacten el projecte. Igualment, problemes per a l’ampliació
del CEIP Ses Comes al Port de Manacor.

Ja ni en parlem de les desastroses actuacions per al CEIP
de Sant Ferran de Ses Roques i s’Escoleta a Formentera, on
han tudat un plurianual del 2015 i ara tornen començar un nou
plurianual.

Tampoc no sabem res de l’ampliació prevista al CEIP Sant
Miquel, no s’ha fet res. No s’ha començat res ni s’ha fet res
per a l’ampliació del CEIP Montaura a Mancor. Tampoc per al
nou CEIP a Palma B, on en el curs passat ja es va criticar la
falta d’actuacions i que volien fer un centre, tot de barracons.

A el nou Conservatori de Maó ja fa dos anys que es redacta
el projecte, no en sabem res més. Igualment del nou centre de
formació professional a l’Estació Marítima de Ciutadella o
del Centre de Persones Adultes de Maó.

Tampoc no ha començat a fer res per al nou Centre de
Persones Adultes de Calvià. I suma i segueix, Sr. Conseller,
això pel que fa als pressuposts del 2018, al mes d’octubre.

Una altra part de les infraestructures, Sr. Conseller, la
modernització de les aules, i  resulta, casualment, que avui,
fent la interpel·lació, i ahir vostè va reunir, casualment, els
directors dels col·legis per presentar-los el que farà i farà i
farà d’aquí a final de legislatura en modernització
d’infraestructures dins les aules. A mi em sembla molt bé que
vostè modernitzi infraestructures i anunciï projectors,
ordinadors i nova maquinària i nous projectes, però, és clar, és
que això ho hauria d’haver fet en el curs 2015-2016, que ho
faci ara i, a més, aprofitant un pressupost de l’Estat i aprofitant
les ajudes europees, evidentment, Sr. Conseller, que això no
ens val, això és una presa de pèl.

I ara, a més, prometin, perquè també els va prometre que
incrementaria el pressupost del 2019 amb 25 milions, quan no
han gastat els 20 milions que li van sobrar de romanent de
crèdit del 2018, això realment, Sr. Conseller, jo no sé si el
varen creure o el varen escolar i per educació no varen dir res,
però realment a nosaltres ens sembla que és una presa de pèl

i una presa de pèl, ja no només als directors i a les escoles,
sinó a totes les famílies de Balears.

I miri, ja ni en parlem d’altres necessitats i promeses no
previstes, perquè jo li he dit les que hi havia dins l’any 2018,
però i què passa amb el tancament del CEIP Mestre Duran?
Les reformes del CEIP Inspector Comas? O la reforma del
gimnàs de l’Institut Josep Miquel Guàrdia a Alaior? I què passa
amb el nou CEIP de Bunyola? I què passa amb el nou CEIP
d’Es Caulls a Marratxí? I on és el nou CEIP d’Inca? I el nou
CEIP a Portocristo? I el nou centre a Sa Pobla? I el nou centre
a urbanitzacions de Llucmajor i el nou centre a Vila? Etc.

On són els nous centres on vostè  havia de donar una
meravellosa solució, ja no els que havia de fer, als que havia de
donar una solució de futur? No n’hem tornat saber res, aquest
és el seu balanç, Sr. Conseller. Aquí hi podem afegir, a més,
que encara hi ha fibrociment, que encara hi ha barreres
arquitectòniques, que encara hi ha instal·lacions deficitàries
o que encara hi ha problemes de climatització, són els seus
problemes, Sr. Conseller.

No ens vengui a dir el que ha fet i el que fèiem i el que hi
havia fa deu anys o  fa sis anys, ens digui per què no ha fet
aquestes coses, perquè això és una interpel·lació en la qual li
demanam explicacions. Què passa amb totes aquestes
actuacions que eren dins el pressupost de l’any 2018 i vostè
no ha fet? Què passa amb totes aquestes actuacions a les quals
vostè havia promès donar una solució i vostè no ha fet? I què
passa amb totes aquestes promeses que han quedat en l’aire?

Perquè tenir doblers està molt bé, però tenir doblers no és
cap mèrit, tenir doblers és una resposta d’una recuperació
econòmica, la seva feina no és tenir doblers, la seva feina és
invertir-los, és gestionar-ho, i això és el que ha quedat sense
fer.

Sr. Conseller, són moltes preguntes, són molts de centres
i molts de pobles i molts d'estudiants que esperen una
resposta. Esperam que ens pugui justificar tot això perquè des
del nostre punt de vista Sr. Conseller, des de la coherència tot
això és injustificable.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tothom. Bon dia Sra. Riera i gràcies per aquesta
interpel·lació, que em permet posar les coses al seu lloc.
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Vostè amb el seu discurs catastrofista, negatiu, que tot va
malament, de legislatura perduda, legislatura que no ha servit
per res, em sembla que realment que no toca de peus a terra,
i a més les reunions amb directors, simplement és una reunió,
Sra. Riera, ja sé que vostè no té massa experiència en aquest
tipus de coses, és per dialogar, és per posar damunt els
problemes, per cercar solucions i això ho hem fet sempre i ho
continuarem fent. Per tant, nosaltres no enganam ningú, mai
no hem enganat, tenim tota la varietat de tots els aspectes.

Miri, vostè de qualque manera fa una lectura com sempre
en negatiu de la realitat i resulten curioses preguntes que vostè
fa, em parla de Santa Eulària, del nou CEIP de Santa Eulària,
Sra. Riera, per què no parla amb el seu batle i regidors de
Santa Eulària? Si ni tan sols tenim un solar, ni tan sols tenim
un solar, Sra. Riera! No faci així amb el cap, no tenim un solar,
no el tenim. I això que les relacions que tenim amb el Sr. Batle
de Santa Eulària són bones, però el solar no el tenim. 

Sant Carles està a punt de licitar la part que nosaltres estam
fent, el projecte està a punt de ser licitat. Però resulta que
l’altra part que venia de Sant Carles, l’espai, no el tenim, Sra.
Riera, l’hem tengut el mes de juny, és que no hi ha hagut cap
tipus de facilitat per part del seu partit de possibilitar un espai
en aquest aspecte.

I després vostè ho mescla tot, és a dir, confusió total. Sa
Pobla, no tenim solar a Sa Pobla, és que no ho sap que no
tenim solar, vostès varen fer res a Sa Pobla per posar un solar
a disposició i varen govern molt de temps? Res. 

Vostè parla de Bunyola, a Bunyola l’ajuntament està
treballant per posar un solar a disposició. Però encara el solar
no està en disposició, Sra. Riera. O és que podem fer centres
sense tenir solar? Una mica de serietat, Sra. Riera, li aniria
molt bé.

O vostè parla de Palma B, sí ja tenim un solar. El Partit
Popular la passada legislatura a Palma no va posar cap solar a
disposició de vostès, no en va posar cap, Sra. Riera. A vostè li
agrada molt dir i recomanar coses, però en definitiva la seva
acció és nul·la. Vostè sap quin era el pressupost que tenien?
Els pressuposts també són voluntats polítiques no només són
doblers, vostè parla dels pressuposts com si caiguessin de
l’aire del cel. Uns pressuposts són voluntat política, són
prioritats polítiques. Vostès l’any 2012 tenien 200 i busques
de pressupost de l’IBISEC, l’any 2013, 0 euros, l’any 2014, 0
euros, Sra. Riera, 0 euros! Els centres estan totalment deixats
de la mà de la conselleria, no varen fer res realment. Vostè
està parlant com si vostès haguessin fet un món idíl·lic en el
món de l’educació.

Per tant, en aquest sentit jo li puc assegurar que nosaltres
tenim clar cap on anam. Miri, el 80% de centres de les Illes
Balears han tengut actuació, el 80% de centres de les Illes
Balears han tengut actuacions, perquè l’important no només
són els centres nous, que sí, no només és ampliar centres que
sí, és simplement anar a la vida quotidiana dels centres. Els
centres estaven, com deia abans, deixats de la mà de la
conselleria. He visitat moltíssim centres, Sra. Riera, i la

veritat, els centres que vostès varen deixar feien pena, la
manca de voluntat respecte l’escola pública fa pena per part
seva. Vostès no saben, no volen donar suport a l’escola
pública, basta veure totes les interpel·lacions, proposicions
que fan respecte de l’educació. Per tant, jo li demanaria una
mica de serietat.

Projectes vostès no en varen deixar, vostè passa una cosa,
critica tot allò que hem fet i totes les coses que teòricament
hem fet bé són gràcies a vostès. Vostès ho varen deixar tot
preparat. No, Sra. Riera, vostès no varen deixar res preparat, va
deixar un desert de projectes, un desert de projectes en tots
els aspectes. Miri, li ho explicaré, ara fa un parell de setmanes
ha sortit la lic itació del CEIP (...), de Can Cantó, de Can
Ciriac, del Conservatori de Música d’Eivissa, que varen quedar
deserts, mala sort. Ja ens va saber greu a nosaltres que cap
empresa no s’hi presentés. Hem tornat presentat el CEIP
Antoni Juan de Maó, perquè no s’hi va presentar cap empresa
per dur a terme llevar les barreres arquitectòniques. Ara,
aquesta setmana ha sortit una licitació de Joan Miró i de
Jaume Fornaris, per una mitjana de més 400.000 euros. És a
dir, és que no hem deixat de fer coses, no hem deixat de fer
coses, Sra. Riera, nosaltres estam treballant com mai a
l’IBISEC, hem posat personal, estam gestionant. I la mentida
que vostès diuen que tenim doblers, tenim doblers (...) licitar
projectes si no tenim els recursos econòmics, Sra. Riera,
vostè ho hauria de saber, que té més experiència que jo en tot
això de gestionar. Ha governat quatre anys i ha governat en
molts de sentits, i gràcies al suport del Sr. Bauzá.

Miri, nosaltres evidentment que hem incrementat de forma
important els pressuposts de l’IBISEC 2016, 2017, 2018, fins
arribar a 2019 que arribarem a més de 30 milions d’euros i 30
milions d’euros perquè evidentment hi ha projectes que
s’estan fent. Miri, vostè ha fet una relació com sempre
demagògica, mesclant coses, etc., respecte del que feim. Miri,
l’IBISEC és una empresa que funciona i nosaltres donam les
gràcies als treballadors per l’esforç que estan fent, l’estan fent
d’una forma clara i absoluta i estan treballant seriosament. Diu
“paràlisi”, què és per a vostè paràlisi, Sra. Riera? Ja pot fer
capadetes, ja pot fer capadetes, de paràlisi no n’hi ha haguda
mai a la Conselleria d’Educació, des del primer dia fins ara
treballam. No és el que vostè diu, és la percepció que té la
comunitat educativa del que fem nosaltres, no el que fa vostè.
Simplement jo comprenc que vostè de vegades parla des de la
ràbia, però no des de la serietat i el rigor.

Li he dit abans, Santa Eulària, ja li ho he dit, col·laboració
de l’ajuntament nul·la. Caimari, ja estam fent el projecte, sí,
Sra. Riera, fem el projecte. Can Picafort, hem demanat a
l’ajuntament de Can Picafort que ens enviï els papers que li
manquen. Es Mercadal, l’Ajuntament d’Es Mercadal fa una
feinada per realment posar el solar a disposició i està fent un
treball que també necessitam perquè tot allò s’ha d’urbanitzar.
Sant Ciriac ja li ho he dit. Alcúdia, divendres es presenta el
projecte del CEIP d’Alcúdia a l’ajuntament, divendres es
presenta a l’Ajuntament d’Alcúdia. L’IES Macabich, fem el
projecte d’ampliació. Sementals, dijous firmarem amb
l’Ajuntament de Manacor el conveni per fer l’ampliació del
CEIP Simó Ballester, un conveni que vull posar de manifest la
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col·laboració amb el Consell de Mallorca, amb l’IMAS, amb
l’Ajuntament de Manacor i la mateixa conselleria, una
col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor modèlica, Sra.
Riera, modèlica i realment que els seus ajuntaments n’haurien
d’aprendre.

Parla de Santanyí, escolti, el Sr. Exbatle, nosaltres vàrem
haver d’aplicar el decret autonòmic per poder realment dur a
terme l’ampliació i fa molts d’anys que vostès governen a
Santanyí, fa molts d’anys que haguessin pogut fer la
modificació de les normes perquè es pogués edificar, fa molts
d’anys i no ho varen fer, Sra. Riera, i nosaltres vàrem aplicar
el decret autonòmic i properament firmarem un conveni amb
l’Ajuntament de Santanyí. A nosaltres els colors polítics no
ens condicionen les decisions, al contrari, per a nosaltres el
més important és realment fer les obres.

Tot allò que ha dit d’escola nova, de Sa Coma, tot això ho
estam treballant, Sra. Riera, e ls  projectes sortiran, clar que
sortiran. El problema seu sap quin és? Que el pacte de progrés
sempre ha treballat, ha presentat projectes i després vostès se
n’aprofiten, si no podem mirar l’any 2012 els centres que es
varen inaugurar gràcies al segon pacte de progrés, que va
licitar, va projectar i va pressupostar projectes concrets.
Aquesta és la idea, nosaltres planificam i vostès pel resultat de
les eleccions, resulta que després ho duen a terme.

Per tant, Sra. Riera, aquí s’ha fet feina d’una forma
important. Nosaltres estam llevant tot allò que és el
fibrociment, tenim un 80% de fibrociment que hem llevat, Sra.
Riera. Per a vostè pareix que no hem fet res, sí, hem llevat el
80% i estam fent feina per llevar tot el que manca. Barreres
arquitectòniques, sí que estam fent feina per a barreres
arquitectòniques, perquè nosaltres creim en l’educació
inclusiva, no com vostès que varen incrementar els alumnes
que anaven als centres d’educació especial, varen retallar els
professors d’atenció a la diversitat, i això és una realitat, Sra.
Riera, ja pot fer capades, la realitat és així. Quan es faci la
històrica de l’educació de les Illes Balears, el seu període serà
patètic, serà un període negre de l’educació a les Illes Balears,
i aquest és un període positiu i això no ho diem nosaltres, ho
diu tota la comunitat educativa, on realment es comença a
treballar amb tranquil·litat. I totes les infraestructures les
continuarem fent, l’any 18-19 licitarem tots aquells projectes
que realment feim perquè nosaltres complim les nostres
promeses. Que en alguns casos hi ha hagut un retard?, sí que
hi ha hagut un retard, jo això li ho reconec, però no ens aturam
ni un segon, Sra. Riera, estam treballant dia sí dia també
perquè això sigui una realitat, i continuarem treballant fins al
final de legislatura, i treballarem perquè els nostres estudiants
tenguin cada vegada millors...

I llevarem les aules modulars o  barracons, els llevarem.
Vostè sempre diu que jo no sé les dades; vostè utilitza les
dades a la seva manera. Vostès (...) més aules modulars de les
que vàrem trobar, i nosaltres quan realment deixem el Govern,
o aquest període legislatiu, li puc assegurar que hi haurà
menys aules modulars que les que nosaltres ens vàrem trobar.
És una realitat, Sra. Riera.

Tot està programat. Tenim clar quina és la programació,
quins varen ser els criteris per fer el nostre pla
d’infraestructures educatives, i hi ha tota una sèrie de
plantejaments de centres que han dit que formen part de la
planificació del període 19-23, Sra. Riera. No mescli, no
menteixi, no faci confusió! La realitat és la realitat, i les obres
estan penjades a la pàgina web. Vostès varen fer un pla
d’infraestructures, tenien penjat res? No hi havia transparència
i nosaltres el que diem és transparent, fem el que vàrem dir
que faríem, malgrat que en alguns casos tenim algun retard, i
en algunes coses no tenim ni col·laboració dels seus
ajuntaments, i això ho lament profundament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

... hauria d’anar acabant.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica de l’autora de la
interpel·lació. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Miri, Sr. Conseller, jo agraesc
la seva intervenció, però no perquè hagi vengut a donar
explicacions sinó perquè pràcticament s’ha limitat a repetir el
que jo li havia dit, que té la meitat dels centres que havia de fer
en projecte, i farem, i farem, i farem... Sr. Conseller, som a
l’octubre de 2018, és que no som a l’octubre de 2015, i vostè
només farem, i farem, i farem, i farem... De què li serveix
tenir un decret llei per canviar la normativa i per poder fer
centres i per poder modificar normes urbanístiques sense
problema si tanmateix no ho fan? Ja podria haver fet una llei,
en aquest termini, ja la tendria tramitada per tràmit ordinari,
pràcticament. Vull dir que no ens digui farem, farem, farem,
i s’ompli la boca, perquè després tanmateix em dóna la raó a
tot el que li he dit.

I miri, si vostè vol continuar mirant cap enrere -ja li ho he
dit a la meva intervenció anterior- és evident que quan una
persona no té explicació, justificació per a la seva gestió
intenta justificar-se de qualque manera, i vostè es justifica
mirant cap enrere, mirant altres gestions. Si vostè vol
continuar així, amb aquest retrovisor cap enrere, idò miri,
vostè després supòs que haurà de retre comptes a la Sra.
Armengol, que és qui l’ha posat aquí de conseller,
evidentment.

Miri, vostè ha parlat per exemple de Santa Eulària. Santa
Eulària sap vostè -perquè això no ho ha dit- que ha tengut la
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col·laboració, és clar, perquè hi ha un batle del PP, un batle
que és batle del seu poble, que mira pel seu poble i que li ha
posat un solar, però sap on és aquest projecte?, és a la
Comissió Balear de Medi Ambient fa més d’un any aturat!, el
tenen vostès aturat, aquest projecte.

(Remor de veus)

Sí senyor!, sí senyor! Això és el que hi ha. Sí senyor, això
és el que hi ha. Per tant deixi vostè de dir farem, farem, farem,
i expliqui’m per què no ha fet tots aquests projectes que
estaven dins l’any 2018, perquè vostè ha d’explicar la gestió
de l’any 2018 i no la gestió de l’any 2015, ni 14, ni 13, ni 12,
ni 11, ha d’explicar la seva d’enguany. I què ha fet amb el
pressupost de l’IBISEC, i per què no ha gastat aquests 20
milions d’euros, i per què ara promet 25 milions d’euros si ni
tan sols no ha gastat els que tenia, Sr. Conseller.

I no digui mentides amb les aules modulars, perquè les
xifres són xifres, i les tenim, les podem publicar. Jo tenc les
dades dels barracons que hi havia el maig de 2015 i dels
barracons que hi havia el setembre de 2015, quan va començar
el curs; i tenc les dades dels barracons que varen deixar vostès
i les dels barracons que tenen vostès a dia d’avui, i vostès
varen deixar 114 barracons i ara ens deixaran... a dia d’avui
tenen 116 barracons. Per tant, encara que els senyors de
Podemos vulguin mirar cap a un altre costat, el Partit Popular
no ho farà, perquè nosaltres som aquí per demanar-li
responsabilitat i per fer-li el control d’aquella feina que vostè
no va fer.

I, miri, vostè ens podrà dir si el Partit Popular té una etapa
negra... Miri, el Partit Popular tendrà coses bones i coses
dolentes, i tendrà punts negres i tendrà punts blancs. El que
passa és que vostè, que tant parla de transparència, el que té és
totalment transparència i nul·litat, i desapareixerà, perquè de
la seva gestió quedarà un buit absolut perquè no ha fet res de
res, de res, en tota la legislatura.

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Contrarèplica per part del Govern. Té
la paraula el conseller Martí March.

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

Gràcies, president. Sra. Riera, res de res, de res, de res.
Res! Hem arrasat el poc que vostès varen deixar. Res. 

Miri, Sra. Riera, li ho record: 1.150 professors nous, 300
a l’escola concertada. Sí, Sra. Riera, vostè les
infraestructures..., ni tan sols no escolta, Sra. Riera, ni tan sols
no escolta. Miri, el senyor batle de Santa Eulària és un bon
batle, li ho reconec, que és un bon batle, però no tenim cap
solar, no tenim cap solar. I a Sant Carles també l’ha donat el

mes de juny; no l’hauria pogut donar abans? No, Sra. Riera.
No, Sra. Riera. Nosaltres ens hem reunit amb el batle i amb
l’Ajuntament de Santa Eulària, hem intercanviat convenis; Sra.
Riera, vostè conta el que vol contar, però nosaltres, li ho torn
repetir, el senyor batle de Santa Eulària és un bon batle, ho
reconec; no el votaria, lògicament, però és un bon batle.

Li vull dir un parell d’exemples de les coses que no feim.
El Puig de sa Font, ampliació, estarà fet el març del 19, el
març del 19. És que tot està perfectament..., tot té calendari,
Sra. Riera; el que passa és que vostè, com que no s’ha complit
totalment tot el nostre calendari, idò ja no hem complit res.
Nova Cabana, realment els centres o el gimnàs que fem; el de
Nova Cabana s’està fent; el de Ses Salines el projecte està a
punt de poder-se licitar. El Joan Mas de Montuïri, que vostè
coneix una mica, sí, hi ha hagut una ampliació; i què si
utilitzam els espais del conserge?, i què?, què, Sra. Riera? I tot
el tema de barreres arquitectòniques vostès perquè no el varen
fer? Mai no hi havia hagut tants de docents a Montuïri; no ho
dic jo, ho diu la premsa, Sra. Riera. És que miri on miri la
comparació és odiosa, amb vostès, és odiosa en tots  els
sentits. Binissalem, a Binissalem estam fent de facto un centre
nou; el setembre del 19 estarà fet i llevarem aules modulars;
hi ha una planificació feta. Ui!... és així, és així.

El Simó Ballester, ja li ho he dit: estava estancat amb el
tema d’Els Sementals; vostès varen fer res per intentar que Els
Sementals realment posassin a disposició de la conselleria,
amb el Consell de Mallorca?, varen fer res? No. Amb
l’Ajuntament de Manacor dijous firmam un conveni per
realment dur a terme aquesta acció que s’ha de fer. Sí, Sra.
Riera; sense tenir això no podem ampliar, i torn repetir,
l’Ajuntament de Manacor, modèlic en la col·laboració amb la
Conselleria d’Educació.

El Joan Ramis i Ramis, una altra ampliació increïble, una
altra ampliació increïble, s’està fent, amb un pressupost
important, i segurament per al curs 19-20 estarà en marxa. El
Pintor Torrent, ampliació; s’està acabant, Sra. Riera, s’està
acabant l’ampliació, no són paraules, són fets. Quarter de
Santiago, estam pendents de la llicència de l’Ajuntament de
Maó, però tot està en pressupost. Conservatori de Menorca,
està acabant el projecte definitiu, el projectes definitiu s’està
acabant. Clar!, i hi haurà doblers per licitar això, Sra. Riera. És
que vostès no varen fer res, i simplement han posat tots els
entrebancs possibles perquè el Conservatori no fos una
realitat, Sra. Riera, és així, és així. El CEIP de Ciutadella, ara
licitarem fer el projecte definitiu; tenia un projecte bàsic i hi
haurà pressupost el 19 per fer-ho, per poder-ho fer. I així li
podria dir totes les coses que hem fet i que farem.

L’ampliació de Sant Carles, properament. Isidor Macabich,
si tot va bé serà a partir d’abril del 19... No, senyora, vostès
haurien d’estudiar seriosament perquè vostès varen deixar
l’educació feta un autèntic desastre, desastre, Sra. Riera, Sra.
Riera i Sr. Camps, que vostè com a mínim sap riure un poc,
no?, però li vull dir en certa manera que l’educació que varen
deixar no té  res a veure amb la realitat actual. No ho deim
nosaltres, ho diu tota la comunitat educativa. Parlam i
realment dialogam i posarem actuacions.
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I les previsions de 2019-2023 són aquí. Clar, però tot el
que nosaltres hem dit del 15 al 19 ho farem, ho estam fent, i
ho inaugurarà aquest pacte de progrés la propera legislatura, sí,
Sra. Riera... 

(Remor de veus)

...molts de centres inaugurarem aquesta legislatura, i sap per
què?, perquè hem estat coherents, seriosos i rigorosos, perquè
no hem enganat la gent, perquè ho hem fet amb diàleg, hem
col·laborat amb ajuntaments, i això és la realitat. A vostè li pot
agradar o no li pot agradar el que hem fet, segurament si
vostès haguessin fet la meitat, torn a repetir, del que nosaltres
hem fet segurament aplaudirien i s’honorarien a vostès
mateixos. 

Sí, Sra. Riera, nosaltres hem fet feina en tots els sentits,
amb totes les perspectives de la política educativa. Ja pot
riure, ja se’n pot fotre realment de tot això, nosaltres
l’educació la tractam seriosament, vostès ja sabem com varen
tractar l’educació, malament, malament i malament. Nosaltres
hem fet tot això i continuarem fent una bona política educativa
per millorar la qualitat i l’equitat del nostre sistema educatiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller March. 

III. Moció RGE núm. 10926/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el sector del comerç, derivada de la
Interpel·lació RGE núm. 9966/18.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 10926/18, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb el sector del comerç, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 9966/18.

Per començar, intervenció del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Fa ara avui dues setmanes que vaig interpel·lar el conseller
referent al sector del comerç d’aquí, a les Illes Balears. Vàrem
posar damunt la taula, li vaig posar, temes concretes que crec
que avui queden reflectits a la moció que presentam, amb
aquests vuit punts que presentam. 

Crec que el debat que es va produir en el seu moment en
relació amb el sector del comerç és un debat que va
relacionat, lògicament, amb l’evolució econòmica i per això
em centraré en dos temes concrets: un la pròpia evolució del

sector, en els nous reptes als que s’enfronta, i també a
l’evolució de la pròpia economia. 

Clar, una de les preguntes que li vaig fer al Sr. Conseller va
ser a veure si tenia alguna dada de l’estancament de l’aturada
que hi podria haver quant a les vendes del sector comerç,
principalment motivada aquesta baixada o el tancament de les
vendes per l’alentiment econòmic que hi ha, perquè, com ja
vaig manifestar, el creixement econòmic, continuam en
creixement econòmic, passa d’un 4,1% del primer trimestre
de 2017 a un 2 ,7%, pràcticament un punt i mig menys, al
segon trimestre de 2018, és a dir, en un any i mig. Si anam,
com bé vaig dir, al cas de Menorca el segon trimestres de
2018 el creixement és tan sols d’un 2%. 

Lògicament, aquesta baixada de creixement econòmic té
la seva influència i repercuteix en tots els sectors productius
i, per suposat, en aquells també pròpiament que fan referència
o que tenen molt a veure senzillament amb el consum, i en
aquest cas amb el sector del comerç.

Aquí el conseller no em va contestar, però els mitjans de
comunicació ja han vist com el propi sector diu que les seves
vendes s’aturen i hi ha un estancament d’aquestes vendes i que
baixen d’una manera que podríem dir al mateix temps que va
baixant o que hi ha aquest alentiment econòmic. Nosaltres açò
ho hem dit per activa i per passiva, saturar les mesures
estructurals fetes per un govern anterior ens duu a açò. 

Avui la consellera de Turisme deia que s’havia reformat la
planta hotelera del sector turístic aquí, doncs, curiosament
treia pit per unes mesures que va fer el Partit Popular amb una
llei turística.

A partir d’aquí, crec, i per açò afegim un punt que fa
referència a aquest tema, que és el punt vuit, que fa referència
a la comercialització de les estades turístiques a habitatges per
tornar a regular aquelles coses que realment fan crear activitat
econòmica.

Per altra banda, també és clar, que també ho vàrem parlar
i crec que de tots és sabut i el propi sector del comerç així
també ho destaca, els hàbits dels consumidors han canviat i tal
com va canvien més, és més, si fins ara el propi sector del
comerç deia que el principal o la guerra era entre el petit
comerç i les grans superfícies ara, avui per avui, probablement
el principal competidor que puguin tenir, i així ho manifesten,
són els nous hàbits de consum que tenen, que hi ha avui en els
consumidors, que tenen els consumidors, i açò és perquè
estam ja a un mercat obert per les noves tecnologies a través
d’internet.

El voler fer mesures intervencionistes pot estar bé o
malament, un hi pot creure o no hi pot creure, però el cert és
que xoca moltes vegades amb normativa europea; de fet, els
plans director sectorials d’equipaments comercials, ja sigui el
de Mallorca o el de Menorca, que encara no ha estat aprovat,
però que ja hi ha un esbós fet, volen regular des de l’òptica de
l’ordenació territorial la ubicació de comerços amb l’objecte
de no incidir en la normativa de la limitació de la competència
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comercial, perquè evidentment aniríem en contra de la
normativa europea. És a dir, que determinats postulats o
determinades coses que aquí a vegades es plantegen, doncs,
difícilment poden ser duites a terme per un tema senzillament
normatiu. Vull dir, al final empram ordenació territorial per
voler intervenir dins el sector del comerç.

A Menorca crec que vàrem poder veure no fa gaire que es
vol crear el major centre comercial de Menorca, ho fa
ASCOME a través d’aquesta associació de comerciants de
Menorca, però és un centre on line. És a dir, la nova filosofia
que avui ja comença a tenir el sector comercial implica que
l’administració els ajudi en aquest sentit, en aquest cas volen
crear una plataforma on estiguin tots els comerços en una
plataforma on line, i ho denominen “de local a global”. Açò ja
posa de manifest quin és el nou repte també del petit comerç. 

També la setmana passada vàrem debatre la presa en
consideració d’una proposició no de llei presentada per El Pi
sobre la regulació del període de rebaixes. En aquest sentit, és
clar que es va produir una altra vegada el debat, no el mateix de
la interpel·lació, però sí un debat on hi va haver portaveus que
varen aixecar les dificultats que pugui tenir el sector
comercial a polítiques duites a terme per governs del Partit
Popular. Però jo els torn a dir el mateix que els vaig dir la
setmana passada o el que hem dit aquí altres vegades, en vint
anys, quan acabi aquest mandat, en vint anys dels darrers
governs d’aquesta comunitat autònoma l’esquerra o els pactes
de progrés hauran governat dotze anys i el Partit Popular que
hi haurà governat vuit i exemples clars d’utilitzacions de
centres comercials o de grans superfícies està clar que
l’esquerra els té; i està clar, com són el Festival Park, el Corte
Inglés de les Avingudes o el mateix Porto Pi. O fins i  tot
podem anar a Menorca i podem veure, no diré quin
exactament, una gran superfície comercial que es va obrir fins
i tot quan ja s’havia fet una moratòria; curiosament el Consell
Insular de Menorca, d’esquerres, va trobar com es podia deixar
obrir. No entraré si hi estam a favor o  no, però contradiu
probablement la filosofia que moltes vegades aquí es planteja.

A partir d’aquí, la moció té vuit punts concrets; el primer
és instar el Govern balear a crear en un termini de cinc mesos
l’observatori de comerç, que és una cosa que ve reclamant el
sector del comerç, també vaig fer referència lògicament a
cada un dels punts a la interpel·lació en el seu moment; el
segon punt, a crear unes línies d’ajuts específiques per al petit
comerç, no generalistes sinó específiques per al petit comerç
per facilitar el relleu generacional; el tercer punt també és
treure línies d’ajuts específiques per al petit comerç, també
abans de finalitzar el present exercici, per evitar el tancament
de comerços emblemàtics, s’havien de definir quins són els
comerços emblemàtics, quins entren en aquestes condicions,
etc., però creim que també és important perquè veiem el
degoteig que hi ha en aquest sentit; el quart punt fa referència
a l’exemple que els posava de Menorca, d’associació de PIME
ASCOME referent a la venda on line, la incorporació del petit
comerç dins els nous hàbits de consum dels consumidors; el
cinquè punt fa referència al que el petit comerç anomena
entorn comercial, crec que aquí si realment volem fer feina en
aquest sentit caldrà una col·laboració estreta també en línies

d’ajuts del Govern balear, els consells i també els ajuntaments
per afavorir aquests entorns comercials perquè continuïn
tenint un atractiu adequat i que siguin un pol d’atracció dins les
nostres ciutats i la gent hi pugui anar i gaudir fent les seves
compres, no anar a fer una compra sinó a tenir també una
experiència; els punts 6 i 7 són dos punts que ja s’havien
aprovat aquí amb anterioritat referents a la venda ambulant
il·legal, perdó, el 7 aquí no, però el 6 sí, ja en una moció
també que havia presentat El Pi, curiosament torna reiterar...,
i després ja parlarem de les esmenes que presenten en aquest
sentit, en el debat de política general de fa escasses setmanes
vàrem veure com els partits que donen suport al Govern varen
votar en contra. No s’entén aquest canvi de criteri en aquest
sentit.

De fet, passam de dir que s’han de dur a terme mesures
necessàries per actuar d’una manera efectiva contra la venda
ambulant il·legal a no fer-ho.

A partir d’aquí, afegesc un punt 7 perquè sempre es parla
que hi ha un tema social al darrere, idò aquest punt crec que...
que han afegit és el que es va aprovar al seu moment també a
l’Ajuntament de Palma, de donar una sortida a les persones
que es veuen obligades per necessitat a desenvolupar la
venda... aquesta venda ambulant sense cap tipus de llicència.

Per tant, no sé què pensen votar, hi ha unes esmenes que
demanen substituir aquests dos punts, que no les acab
d’entendre, i a més van en contra del que ja havien votar aquí
al seu moment o al mateix Ajuntament de Palma on vostès
també tenen representació.

I el punt 8 fa referència a temes normatius, als canvis
normatius que, és clar, al final quan un veu que l’economia va
davallant, que en un any i mig, en divuit mesos, el creixement
econòmic continua sent decreixent, el creixement econòmic,
però davalla un punt i mig i... passam d’un 4,1 a un 2,7 també
s’ha de valorar si els canvis normatius que ha fet aquest govern
han estat tendents a aquest alentiment econòmic que també
podrien associar amb xifres d’atur, etc., com ja hem fet altres
vegades.

I per això aquí demanam una cosa molt concreta, demanam
una cosa molt concreta que és el que demana el sector del
comerç en aquest moment, demana que la comercialitzadora
de les estades turístiques d’habitatges no sigui la que és, sinó
que sigui molt més oberta perquè consideren que és una font
directa d’ingressos i més ara en aquests moments que ells
veuen ja que tenen un estancament de les seves vendes.

A partir d’aquí són vuit punts molt concrets, sense fer cap
demagògia, senzillament demanant allò que demana el mateix
sector i no demanant coses genèriques, coses concretes que
pot fer aquest govern i que crec que les ha de fer ja d’una
manera immediata i, a més, no genèrica per a tots els sectors
productius...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo, per favor, vagi acabant.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Acab tot d’una, per a to ts els sectors productius com
sabem que sí que hi ha ajudes, però així com hi ha ajudes
específiques per a la indústria en un pla d’indústria, creim que
també aquestes ajudes han de ser específiques pel que és el
sector del comerç. Esmenes presentades, n’hi ha crec que són
dotze, tretze,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo...

EL SR. TADEO I FLORIT:

... tretze esmenes, hi faré referència després de la seva
defensa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo.

(Alguns aplaudiments)

Passam a la intervenció del Grup Parlamentari Mixt, per
defensar l’esmena RGE núm. 11150/18. Té la paraula la Sra.
Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados...
Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, Ciudadanos
ha presentado una enmienda a esta moción que esperamos que
sea aceptada por el Partido Popular. 

Desde Ciudadanos consideramos que el pequeño
comercio, el comercio de proximidad es un sector estratégico
para el dinamismo de las ciudades y de los pueblos y es
generador de empleo, de riqueza y humaniza los barrios
creando espacios de convivencia. Por otra parte, creemos que
es uno de los sectores económicos más complejos debido a
que necesita estar siempre en constante cambio, siempre
reinventándose cada día para amoldarse continuamente a los
nuevos hábitos y necesidades de los consumidores, además de
competir con los nuevos modelos de negocio en un mercado
cada vez más global y más digital.

Y creemos que el principal medio que tiene el pequeño
comercio para mantenerse y para seguir haciendo habitables
los pueblos y las ciudades es sin duda alguna innovar,
formarse, asumir el marketing digital, especializarse y mostrar
comercios de diseño atractivo al consumidor combinando la
venta presencial con la venta on line.

Y todo ello, qué duda cabe, requiere de cambios, de
muchos cambios y de inversión, unos cambios y una inversión

que se hace difícil en un sector que ha sido duramente
golpeado por una crisis dramática donde muchos de los que
han sobrevivido han tenido que destinar buena parte de sus
ganancias a afrontar las deudas contraídas durante estos años
de crisis, difícil para un sector que se vuelve a enfrentar a una
desaceleración económica, que soporta un elevada presión
fiscal, elevadas tasas y que además se enfrenta a un sistema
altamente burocratizado que se complica aun más cuando el
comerciante desea hacer cambios en su negocio, una excesiva
burocracia que tiene como consecuencia en la mayoría de los
casos la necesidad de contratar a un asesor que gestione todo
el papeleo necesario aumentado los costes de empresa.

Así la compleja burocracia y elevadas tasas es una
dificultad añadida a las que se enfrenta el pequeño comercio,
una dificultad más que merma la capacidad de cambio e
innovación restándole competitividad y haciendo más difícil
su supervivencia.

Así, desde Ciudadanos consideramos importante que se
empiece a trabajar desde la administración en hacer más
sencilla y asumible la gestión de un negocio y de ahí nuestra
enmienda: instamos al Govern balear a implementar medidas
de simplificación de procedimientos y trámites
administrativos, así como de reducción de tasas
administrativas a PIME y autónomos. 

Miren, la primera parte de la enmienda no conlleva gasto
presupuestario, si bien somos conscientes que conlleva un
trabajo técnico importante, pero creemos que los beneficios
que representa para el comercio de proximidad bien merece
la pena ese trabajo. Y en cuanto a la reducción de tasas, es
cuestión de sopesar si merece la pena recaudar más a un
pequeño comercio a costa de dejar de recaudar para siempre
porque ese pequeño negocio ha cerrado. Quizás la decisión
correcta sea bajar las tasas y aliviar al pequeño comercio para
que desde la administración podamos ayudar a su
supervivencia.

En cuanto a la moción apoyaremos los puntos que se
proponen. Comentar que desde Ciudadanos consideramos
acertadas las ayudas a los comercios emblemáticos, al relevo
generacional y en especial las ayudas para la innovación y la
venta on line porque desde Ciudadanos estamos convencidos
de que el comercio electrónico no acabará con el comercio
tradicional, pero sí con el comerciante tradicional, un cambio
que el sector ya hace tiempo que ha analizado y que está
trabajando para ello.

Otro de los puntos de la moción que es primordial para
ayudar al comercio de proximidad es la necesidad de
coordinación entre las diferentes administraciones para la
mejora del entorno comercial. 

Se hace prioritario por parte de las administraciones
invertir en crear esos ejes comerciales en las ciudades y
pueblos para que sean espacios amables, peatonales, limpios,
seguros y bien iluminados, que inviten al paseo y a la
convivencia, embellecer las calles comerciales es sin duda una
ayuda importantísima para favorecer la compra de proximidad.
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Y por último, acerca de los puntos 6 y 7 comentar que no
hay que olvidar que no solamente estamos hablando de venta
ilegal, sino también de explotación laboral y por todo ello...,
que es llevado a cabo por mafias, sin duda hemos de perseguir
y erradicar este tipo de actuaciones.

Y nada más, espero haberles convencido para que Partido
Popular acepte la enmienda y el resto de grupos la apoyen
porque sin duda se lo agradecerá a todos ustedes el sector del
pequeño comercio.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn d’intervenció del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS per defensar les esmenes RGE núm. 11158/18,
11160/18, 11161/18, 11162/18 i 11175/18. Així mateix
informam que l’esmena 11159/18 ha estat retirada mitjançant
l’escrit RGE núm. 11185/18.

Per tant, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. 

El Sr. Tadeo ha comentat, i és evident que és cert, que fa
dos plenaris que debatem sobre aquesta qüestió comercial: la
primera, a rel de la seva interpel·lació i, la segona, a rel de la
presa en consideració de la nostra proposició de llei en
relació amb les rebaixes comercials. Deia el Sr. Tadeo..., no
ho deia amb aquesta exactitud, però es podia deduir de les
seves paraules que estàvem davant, deia, un alentiment
econòmic, parlava d’un alentiment econòmic com si fos un
tema puntual, e ls  problemes del comerç, i jo crec que el
comerç a les Illes Balears, el comerç de proximitat, té un
problema estructural, i crec que val la pena centrar el debat,
perquè si no no s’acaba d’entendre la magnitud del tema.

La magnitud del tema és que així com altres sectors
econòmics com per exemple el turisme s’ha recuperat, s’ha
recuperat bastant bé i de fet té més llocs de feina dels que
tenia en el seu moment, en els moments més durs de la crisi,
i per tant ha pogut superar aquell sotrac, per dir-ho de qualque
manera, en el comerç no passa això. En el sector comercial
l’any 2007 hi havia a les Illes Balears 8.275 empreses, i l’any
2018 n’hi ha 7.321; per tant hi ha un descens molt important,
hi ha un problema estructural, i nosaltres en el que no podem
estar d’acord amb el discurs del Partit Popular és que això es
degui únicament als nous hàbits comercials, que com tots els
problemes complexos evidentment aquest factor existeix, i
vostè deia la setmana passada que no només és un problema de
les rebaixes; evidentment que no només és un problema de
recuperar les rebaixes, els problemes del sector comercial van
molt més enllà del tema de les rebaixes, però també van molt
més enllà d’aquests nous hàbits i de la venda on line, i vostès
no volen entrar en un dels grans problemes que ha tengut el

comerç aquests darrers deu anys, que és l’aparició d’aquests
grans centres comercials. D’això vostès no en volen parlar;
vostès no volen parlar de les seves polítiques, sobretot d’àmbit
estatal, en contra del comerç de proximitat; d’això, no en
volen parlar, i això també forma part dels problemes del
comerç i crec que és molt important centrar-ho, i per tant hem
presentat cinc esmenes perquè aquesta part també hi sigui, a
la seva moció.

I vostè ens diu..., perquè, clar, vostès són uns equilibristes,
i jo reconec al Partit Popular la seva capacitat de fer
equilibrisme, perquè diu: “Bé, això de les grans superfícies
comercials  cadascú té les seves, i també l’esquerra té les
seves”. Idò nosaltres hem fet una esmena que mira cap al futur,
no mira cap al passat, no discutirem si aquella és culpa de
l’esquerra o és culpa del Partit Popular, hem presentat una
esmena perquè no hi hagi nous centres comercials a les
perifèries de les ciutats. Veurem si accepten aquesta esmena,
si estan tan a favor del comerç de proximitat i estan tan en
contra dels centres comercials l’única cosa que poden fer és
acceptar la nostra esmena i votar-la a favor, això seria allò
coherent; ara veurem què faran.

I el mateix li dic de les estades turístiques, perquè vostès
són uns equilibristes de primera, perquè el darrer punt parla de
les estades turístiques, i nosaltres, que hem atacat i estam
absolutament en desacord amb la normativa d’estades
turístiques, hem de veure quina normativa tenia el Partit
Popular, que era la prohibició de les estades turístiques en
plurifamiliars; perquè, clar, hem de (...) però també vostès són
part dels que han creat la problemàtica en relació amb les
estades turístiques, i està bé recordar-ho, perquè no només és
aquest govern, vostès ja varen ficar la banya i ja varen atacar
aquestes estades turístiques que, efectivament, han estat molt
bones... serien molt bones per al sector comercial.

Les nostres cinc esmenes..., evidentment a la totalitat dels
seus punts els donarem suport, nosaltres estam totalment
d’acord que s’ajudi el comerç, que es dinamitzin les zones
comercials, que es millorin els entorns comercials, que es
creï l’Observatori de comerç, que es lluiti contra la venda
ambulant il·legal...; no importa dir-ho, estam totalment
d’acord amb les seves propostes. El que consideram és que és
una part del problema, no és la totalitat del problema, i
nosaltres hem intentat introduir amb les nostres cinc esmenes
temes molt importants, també; no només són els temes que
nosaltres plantejam, els que vostès plantegen també poden
ajudar el comerç de proximitat.

El tema de les rebaixes, ja el vàrem debatre la setmana
passada, però vostès només varen dir “bé, a nosaltres ens va bé
que es debati el tema”, però no sabem la postura que té el
Partit Popular en relació amb les rebaixes, i volem que el
Partit Popular es manifesti clarament. Volen recuperar les
rebaixes com demana el comerç de proximitat sí o no?, més
enllà que es produeixi un debat en aquesta cambra, que és el
que vàrem fer la setmana passada. 

El que li deia dels nous centres comercials a les perifèries
de les ciutats, volen que en el futur hi hagi nous centres
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comercials a la perifèria dels pobles i de les ciutats de les
Illes Balears sí o no? Volen que Ses Fontanelles es
converteixin en un nou centre comercial sí o no? Volen
aconseguir d’una vegada per totes trencar aquest desequilibri
que s’ha produït com a conseqüència de les seves polítiques
favorables als grans operadors comercials i, per tant, tornar a
un equilibri entre el comerç de proximitat i el comerç
d’atracció amb mesures legals i amb mesures tributàries per
aconseguir aquesta igualtat d’oportunitats entre uns i altres?,
sí o no? I volen que les comunitats autònomes recuperin les
seves capacitats normatives per establir els diumenges i
festius d’obertura de les grans superfícies comercials que
considerin oportunes d’acord amb el comerç de proximitat?;
a vostès això tampoc no els va agradar quan El Pi ho va
plantejar en aquesta cambra.

Per tant entenem que tots aquests punts són també
essencials i formen part dels problemes estructurals que té el
comerç de proximitat a les Illes Balears.

I vostès poden continuar fent equilibrisme, i ara de cop i
volta es poden voler erigir en els defensors del lloguer de
vacances quan varen ser els que el varen prohibir, o es poden
pretendre convertir-se en els defensors del comerç de
proximitat quan vostès l’han atacat per terra, mar i aire amb les
seves polítiques estatals i també quan eren a la comunitat
autònoma, perquè vostès han canviat molt el cantet de les
moratòries que feien fa més de deu anys quan eren al Govern.
La legislatura passada, de moratòria, cap; aposta sincera
desacomplexada per aquestes noves superfícies comercials,
i això és un dels grans problemes que té el nostre comerç de
proximitat. 

Per tant entenem que amb aquestes esmenes d’addició a la
seva moció crec que podríem diagnosticar i aclarir d’una
manera molt més transparent cap on hem d’anar en el futur en
defensa del comerç de proximitat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes presentades conjuntament
amb els grups parlamentaris Podem Illes Balears i MÉS per
Mallorca, RGE núm. 11176/18, 11177/18, 11178/18,
11179/18, 11180/18 i 11181/18.

Té la paraula el Sr. Juli Fuster. Perdó!, Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Ara mateix la
Confederació Espanyola de Comerç detecta que les principals
amenaces per a la supervivència del sector comercial són el
comerç on line, per una banda, i la manca de regulació en els
períodes de rebaixes, per una altra, dues problemàtiques
lligades directament a les normatives liberalitzadores del
sector del comerç aprovades pel Partit Popular durant
l’anterior legislatura, que a més també van suposar una clara

recentralització pel que fa a les competències en matèria de
comerç de les comunitats autònomes.

Davant d’aquesta realitat, però, el Govern de les Illes
Balears, en el marc de les seves competències i assumint la
importància que té el comerç per al nostre creixement
econòmic, ha definit al llarg d’aquesta legislatura diferents
línies d’actuació en suport al comerç que, a grans trets, es
poden resumir en l’aposta pel comerç de proximitat, les
ajudes destinades als comerços de caire històric i
emblemàtics, i la generació d’eines perquè els comerciants
puguin diferenciar els seus productes dels de la competència
i poder expandir d’aquesta manera la seva activitat.
Evidentment, aquesta relació de mesures vénen acompanyades
d’actuacions concretes que avalen la gestió de l’actual govern
en matèria comercial i demostren el compromís de l’executiu
autonòmic amb el petit i mitjà comerç.

D’aquesta manera és important recordar la modificació de
la Llei de comerç de les Illes Balears que va portar a terme
aquest govern a l’inici de legislatura, amb l’objectiu de
protegir el comerç de proximitat a través de la reducció de 16
a 10 dies d’obertura comercial en festius, la modificació de
les zones de gran afluència turística i l’increment en el grau
d’exigència de les externalitats dels projectes de grans
establiments comercials. Igualment també cal destacar que
només amb ajudes i subvencions el Govern de les Illes Balears
ha invertit més de 4 milions d’euros en diferents
convocatòries destinades a la promoció econòmica,
empresarial i comercial.

A més de tot això, no puc deixar de fer referència a
l’impuls en la dinamització comercial establerta per
municipis, en el marc del programa e-comerç, que gestiona
l’Institut de Desenvolupament Industrial de la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria. Com bé saben, aquest programa
inclou qüestions com la innovació tecnològica, la formació
dels comerciants, la introducció a les xarxes socials i el
màrqueting digital i la millora en l’oferta del producte. De fet,
a hores d’ara estan adherits a aquest programa 34 municipis de
les Illes Balears i, a més, al llarg d’aquests dos anys han estat
més de 260 els comerços locals que s’han beneficiat de les
ajudes concedides per un import de més de 750.000 euros per
avançar en qüestions com el comerç electrònic i la
modernització de planes web, la millora de l’accessibilitat
dels locals comercials, les ajudes a l’eficiència energètica i
els nous equipaments i obres de reforma i millora dels
comerços. També cal assenyalar que 64 dels 67 municipis del
nostre territori han rebut ajudes per als seus eixos comercials
i, a més, han vist com es recuperava la figura dels agents
d’ocupació de desenvolupament local, els AODL, per impulsar
plans de dinamització econòmica i comercial adaptats a la
realitat de cada municipi.

Aquest és el resum que a grans trets es pot extreure de
l’inici del Govern en matèria comercial i de la qual ja va donar
compte el conseller de Treball, Comerç i Indústria ara fa
quinze dies a la interpel·lació presentada pel Grup
Parlamentari Popular. 
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En qualsevol cas, com ja he dit a l’inici de la meva
intervenció, el seu llegat en matèria comercial estarà marcat
per l’afany liberalitzador i recentralitzador, que es va definir
en el Reial Decret Llei 20/2012, i aquesta és la legislació
responsable, no d’aquest govern, ni dels diferents pactes de
progrés que s’han succeït en aquesta comunitat autònoma, sinó
del Sr. Guindos, que venia a liberalitzar el mercat, assumint
competències que no li eren pròpies, de les comunitats
autònomes. I, com dic, aquesta iniciativa del Sr. Guindos va
introduir una legislació absolutament perjudicial per al
comerç de proximitat, que introduïa, entre  d’altres, la
liberalització horària, la liberalització del període de rebaixes
i l’increment dels dies festius d’obertura dels comerços. Per
tant, crec que quan han tengut responsabilitats de govern no
han pres cap mesura en benefici del comerç de proximitat, cap
ni una.

Per tant, davant d’aquesta realitat només podem instar el
Govern que continuï treballant en el full de ruta marcat per
afavorir, com deia, la protecció del comerç de proximitat en
tots els àmbits, el retorn de les competències en la regulació
dels períodes de rebaixes i la inversió per a la millora, la
modernització i la competitivitat dels comerços.

Finalment -i amb això acabaré- pel que fa als punts d’acord
de la moció i a les diferents esmenes que s’han presentat, des
del Grup Parlamentari Socialista donarem suport al primer
punt de la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular i
pel que fa als punts 2, 3, 4 i 5, hem presentat esmenes de
transacció, perquè entenem que el que demana el Grup
Parlamentari Popular són ajudes que d’una manera o una altra
ja existeixen i que, per tant, les nostres transaccions van en el
sentit d’instar el Govern a mantenir aquestes ajudes en el
termini previst a les convocatòries respectives que apareixen
periòdicament.

En relació amb els punts 6 i 7, el PP torna fer allò de la
parte por el todo en relació a la venda ambulant, però obvia
que el problema més gran del comerç de proximitat és la
legislació existent, que vostès van aprovar i que encara no han
estat segurs de voler tornar enrere. Per això presentam una
esmena de substitució d’aquests dos punts per una nova
redacció, relativa a la derogació de tota la normativa que
vostès van crear i que s’ha demostrat que és destructiva per al
comerç de proximitat.

Al punt 8 hi votarem en contra.

I finalment introduïm un nou punt per una esmena
d’addició relativa a la recuperació de les competències en
relació amb els períodes de rebaixes, perquè no quedi cap
dubte del nostre compromís per resoldre aquest perjudici, que
també és una reclamació del sector comercial.

En relació amb les esmenes presentades per la resta de
grups, les votarem a favor i votarem en contra de tots aquells
punts de la moció que hem esmenat, si no s’accepten les
esmenes que hi hem presentat conjuntament amb MÉS per
Mallorca i Podem. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Doncs passam a la intervenció del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears per defensar les
esmenes presentades conjuntament amb el Grup Parlamentari
Socialista i MÉS per Mallorca.

Per tant, té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Molt bé. Gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Tadeo, vostè torna presentar una moció correcta,
en el seu sentit més ample, en defensa del petit comerç, qui no
estarà a favor del petit comerç? Hem de millorar les ajudes al
petit comerç, jo crec que tots hauríem d’estar a favor de les
ajudes al petit comerç. Però, Sr. Tadeo, crec que vostè du una
sèrie d’iniciatives presentades darrerament que no acaben de
ser d’un calat important per millorar estructuralment els
problemes que han provocat decisions seves, del seu partit i,
també vostè ho recordava, d’altres partits, evidentment. Però
això ha provocat una estructura social que facilita d’alguna
manera que la gent no s’acosti tant al petit comerç i se’n vagi
a cercar alternatives pel modus de vida que els hem forçat a
tenir i han cercat alternatives fora dels seus barris i fora dels
seus municipis.

Sr. Tadeo, crec que vostès no han fet una reflexió sobre
aquestes decisions i sobre les polítiques que han anat aplicant
des del Govern d’Espanya principalment, però també de les
decisions que han pres aquí, que evidentment han estat
perjudicials de dalt a baix per al petit comerç i crec que els ho
hem dit i per molt que ara venguin aquí a intentar ara forçar
d’alguna manera que el Govern ampliï els seus ajuts, que
podria ser, vostè té una manca de credibilitat molt important
en aquest tema i, per tant, crec que seria important que fessin
aquesta reflexió de per què el petit comerç té aquests
problemes estructurals que crec que ha resumit d’una manera
bastant encertada el Sr. Melià en la seva intervenció. 

I és que als darrers anys el petit comerç s’ha vist afectat
enormement per un efecte combinat podríem dir, per una
banda la crisi econòmica, per altra banda de les decisions
principalment del seu partit, també del Partit Socialista, de
certes polítiques d’austeritat, per facilitar també l’increment
d’aquests grans establiments comercials, que són els que han
arrabassat importants quotes de mercat al petit comerç, fins i
tot per provocar aquesta reducció brutal de més del 30% del
nostre petit comerç a la nostra comunitat.

Hi ha estudis també, parlant ara de qüestions purament
d’ocupació, hi ha estudis que assenyalen que per cada
treballador que es genera en un gran magatzem, es destrueixen
entre 1,4 i 5 persones que treballen al petit comerç. I aquesta
també és una decisió estructural, si facilitam que hi hagi
aquests grans centres comercials estam perdent ocupació. És
a dir, vostès han atacat la capacitat de generar ingressos del
petit comerç, però també han generat atur per aquestes
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decisions, parli amb un treballador de qualsevol gran
magatzem i li contarà quina és la seva situació laboral i quina
era la seva situació laboral precedent, perquè molts també
venien de treballar en el petit comerç i el que feien en el petit
comerç ara ho han de triplicar quan treballen per a un gran
magatzem.

Per tant, en el nostre teixit productiu del petit comerç, que
entenem que és proper al consumidor, que és també ric en
creació d’ocupació, doncs ha de ser protegit per les
administracions públiques, perquè en prenguin partit i puguin
donar suport a la seva activitat.

S’ha comentat també per part seva que hi havia una
reducció del creixement econòmic ara, hi haurà oscil·lacions
del creixement econòmic, Sr. Tadeo, hi haurà oscil·lacions del
creixement econòmic d’aquí i per a sempre, això serà així.
Aquesta qüestió puntual no afecta el problema estructural que
principalment vostès van crear en el seu moment, i crec que li
demanava al principi que han de fer una reflexió per entendre
per què s’han equivocat en el seu moment, i perquè crec que,
pel que he sentit de la seva intervenció, encara pensen que el
creixement és permanent, és il·limitat, quan hi ha una
reducció, sembla que arribarà l’apocalipsi, crec que vostès han
d’entendre que hi ha límits i vostès han d’entendre també que
vostès han muntat tot aquest sistema que facilitava el
tancament de comerços, que creava un model de consum que
implica sortir del barri del municipi, que força a emprar el
vehicle privat, que força a ocupar un territori innecessàriament
per aquestes noves catedrals del consum, amb l’excusa d’unes
reformes laborals i d’una manera de generar ocupació per part
seva on la gent no té temps ni per conciliar, ni té temps
tampoc per comprar en el seu barri, i, a més, amb unes
reduccions salarials que són las que impedeixen també que
puguin entrar ingressos en els petits comerços. Si la gent no
arriba, i li hem dit mil vegades, que a la gent li arriba justet,
justet, per pagar habitatge, per pagar factures d’energia i per
pagar alimentació, evidentment no tendrà capacitat de compra
en el petit comerç, i anirà a cercar el mínim que pugui pagar
per alimentar-se a les grans superfícies. I vostès han facilitat
que això sigui també d’aquesta manera.

Nosaltres proposam el contrari, ja li dic, votarem a favor
de molts dels seus punts, ara els enumeraré, però nosaltres
tenim polítiques que van a la inversa; fa uns dies es va arribar
a un acord amb el Govern de l’Estat, nosaltres ja intentàvem
forçar una reducció dels problemes del petit comerç en aquest
acord, autònoms i petits comerciants; la majoria de
comerciants són autònoms, i aquí, de la reforma que nosaltres
proposam és que el sistema de cotització dels treballadors
autònoms sigui vinculat als ingressos reals. Això sí que
facilita, això sí que facilita...

(Remor de veus)

..., això sí que facilita que la gent pugui pagar menys imposts
i s’arribi a un equilibri on les grans superfícies, que podran
pagar més amb l’increment de l’impost de societats, s’arribi
a un equilibri fiscal entre els uns i els altres.

I una altra qüestió, i una altra qüestió...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

... -tranquil·litat, ens entenem prou millor que vostès-,...

(Remor de veus)

... increment de tres a cinc anys de la pròrroga obligatòria dels
contractes de lloguer, també per als petits comerciants. Això,
no sé si vostès van pel seu barri, però per al meu, per
S’Escorxador, m’ho diuen tots els comerciants, ens han pujat
amb un 30 i un 40% el lloguer del local, entre un 30 i un 40%,
i això ha forçat a tancar moltíssimes botigues. Parlin vostès.
Per què? Perquè els contractes de lloguer forçaven d’una
manera ràpida a renegociar aquests contractes i aquests preus
que havien de pagar, ho allargam i d’aquesta manera forçam
que el propietari de la botiga pugui tenir més temps també per
estar en aquest local i no pensar en si m’han de treure d’allà o
no.

I regulació per part dels ajuntaments també dels preus dels
lloguers de les zones declarades tenses, que aquí dèiem
d’emergència d’habitatge, també hem de prestar aquí atenció.
No és una qüestió, com deia el Sr. Tadeo, de les lleis que hem
aplicat aquí per regular el lloguer de vacances, en tot cas,
facilita aquesta regulació que en zones turístiques, Port de
Pollença, Port d’Alcúdia, que ja havien criticat la seva
aprovació i la seva prohibició del lloguer de vacances, ja deien
que els perjudicava, però el que no es pot permetre és que a
llocs com a Eivissa o com a Palma es pugui escampar d’alguna
manera el lloguer de vacances d’una manera que acabarà no
beneficiant els petits comerciants tampoc, perquè aquesta gent
tampoc no compra a les grans ciutats, si són a un lloc turístic
evidentment sí que aniran a comprar al petit comerç, i la
regulació que s’ha fet va en aquesta línia.

Per tant, enumerant els diferents punts, estam d’acord,
evidentment, amb un Observatori del Comerç, nosaltres avui
presentam també la creació d’un observatori per la igualtat o
contra la desigualtat en matèria de salut, crec que és
interessant que sempre es puguin tenir més eines per reduir
desigualtats i també a nivell comercial, veuran la diferència
entre els imposts que paga una gran superfície i els que paga
també un petit comerciant.

A la resta hi hem presentat una sèrie d’esmenes,
conjuntament amb el Partit Socialista, el Sr. Dalmau, a la seva
primera intervenció en aquesta cambra, doncs l’hem de
felicitar també, perquè ho ha explicat molt bé, coincidim en la
línia en la qual treballa el Govern, i això és el que defensam.

I no ens agrada que, una vegada més, Sr. Tadeo, torni atacar
la part més feble de la nostra economia o de la nostra societat,
com és el cas dels immigrants que es veuen forçats a fer
aquesta tasca que ells mateixos no desitgen fer. D’aquí que
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nosaltres substituïm els seus punts 6è i 7è per una
modificació de la Llei del comerç minorista, que crec que és
el que realment perjudica també d’alguna manera el petit
comerç, una lle i que hem de recordar, i que ja va ser
denunciada en el seu moment per FACUA, que afavoria els
paradisos reguladors per a les empreses, amb la possibilitat de
declarar fiscalment a la comunitat on menys imposts
poguessin pagar. Evidentment, nosaltres estam a favor també,
i crec que s’ha dit abans pel Sr. Melià, de tenir nosaltres la
competència plena en la regulació del comerç.

Votarem a favor de totes les esmenes d’El Pi i votarem
també a favor de l’esmena presentada per Ciutadans, també
entenem que és necessària una major simplificació, també és
una de les crítiques permanents per part dels petits
comerciants, per tant hi estarem a favor; ara, això sí, Sra.
Ballester, si el Sr. Melià criticava l’equilibrisme del Sr. Tadeo,
aquí vostès ja fan jocs malabars absoluts perquè vostès
defensen el petit comerç però defensen al mateix temps les
grans superfícies, per tant això costa d’entendre i crec que ho
haurien d’equilibrar i reduir els imposts als petits comerços,
però elevar, i això no ho diuen també, imposts també als
beneficis de les grans superfícies.

Per tant, gràcies, Sr. Tadeo, per presentar aquesta
iniciativa, crec que sortirà per majoria, però faci la reflexió
que li indicava a l’inici de la meva intervenció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn d’intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, per defensar les esmenes presentades
conjuntament amb els Grups Parlamentaris Socialista i Podem
Illes Balears, té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Crec que la setmana passada ja
vàrem... ja duem tres setmanes parlant del petit comerç, la
interpel·lació, la setmana passada també hi havia una
proposició de llei d’El Pi i avui tenim aquesta moció, crec que
és un tema important i val la pena que el debatem. Crec que
ens trobam sempre amb els mateixos eixos que defensam
cadascú de nosaltres i crec que per ara no ens hem mogut.

Crec que el discurs que ens ha fet el Partit Popular
d’Internet no casa amb el que ens ha presentat avui en aquesta
moció, perquè ens ha fet un discurs que pràcticament els
motius, els problemes que té en aquests moments el petit
comerç tot són nous hàbits a Internet, en canvi, vostè, a les
seves propostes, fa una petita referència a iniciar una sèrie
d’ajudes, però és que no fa res més, el que sí fa segur a dos
punts és culpar, diguem, les persones dèbils, la immigració,
els immigrants, quan això és un problema social i no és el
vertader problema que tenen el petit comerç o el comerç de
proximitat.

I a més, amb aquest cinisme que no fa cap referència a
aquestes grans superfícies, jo cerc que tota la resta de
companys d’aquesta cambra ja li han dit, vostès en aquest cas
es tapen els ulls , durant tota la legislatura passada es varen
negar a fer cap tipus de mesura que frenàs aquestes grans
superfícies, segurament no seríem aquí on som si vostès
haguessin fet qualque cosa, si haguessin actuat, si haguessin
escoltat el que es demanava en el consell insular, que la Sra.
Salom, Partit Popular, es va negar a escoltar el sector, no tan
sols als grups que érem a l’oposició, com era MÉS per
Mallorca, que demanàvem que s’iniciàs el Pla director del
sector comercial a l’illa de Mallorca, sinó que es varen negar
també a escoltar el sector en aquest sentit, que, des del primer
dia, li vàrem demanar aquesta fita.

Per tant, molt de cinisme crec per part... i molta hipocresia
en aquestes qüestions per part del Partit Popular, això és el
que nosaltres pensam des de MÉS per Mallorca.

Amb El Pi coincidim, crec que sí que és un problema
estructural que té el petit comerç; coincidim amb la visió que
té de frenar, que s’ha de frenar i que s’ha de continuar frenant
i fer front a aquestes grans superfícies, i que sí, evidentment
que els nous hàbits d’Internet sí que són també un problema,
un problema que des de les institucions hem de fer tot el
possible, en formació, en donar suport, en ajudes, perquè
aquest petit comerç, perquè aquest comerç de proximitat es
posi al dia i pugui afrontar aquest repte, perquè sí que en
aquest repte és difícil que nosaltres hi posem mesures de
frenar; podem posar mesures de formació, en podem posar
d’acompanyament, de suport per posar-se al dia, però amb les
mesures que podem posar per frenar no estam d’acord amb el
Partit  Popular, que són les de les grans superfícies,
precisament en el que podem fer qualque cosa és allà on
vostès no hi estan d’acord, no hi estan d’acord ni hi estaven
d’acord abans.

Crec que des dels acords pel canvi de les diverses
institucions, des de l’Ajuntament de Palma, des del consell
insular i des del Govern, des del primer dia s’han posat a fer
feina en aquest tema, aquí hi ha una esmena d’El Pi que
esmenta el tema de Ses Fontanelles; jo crec que el combat
judicial que té l’Ajuntament de Palma amb Ses Fontanelles des
del primer dia que l’ajuntament del canvi va arribar a aquesta
ciutat és fort i encara dura, i el PP en això no hi ha fet res, el
contrari, ho va empitjorar, ho va empitjorar.

També es parla a una esmena de mesures tributàries, jo
crec que es va augmentar l’IBI per a les grans superfícies a
l’Ajuntament de Palma, també crec que s’han fet mesures.
Aquest combat que té el consell insular per a aquesta posada
en tramitació del Pla director sectorial de comerç de les
comissions, de la competència, que posen recursos, amb
aquests grans lobbies de les grans superfícies que
contínuament posen entrebancs que aquest pla pugui sortir,
vostès d’això ni se n’assabenten, ni els interessa, ni en volen
parlar, a no ser que votin a favor de les nostres esmenes,
contentíssims, ens agradaria, ens agradaria perquè les nostres
esmenes van a reflectir tres coses: que aquest govern s’ha
posat des del primer dia amb mesures precisament per
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acompanyar aquest comerç de proximitat; segon, a recuperar
les competències que ens pertoquen, perquè hem de fer el
possible per frenar-ho, hem de fer el possible, i qualsevol
instrument que tenguem a mà l’hem de tenir i l’hem de
continuar tenint, no estam d’acord amb aquest furt que ens
feren de les nostres competències; i tercer, instar que es
deroguin precisament aquestes grans mesures, ultra
alliberadores del mercat lliure en la mesura del possible; ja ho
sabem que la Unió Europea marca la lliure competència.

I jo no estic amb el Sr. Tadeo, que ha fet com a una espècia
jo no sé si de befa o d’insinuar que nosaltres havíem... que
s’havien d’utilitzar aquí mesures territorials, elements
territorials per frenar les grans superfícies, quan eren mesures
econòmiques. És que nosaltres consideram que això són
mesures econòmiques, perquè el nostre territori és la nostra
economia, i nosaltres consideram que això també és part, és
clar que sí.

I nosaltres, des de MÉS per Mallorca suportarem qualsevol
via, terra, mar i aire, per frenar aquestes grans superfícies, és
clar, Sr. Tadeo. I si la nostra eina és la territorial, és clar que
sí, i si la nostra eina és la Llei d’avaluació d’impacte
ambiental, que obliga ara, a partir d’ara, a partir d’aquest
govern, a calcular les càrregues d’aquestes grans superfícies
en el que imposa després, perquè després suposa unes
càrregues per a l’administració, en el tema d’aigua, en el tema
de mobilitat, en molts altres temes. Per tant, sí, sí, Sr. Tadeo,
totes les eines, totes les eines, i, com dic, totes les eines que
puguem trobar, terra, mar i aire, qualsevol.

I territori, és clar que sí, perquè consideram que aquest
tema és un tema territorial.

Per tant, des de MÉS per Mallorca sí que votarem a favor
del primer punt, nosaltres creiem que sí que un observatori,
evidentment, tenir un observatori ens sembla bé, nosaltres
sempre hem defensat i crec que el Sr. Conseller em pot, segur
que a les compareixences sempre hem defensat que hi hagués
indicadors, el màxim d’indicadors possibles per valorar totes
les coses; un observatori de comerç que incideixi en més
detall, a conèixer millor quins són aquests problemes, és clar
que sí, perquè el petit comerç forma part d’aquesta gran
família que són les petites i mitjanes empreses de la nostra
comunitat i que, precisament, són l’eix fonamental de la nostra
economia, siguin de comerç, siguin de turisme o siguin
d’altres sectors econòmics, o siguin del sector digital, o
qualsevol altre, són les petites i mitjanes empreses que són
l’esquelet bàsic de l’economia de les nostres illes.

Per tant, només dir-los, senyors del Partit Popular,
convidar-los que acceptin les esmenes que hem presentat,
evidentment, per què? Perquè crec que aquí hem d’estar tots
junts, les mesures que vostès proposen ja estan iniciades, per
tant hi estam d’acord, s’han de continuar; aquestes mesures
cap a la innovació, cap a la millora de l’entorn comercial, cap
a la formació en temes on line, totes aquestes mesures s’han
de continuar, però també demanam que també estiguin amb
nosaltres a l’hora de demanar aquesta recuperació de les
competències, que també estiguin amb nosaltres a l’hora de

derogar aquest reial decret llei ultra liberal, diguem,
d’alliberació total d’horaris i de tot, per tant, sí que demanam
que estiguin amb nosaltres també en aquest tema.

I una petita referència al seu punt que demana... no tenc
molt clar si demana la derogació de la Llei d’estades
turístiques o realment què demanen, perquè no sé quina és la
reflexió, jo crec que ja li han dit, el Sr. Melià ja li ha dit,
vostès tenien prohibit el lloguer turístic en plurifamiliars,
tenen un doble, triple o quàdruple discurs, ja no ho sé, perquè
cada dia la careta varia i cada dia s’han d’inventar més coses
per justificar-se; la qüestió és que sí, que des de MÉS per
Mallorca volem realment regular, sí, hi estam d’acord, totes
les coses es poden millorar, tal vegada aquesta llei en un futur
qualcú la millora, és evident, però la regulació és necessària,
és clar que sí, és necessària. Regular per què? Perquè també
amb aquesta regulació també regulam la gent que s’hi dedica,
també regulam els treballadors que hi fan feina, també
redistribuïm la riquesa, també tenim eines per regular el
nostre territori, tenim eines per regular la nostra mobilitat, és
clar que sí, MÉS per Mallorca continua defensant aquesta
regulació que ha aprovat aquesta cambra i, per tant, tampoc no
hi votarem a favor.

I com li he dit, en els números 6 i 7, amb la demagògia que
vostès fan de culpar un problema social, un problema social
que tenim, diguem, donant-li la culpa de... que vostè, a més, ni
tan sols quan ha fet l’explicació... ens ha parlat d’Internet, dels
nous hàbits, però ja ni s’ha atrevit a fer aquest discurs que és
el que posen els seus fets. Jo crec que, senyors del Partit
Popular, esperem que escoltin les nostres esmenes i si no que
es treguin la careta, perquè això és el que hi ha.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Passam al torn de fixar
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té... -
perdó-, MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. És obvi que en la matèria
que avui ens porta aquí el PP, el Sr. Tadeo, és obvi que
qualsevol política que facem s’enfronta a una paradoxa o a una
contradicció molt difícil de resoldre en termes de polítiques
públiques, i és que, d’una banda, com ja han dit prou portaveus,
hi ha un canvi en els modes de vida i, per tant, en els modes de
consum, i la gent vol anar a comprar els diumenges i la gent
vol comprar per Internet, i, d’una altra banda, la gent vol els
centres de les ciutats vius, amb un comerç viu, perquè, com
deia aquell vell eslògan “comerç és vida”, una ciutat sense
comerç no invita a passejar-hi, això és així, no?

Per tant, ara posaré un exemple fictici, el mateix
comerciant que vol que estigui hiperregulat el mercat per
poder tenir... -el mercat del comerç-, perquè estigui
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perfectament regulat el sector del comerç perquè vol poder
tenir la seva botiga oberta en el centre de la ciutat, tal vegada
anirà a comprar el diumenge. És a dir, per això dic que és un
problema molt difícil de gestionar des del punt de vista
polític, perquè si la política és donar resposta a les necessitats
i als anhels de la ciutadania, resulta que és que la ciutadania
també viu instal·lada en aquesta contradicció, la gent vol poder
anar a comprar el diumenge i vol que la botigueta de la
cantonada continuï oberta.

I, per tant, aquí crec que moltes de les coses que hem dit,
i segurament jo també en diré i molts portaveus, bé, d’una
banda, són declaracions d’intencions, de vegades una mica
buides de contingut, perquè és molt fàcil posar-se a la boca
que tots estam a favor del petit comerç i realment el que és
difícil és reconèixer que som davant d’una problemàtica molt
complexa, que gairebé cal tractar-la amb bisturí, perquè, és
clar, de vegades parlam dels centres de les ciutats, del petit
comerç, escolti’m, els centres de les ciutats estan plens de
coses que no són ni petit comerç, ni comerç emblemàtic i que
es troben en mans de multinacionals, més multinacionals que
moltes grans superfícies. Per tant, fins i tot quan parlam de
donar suport al comerç dels centres de la ciutat, del petit
comerç, doncs aquí fins i tot ens falten especificacions, falta
especificació, i per això les polítiques són tan difícils perquè,
a més a més, ens trobam en un marc de lliure comerç en el
qual fer unes polítiques que afavoreixin allò que nosaltres
volem afavorir i que desafavoreixen la resta, doncs, és molt
difícil. Per això, jo tampoc no he entès el Sr. Tadeo, i em sum
en aquest sentit al que deia la Sra. Campomar, que la reserva
que ha demostrat vostè, l’escepticisme, respecte d’autoritzar
els plans sectorials o que els plans sectorials utilitzin criteris
d’ordenació territorial.

És clar, és que, a veure, és que precisament és el
mecanisme que tenim i jo crec que de forma perfectament
legítima perquè, escolti, vostè diu, som a un marc de lliure
competència, ah!, lliure competència què vol dir? Que es pot
obrir a la nit una botiga? Que els treballadors poden treballar
tantes hores com vulgui l’ocupador? Que es pugui posar un
equipament comercial a una zona especialment protegida?
Vostè sap que no. Per tant, obrir-se la boca de lliure
competència i de lliure mercat també és un brindis al sol,
evidentment fins i tot això, des del punt de vista europeu està
claríssim, és a dir, hi ha un marc de lliure competència, però
després evidentment hi ha molts criteris que justifiquen, i
molts de països europeus ho fan, molt més europeus que
nosaltres, per dir-ho així, escolti, limitant els horaris, limiten
les pràctiques empresarials  per protegir els drets dels
treballadors, es protegeix el territori. Per tant, evidentment,
tot això jo no entenc quina reserva té vostè amb això, són els
instruments que qualsevol país civilitzat i que tengui una
normativa i hagi de passar per fer-la complir, doncs, utilitza
per trobar un equilibri entre tots aquests interessos diferents
que jo li deia.

Aquesta és la primera reflexió, no?, sobre aquest discurs
ondulant del Partit Popular, no? Vostè ens parla, és que abans
la dicotomia entre petit comerç i grans superfícies i ara ja 
cada vegada més és entre petit comerç i nous hàbits  de

consum; sembla que vengui a dir, bé, ara ja la febre de les
grans superfícies ja l’hem passada, jo crec que per ser fidels
a la realitat i a la problemàtica que tractam, evidentment el
tema de les grans superfícies continua sent una amenaça molt
important per al petit comerç, encara que tengui i s’enfronti a
noves amenaces, i en aquest sentit jo em sum a vostè i  em
congratul de la iniciativa d’ASCOME, perquè realment podem
fer totes les polítiques que vulguem amb els instruments que
tenim, que són pocs i com vostè deia els hem d’utilitzar de
formes molt imaginatives, però al final mentre els hàbits de
consum sigui els que són vox populi, vox Dei, és a dir, els
hàbits de consum són els que són, això no ho podem evitar.

Després, evidentment el comerç té la principal
responsabilitat, nosaltres podem ajudar i podem orientar i
podem fer mesures, però al final la capacitat d’innovació i la
capacitat del comerç d’adaptar-se a aquests hàbits de consum
és el que marcarà l’esdevenir de tot aquest sector.

També he de dir, dintre d’aquesta línia de posar de relleu
la dificultat del tema que tractam, és que de vegades ens fem
trampes al solitari quan parlam d’aquests temes; i ara em
referesc al tema dels festius d’obertura, que em sembla que hi
ha una esmena d’El Pi que va sobre els dies festius en què es
pot obrir, i em sembla que el Sr. Dalmau hi ha fet referència
també a la modificació de la Llei de comerç, perquè
disminuïssin els dies festius en què es pugui obrir, i dic que
ens fem trampes al solitari perquè nosaltres canviam la llei,
ens pensam que hem fet un ou de dos vermells i al final resulta
que continua havent-hi una figura, que és la de zona de gran
afluència turística, que la fixen els ajuntaments, o, més
correctament, la conselleria, a proposta dels ajuntaments, però
que normalment la conselleria el que fa és ratificar el que
diuen els ajuntaments, i després resulta que ens omplin la boca
de protecció al petit comerç, de reduir e ls dies en què es
poden obrir els festius, però clar, això té una vàlvula que és la
zona de gran afluència turística, a la zona de gran afluència
turística tothom pot obrir tots els dies que els doni la gana,
siguin laborals o festius, i resulta que a les nostres illes està
ple de municipis que en moltes èpoques de l’any no són zones
de gran afluència turística, que, per pressions del seu propi
electorat i per pressions de la ciutadania, es veuen obligats a
mantenir aquesta figura.

Per tant, jo si volen, com som l’únic grup que fix la
posició perquè som l’únic grup que no he presentat esmenes,
faig de consciència crítica, però no ens omplim tant la boca o
no l’omplim tant com vulguin vostès amb els nostres principis,
però reconeixem que aquest tema és molt complex i no n’hi
ha prou amb grans proclames perquè, com deia l’altre dia, per
les seves lleis els coneixereu i, per tant, són les normes en les
quals hem de veure exactament en tot aquest equilibri que
volem trobar on posam la pedra de toc. Nosaltres sempre hem
defensat, i en aquest sentit em sembla doncs que coincideixo
amb diversos grups, no?, que cal mantenir vius aquests centres
de les ciutats perquè això té  una dimensió social, té una
dimensió de l’ús de l’espai públic que per a nosaltres és
primordial, té  una dimensió patrimonial, cultural i també
d’identitat, els centres de les nostres ciutats són un patrimoni
que hem de protegir.
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I també hi ha una dimensió que crec que s’ha tocat poc, jo
abans hi he fet referència, que són els drets dels treballadors;
és a dir, nosaltres estam a favor també de la limitació d’horaris
i de la reducció d’obertura en festius i, per tant, de limitar la
competència dels centres comercials perquè consideram que
això també afavoreix els drets dels treballadors, i aquesta és
una dimensió que no podem oblidar.

Respecte dels punts concrets de la moció, Sr. Tadeo, li he
de dir que al primer punt hi votarem a favor.

En els punts 2, 3, 4 i 5 estam d’acord amb la intenció que
tenen, però creiem que les transaccions que li han ofert els
grups de la majoria són més adequades, a nosaltres ens agrada
més com estan redactades, per tant, si vostè accepta aquestes
transaccions votaríem a favor d’aquests punts i, si no les
acceptés, hi votaríem en contra.

Respecte dels punts 6 i 7, de la venda ambulant, nosaltres,
em sembla que va ser gràcies al nostre vot que va sortir
endavant una proposta de resolució d’El Pi sobre aquest tema,
jo en això, Sra. Campomar, he de dissentir de vostè, perquè
amb aquest tema no podem fer broma i no podem barrejar
l’esquerra amb el tema aquest, és a dir, les administracions
tenen l’obligació de combatre les pràctiques il·legals, també
la del comerç ambulant, i nosaltres estam a favor d’aquesta
formulació. I crec que el Sr. Tadeo ha fet un esforç d’afegir un
nou punt, que jo, doncs, li agraesc, perquè d’alguna manera és
l’objecció que sempre posam des de l’esquerra a aquesta dèria
contra la venda ambulant il· legal, si no hi hagués el punt 7
igualment li votaria a favor del punt 6, però, bé, crec que està
bé i que és molt correcte que hagi fet aquest esforç d’afegir el
punt 7. 

És una llàstima que hi ha una esmena dels grups de la
majoria que va contra d’aquests dos punts, que jo crec que si
fos una esmena d’addició, que segurament, malauradament, el
grup proposant no ho admetrà, si fos una esmena d’addició
nosaltres també hi votaríem a favor. Segurament no l’admetrà,
tot i així nosaltres votaríem igualment a favor d’aquests punts
6 i 7.

Al punt 8 hi votarem en contra, no m’hi estendré per raons,
doncs ja n’hem parlat tant, del lloguer, de la comercialització
de les estades turístiques que, evidentment, hi votarem en
contra.

Respecte de les esmenes dels altres grups, perquè d’alguna
manera he comentat també les esmenes dels grups de la
majoria, a la del Grup de Ciutadans hi votarem en contra,
perquè és una esmena totalment difusa i inespecífica, és a dir,
no sé ben bé què estic votant si vot a favor d’aquesta esmena,
perquè, és clar, la simplificació dels procediments i dels
tràmits administratius està molt bé, però escolti, crec que el
comerç també s’ha de sotmetre a una sèrie de normes sobre
la seva ubicació, sobre el respecte al paisatge urbà, sobre els
renous, sobre els horaris, per tant, simplificació sí, però és
d’aquells brindis al sòl que és molt fàcil dir-los i després jo,
com venint del seu grup, em fa una mica de por votar a favor
d’això. Igual que la reducció de les taxes administratives a

PIME i autònoms, escolti, les taxes són un preu públic que
s’ha de pagar per un servei que normalment fa l’administració
i, en principi, ho veig inespecífic perquè... bé, PIME, bé, depèn
de quin tipus de PIME i depèn de per fer què?, no crec que pel
fet de ser PIME s’hagi d’exonerar de taxes administratives
que, a més a més, la majoria no són de competència
autonòmica sinó que són de competència municipal, amb la
qual cosa realment no tendria cap sentit.

Acab tot d’una, Sr. President, i anunciï que votaré a favor
de les esmenes d’El Pi, amb els comentaris que ja he fet. Per
tant, això és tot.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 

(Alguns aplaudiments)

Torn de paraula del Grup proposant. Té la paraula el Sr.
Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
És clar, vostès amb les esmenes que presenten i amb el debat
que fan aquí el que fan és distorsionar aquesta moció perquè
senzillament és una moció que va enfocada a temes concrets
cap a l’executiu, i des de les esmenes d’El Pi a les que
presenten els partits que donen suport al Govern el que fan és
o tirar pilotes fora o enviar-nos cap a Madrid a regular coses.
No, no, no, jo deman coses concretes i els que s’han reunit
amb el sector, que vostès sé que s’hi han reunit, n’estic
convençut, és el que els deman, coses concretes i  que es
puguin fer. Que podem parlar amb Madrid? Ja ho farà qui
governa, no hi ha cap problema, vostès varen entrar una
proposició de llei que es va prendre en consideració, que es va
acceptar que es debati, doncs, ja veurem el posicionament de
cadascun, però aquí debatem coses concretes que demana el
sector, a vostès i a nosaltres.

I és clar, venir aquí com fa la Sra. Campomar, portaveu en
aquests moments de MÉS per Mallorca, i dir “no, no, és que
de venda ambulant no n’ha parlat”; sí que n’hem parlat, és que
aquí vam començar a parlar tots de venda ambulant, hi va haver
un acord per unanimitat i vostès se’n van desdir en el debat de
política general. Açò és el que ha passat, van votar en contra
del que ja s’havia aprovat aquí a una proposta d’El Pi, i açò és
el que li dit ara al Sr. Castells, que és incongruent; he vingut a
entendre que era açò. I em diu “no, no, és que no té en compte
les persones”, que a més li he afegit un punt, que és el punt
número 7, que si hem de regular una activitat que és il·legal,
que s’ha de regular, que es faci alguna cosa per a aquestes
persones que necessiten potser fer aquesta activitat, que es
faci alguna cosa, des de temes socials a temes amb la
Conselleria de Treball. Les dues coses hi són; hi votaran en
contra, com han fet de manera totalment incomprensible en
aquest sentit.
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El Pla director sectorial d’equipaments comercials de cada
una de les illes jo no dic  que estigui bé o que estigui
malament. Precisament és aquella eina que a causa de la
normativa europea, que no deixa regular potser el comerç amb
normativa pròpia de comerç, han d’emprar els consells
insulars, i  e ls consells insulars..., i aquí entr en El Pi, clar,
vostè demana una proposta de cap illa. Escolti, l’esmena que
vostè presenta dubt molt, i no ho sé, no ho sé, però dubt molt
que a Menorca el seu partit hi estigui d’acord, que es
prohibeixin. La situació de Mallorca no és la mateixa que la de
Menorca!, clar! Venir a Menorca i dir  “no volem res més
perquè a Mallorca no en volem” no és la solució. Per tant hi
ha els plans directors d’equipaments comercials que ja
decidiran. Per tant aquestes esmenes nosaltres no les podem
acceptar. Menorca té un creixement d’un 2%, no d’un 2,7 com
hi ha aquí a Mallorca; la situació és totalment distinta. Vagi a
Menorca i demani a veure si estan d’acord o no que tanquin
més diumenges o que no n’obrin tants, de diumenges. El
període de rebaixes, no ho sé, potser tindrà sorpreses i no
tindrà la mateixa resposta que té aquí a Mallorca. Per tant açò
als consells insulars se’ls ha de donar la facultat per poder
regular.

El lloguer de vacances, clar, també ens diuen “no, no, fan
demagògia”; no, no, el govern anterior, quan va treure la llei,
va facultar i va dir que aquells consells insulars que volguessin
regular en aquest sentit el lloguer de vacances que ho fessin,
i el Consell Insular de Menorca va fer modificar aquí, en
aquest parlament, la legislatura anterior l’article 52, i en
aquest sentit van actuar. El que passa és que aquest govern el
que ha fet no ha estat regular, ha estat prohibir, i açò va en
contra del petit comerç, que veu una font d’ingressos i que en
aquests moments han aturat.

Clar, també parlam..., no, no, el Sr. Jarabo deia “vostè no té
credibilitat”. Escolti, cada un té la seva, té la seva, però vostès
la major negociació que han fet ha estat incrementar-se els
sous, el seu sou, amb els pressupostos generals de l’Estat. Eh
que vostès cobren tres vegades el salari mínim?, o açò ja no ho
fan?! No, no, no!, un 22%...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... un 22%. Açò és el que fan. Renunciarà?, renunciï a aquest
increment. Renunciar, haurien de renunciar i quedarien bé.
Clar, açò és demagògia. No, no, açò és demagògia; açò és
demagògia total i absoluta.

Per tant nosaltres presentàvem una moció amb vuit punts
molt concrets d’acció d’aquest executiu, que pot executar ja
abans de final d’any, de treure aquestes línies d’ajuts, donar
una solució al tema de la venda ambulant... Sra. Campomar,
torn reiterar que el punt 7 va cap aquí on vostè deia, per tant
llegeixi’l bé perquè crec que se l’havia llegit, i no va amb
propostes populistes de dir “bé, com que hi ha un nínxol de vot
en el sector del comerç, idò el que és bo per Mallorca...”, no,
açò és el que vostès plantegen. 

Sr. Melià, per tant nosaltres aquestes esmenes podríem
haver fet alguna transacció, però vist com aniran les votacions

no les farem, amb la qual cosa l’única esmena que acceptarem
serà l’esmena de Ciudadanos, perquè sí que és cert que és una
cosa que jo ja havia defensat, aquí o en comissió, a esmenes
o propostes en aquest sentit, i no desvirtua, si bé és cert que
parla en general, no desvirtua la moció específica per al sector
del comerç.

I també, Sra. Campomar, torn dir que vostè no ha fet
referència -em sap greu fer-li referència, però...-, torn dir que
ja ho ha fet altres vegades amb altres mocions, “no fa
referència a un tema”; no, no, jo li he fet referència als temes
de les grans superfícies, sí, sí, Festival Park, el Corte Inglés i
Porto Pi, les que vostès van autoritzar; jo li faig referència a
aquestes, vostè no en fa, ah, no, no, només al que va fer el PP.
No és així.

I ja per acabar vull reiterar que només acceptarem
l’esmena, com a esmena d’addició, de Ciudadanos. Les altres
desvirtuen totalment, crec; anava a plantejar transaccions però
no ho faré perquè crec que acabarien desvirtuant després amb
el vot negatiu dels grups parlamentaris que donen suport al
Govern i no em semblaria bé. 

I ja per acabar vull dir al Sr. Conseller que va fer una
mesura encertada en aquests moments difícils que han tingut
els comerços i les empreses de Sant Llorenç, d’estar al seu
costat i d’ajudar-los perquè puguin sortir d’aquesta difícil
situació i tornin generar llocs de feina.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Tadeo, accepta votació separada?

Bé, passam a la votació dels punts. Passam a la votació del
punt 1. Votam.

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

Passam a la votació del punt 2. Votam.

23 vots a favor; 29 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació del punt 3. Votam.

23 vots a favor; 29 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació del punt 4. Votam.

23 vots a favor; 29 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació del punt 5. Votam.

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

Passam a la votació del punt 6. Votam.
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24 vots a favor; 26 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 7. Votam.

24 vots a favor; 26 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt 8. Votam.

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

Passam a la votació d’un nou punt, que serà el punt 9, amb
l’esmena de Ciutadans RGE núm. 11150/18. Votam.

48 vots a favor; 3 en contra i 1 abstenció.

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

IV.1) Proposi ció no de llei RGE núm. 1721/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a creació d’un observatori de desigualtats en
salut per a les Illes Balears.

Començam per la RGE núm. 1721/18, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creació d’un
observatori de desigualtats en salut per a les Illes Balears. 

Intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Bé..., quan es va
crear el partit de Podem, de Podemos, es va fer amb l’objectiu
de retornar el benestar social i la seguretat a la ciutadania, en
particular a tota aquella gent que havia patit les conseqüències
d’una crisi econòmica que no havia creat, una crisi que va ser
conseqüència d’una estafa financera, una crisi que no solament
va originar pobresa a una part important de la població sinó
que a més va generar desigualtats, i és que desgraciadament la
desigualtat és una gran pandèmia mundial que afecta la qualitat
de vida de les persones i fins i tot l’esperança de vida, una
pandèmia que ja afecta a Espanya i amenaça particularment les
nostres illes a l’instal·lar-se per quedar-se.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats..., senyors diputats, per favor, un poquet
de silenci. Gràcies.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Al cap i a la fi hem vist com el sector turístic és
especialment ineficient en la distribució de la riquesa. Tenim
unes illes amb desigualtats molt urgents per un model
productiu que nodreix les desigualtats, les externalitats de la
qual cosa impacten en la manera de viure dels residents, com
és especialment el cas de l’habitatge, el cost de la vida

I és que pobresa i desigualtat, essent conceptes molt
diferents, han vingut de la mà, mentre que la pobresa és
generada per la manca dels drets més fonamentals com són
l’alimentació, el treball, l’habitatge i l’accés als
subministraments, les desigualtats van més enllà, és la manca
d’oportunitats, d’oportunitats d’accedir a aquests drets i a
altres com el dret a l’educació, el dret a la cultura i el dret a la
salut. I és que la salut és fonamental per entendre la justícia
social. Qui es pensi que la crisi no ha perjudicat la salut a
aquells que l’han patida s’equivoquen. La pobresa emmalalteix
i mata.

I és que mentre oferíem una visió de qualitat de vida cap a
l’exterior i es donen dades de recuperació econòmica, la
nostra gent de les Illes continuen cercant unes condicions
laborals dignes, una estabilitat de vida que els permeti tenir
una estabilitat emocional per ocupar-se i per atendre els seus
i també a si mateixos.

Tampoc no podem oblidar-nos que els treballadors
dedicats al turisme assumeixen jornades laborals molt llargues
i intenses a canvi d’uns sous precaris que no bastaran per viure
tot l’any i no asseguren la qualitat de vida en què... en un passat
sí que ho feien.

Les desigualtats en salut existeixen i estan vinculades als
denominats determinants socials: ètnia, edat, nivell de renda,
nivell educatiu, localització geogràfica, gènere són els grans
eixos entorn als quals s’estructuren les desigualtat socials,
també a l’àmbit de la salut.

Les desigualtats en salut ens posen davant el repte d’aplicar
el principi de salut en totes les polítiques, idealment cada
persona hauria de tenir una oportunitat justa per assolir el seu
potencial complet de salut.

Aquesta és una nova passa per enterrar la segregació de la
qual veníem, apartheid sanitari és avui el passat i els seus
precursors calladament comencen a avergonyir-se d’aquesta
política de discriminació sanitària que no ha estalviat un euro
i que ha costat la vida a la gent que pitjor ha passat aquesta
crisi. Mai no oblidarem les vides de la gent que ha patit
l’exclusió sanitària i que la majoria... mai no tindrem..., no
oblidarem Alpha Pam, que no és el nom d’una persona
concreta, avui és el nom d’una injustícia, d’una errada
comesa,...

(Remor de veus i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

... una gran pèrdua de la societat d’aquestes illes.

(Continua la remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Les desigualtats són considerades com el principal
problema que patim de manera estructural, són sistemàtiques,
injustes i tenen un origen social en el sentit més ampli de la
paraula...

(Continua la remor de veus)

... i, per tant, són modificables, hi ha alternativa.

Per això, aquest observatori aportarà dades i informarà les
polítiques públiques de la nostra comunitat i es convertirà en
una eina amb la qual mesurar el procés de la societat de les
Illes més enllà dels indicadors macroeconòmics, com el PIB
o l’atur, els quals no tenen en compte circumstàncies
importantíssimes de la vida de la gent i del progrés d’una
societat.

Volem indicadors que ens aclareixin que entre tots i totes
garantim unes vides dignes de ser viscudes.

(Remor de veus)

Aquesta iniciativa és una convidada a tota aquesta cambra
a sumar-se a la lluita contra les desigualtats com a una política
central de la millora de la vida de la gent de les nostres illes.

Un observatori de desigualtat és un instrument tècnic per
a l’avanç cap a l’equitat en salut, el benestar social, producte
d’una decisió política. La seva missió és recollir informació
periòdicament sobre la distribució d’indicadors seleccionats
en diferents grups socials definits per la seva ubicació
geogràfica, la seva classe social, el gènere, l’edat i la seva
evolució..., l’edat o el seu país de procedència; processar
aquesta informació; analitzar la desigualtat entre grups i la
seva evolució en el temps; distribuir la informació i analitzar
la desigualtat entre grups i la seva evolució  del temps...,
distribuir també la informació recollida, processada per donar
visibilitat als problemes i facilitar la formulació de polítiques
en els diferents nivells de l’administració i l’acció social
ciutadana. Però, a més a més, l’observatori -i aquí ve la part
més interessant- no és merament un sistema de vigilància
epidemiològica, sinó més aviat un instrument d’avaluació de
polítiques públiques i de formulació i accions socials en
recerca de l’equitat. Per això, entre els seus objectius també
hi ha el de realitzar una anàlisi comparativa de la situació amb
altres comunitats autònomes i f ins i tot de l’Estat... ai, de
l’Estat i d’altres països de la Unió Europea; i proposar
polítiques públiques i accions socials per a la reducció de
desigualtats en els diferents nivells de govern i la població, i
avaluar el seu impacte.

En matèria de salut enteníem que era fonamental tenir
paràmetres que poguessin convertir-se en iniciatives públiques
per reduir aquestes desigualtats i arribar a l’equitat.

Ja l’any passat incorporàrem als pressuposts una partida de
200.000 euros que presentàrem des de Podem per engegar
aquest observatori. Ara esperam que es consolidi com a un
instrument tècnic per a l’avanç cap a l’equitat en la salut i el
benestar social. I per a la posada en marxa d’aquest observatori
presentem aquesta iniciativa en què demanam, a un primer
punt, posar en marxa l’observatori amb independència
d’actuació i accés a la informació sensible, i dic “amb
independència” perquè només mitjançant la participació social
es poden aconseguir polítiques que siguin eficaces i que a
l’hora contribueixin a l’empoderament de la població, que és
un element central de la inclusió social i de la cohesió social.
Tot això amb l’assignació dels 200.000 euros, dotació que va
ser aprovada al pressupost del 2017.

Al segon punt, demanam iniciar els tràmits per a la
contractació  almenys d’un professional expert en
epidemiologia, un sociòleg i personal administratiu amb els
recursos materials de suport de la unitat.

Si bé en alguns casos es podria pensar que amb el
mesurament i el monitoratge en si es varen aconseguir
avanços substancials, en realitat no s’avança llevat que aquests
instruments..., aquests mesuraments i monitoratge no siguin
un fi en si mateix, sinó que serveixin al propòsit de poder
formular polítiques i estratègies adequades, com ja he repetit.

I un tercer punt per a desenvolupar una normativa que
l’empari per assegurar la seva continuïtat en el temps, i és que
considerem que la continuïtat s’ha d’assegurar, una continuïtat
amb uns recursos suficients, una professionalitat, una
competència, una participació, independència i transparència,
tot el que s’hauria de contemplar en aquesta normativa.

En definitiva, vivim en unes illes en què malauradament es
viu amb una extrema diferència de qualitat de vida i volem
demanar un suport unànime de tota la Cambra per a aquesta
gran eina de la salut pública.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 11171/18 i
11172/18. Té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats.
Efectivament, Sra. Maicas, estam absolutament d’acord,
perquè així s’ha estudiat i així també s’ha conclòs i s’ha
confirmat, que les desigualtats en salut tenen influència de
vegades molt gran en la població i la seva salut. La salut ve
determinada només, en part, per les característiques
genètiques individuals o per l’accés als serveis sanitaris, hi ha
una multiplicitat de factors que actuen a diferents nivells que
condicionen els resultats en salut. Així, sabem que l’educació,
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l’habitatge, el mercat de treball, el barri on vivim, les persones
que ens envolten, tots aquests factors incideixen directament
en l’estat de salut de la població, i ho ha explicat també la Sra.
Maicas.

Els governs són responsables de la salut de la seva
població i sabem que la salut millora també la qualitat de vida,
la capacitat per aprendre, la unió de les comunitats i la
productivitat, i també sabem que les accions dirigides a
promoure l’equitat contribueixen de manera significativa a
millorar la salut i a reduir la pobresa, l’exclusió social i la
inseguretat.

El concepte de salut en totes les polítiques, impulsat per
l’OMS i per la Unió Europea, pretén que tots els nivells de
govern local, provincial o insular, regional, nacional,
internacional, tinguin clar que la millor manera d’assolir els
objectius de govern consisteix que tots els sectors incloguin
la salut i l’equitat com a components essencials de les seves
polítiques.

Per açò, la Llei 16/2010, de salut pública de les Illes
Balears, i especialment la Llei 33/2011, general de salut
pública, estableixen entre els principis fonamentals de la salut
pública dos principis fonamentals: el principi d’equitat, segons
el qual les polítiques, plans i programes que tenguin impacte
en la salut de la població promouran la disminució de les
desigualtat socials en salut i incorporaran accions sobre els
seus condicionants socials, i, com a segon principi, el de salut
en totes les polítiques, d’acord amb el qual les actuacions de
salut pública han de tenir en compte les polítiques de caràcter
no sanitari que influeixen en la salut de la població i han de
promoure aquelles que afavoreixin els entorns saludables i
dissuadint d’aquelles que posin en risc la salut.

Per fer salut en totes les polítiques el primer pas ha de ser
obtenir el compromís polític de la totalitat del Govern per a
la implantació de l’estratègia de salut en totes les polítiques
com a un projecte propi del Govern, la qual cosa implica
incorporar la salut i l’equitat en tots els plans i  estratègies,
identificar aquelles polítiques públiques amb més impacte
sobre la salut i sobre les desigualtats en salut, crear grups de
treball intersectorials que avaluïn aquest impacte sobre la salut
i que proposin mesures que permetin maximitzar els beneficis
en salut i reduir les desigualtats, i, per últim, vetllar també per
al compliment d’aquestes mesures.

I açò ja es fa des d’aquest govern, i aquestes són
bàsicament les que Podem proposa que faci aquest
observatori, com a instrument tècnic per dur a terme aquesta
reducció de les desigualtats en salut. I està molt bé i, de fet, es
parla d’aquest observatori i s’impulsa mitjançant aquesta
proposició no de llei que ara presenta Podem, i que en els
pressuposts del 2017 també ja va posar de manifest i demanà
que s’establís una partida específica per a la creació d’aquest
observatori.

Vull fer un breu parèntesi aquí, perquè tampoc no vull que
s’entengui com a punt de partida d’aquestes feines,
precisament aquesta esmena del 2017 als pressuposts, o

aquesta proposició no de llei, perquè ja es ve fent feina des de
molts d’anys enrera en aquesta qüestió. La salut pública és un
element essencial del sistema de salut, ja que, encara que sigui
la part menys tangible, el seu impacte en la salut de la població
és crucial. Tot i que està generalment acceptat que les
polítiques de salut pública han estat fonamentals en el
creixement de la població mundial, és molt difícil calcular-ne
l’impacte en termes de resultats en salut, entre altres coses
perquè els guanys es produeixen a llarg termini. 

Quan es parla de salut pública ens vénen al cap serveis
sanitaris públics, o vacunes, però la salut pública és alguna
cosa més que aquestes dues que acab de mencionar, quan
parlam de salut pública parlem de totes aquelles accions que
protegeixen i promouen la salut de la població en conjunt.
Sancionador un ajuntament o un gestor perquè l’aigua que
serveix a la població té uns nivells alts de nitrats o sulfats que
poden ser perjudicials per a la salut, és fer salut pública; quan
s’aconsegueix que la indústria alimentària redueix els
continguts de sal o de sucre en els seus productes de consum
quotidià, és fer salut pública; quan es dissenyen rutes
saludables per promoure que les persones caminin cada dia, és
fer salut pública; o quan es prohibeix fumar. Exemples tots
molt senzills i evidents. Per tant, aquest observatori no es pot
deslligar de salut pública.

L’actual Govern de les Illes Balears té com a una de les
seves prioritats el que hem mencionat, aquest principi de
l’OMS, salut en totes les polítiques. Els donaré una dada que
aquest mes de setembre es va presentar, aquesta estratègia del
Consell de Govern, a cada conselleria, als consells insulars i
als ajuntaments, i es començarà a fer feina, com he dit abans,
també amb totes aquestes institucions. Dins aquests objectius,
un punt a destacar és el concepte de la ciutat que volem: la
ciutat, l’organització de la ciutat, la seva estructura física i les
seves infraestructures, condicionen la vida de les persones i,
en conseqüència, també condicionen la seva salut. Per açò
l’urbanisme és un condicionant de salut molt important, com
també la seguretat, el trànsit, la brutor, els renous, la qualitat
de l’aire, o l’accés físic als serveis. La salut pública ha de
col·laborar amb tots aquests aspectes de la vida quotidiana.

Què trobem si fem però la mirada una mica enrera? Em
permetran que ho faci perquè parlam d’una qüestió cabdal per
a la nostra ciutadania i per a la nostra comunitat, malgrat el
Govern Bauzá duia en el seu programa electoral textual:
“potenciaremos los programas de promoción de la salut”,
varen retallar el pressupost de la Direcció General de Salut
Pública en un 50%. I bé, que algú m’ho expliqui, però no fa
falta crec cap explicació, s’explica per si mateixa que aquesta
promesa del Partit Popular, de l’anterior Govern, va ser
absolutament incomplerta. No es menciona, però, a la
proposició de llei que a la nostra comunitat autònoma només
tenim tres antecedents d’estudi d’aquestes desigualtats:
l’Enquesta de salut de les Illes Balears del 2001, l’Enquesta de
salut de les Illes Balears del 2007 i el Diagnòstic de salut de
les Illes Balears del 2011. Els he dut aquí perquè òbviament
no m’hi puc referir en detall a aquests tres estudis, però són
d’interessant lectura per a qui li interessi aquesta qüestió. I si
s’hi fixen, tots tres tenen un denominador comú, que és que
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els tres van ser elaborats en època de governs progressistes en
aquesta comunitat autònoma.

Durant aquesta legislatura s’han dut a terme mesures que
han contribuït de forma directa a reduir aquestes desigualtats:
l’eliminació de la taxa d’emissió de la targeta sanitària,
retornar el dret a l’atenció sanitària universal, la retirada de
l’excedent del copagament farmacèutic que avançaven els
pensionistes, ara la proposta de l’eliminació del copagament
farmacèutic dels pensionistes, també en els pressuposts
generals de l’Estat, l’obertura dels centres de salut en
horabaixes, accés als tractaments de fertilitats a dones del
mateix sexe o dones monoparentals, perspectiva de gènere
incorporada a la política del Govern, els estudis de registres
de càncer i mortalitat, les mesures incorporades en polítiques
d’habitatge, mesures incorporades també en polítiques
d’ocupació, les polítiques de mobilitat, transport públic, carril
bici, l’ampliació del programa de cribatge, com el càncer de
còlon, l’avió ambulància a Menorca, el trasllat d’especialistes
a les illes menors, el TAC a Formentera. I n’hi ha molts més,
però són exemples molt visuals de les mesures que milloren
la sensibilitat i, per tant, augmenten l’equitat i modifiquen els
determinants de salut que influeixen en aquestes desigualtats.

Així mateix vull fer especial esment a l’obesitat i al
gènere, dos aspectes que han estat objecte d’estratègies també
per part d’aquest Govern i dos àmbits de feina molt importants
que, efectivament, també incideixen en la salut i també
corregeixen aquestes desigualtats.

Per tot açò, som ferms creients i defensors que s’ha de fer
aquesta política, sigui directament des de salut pública, o la
creació d’aquest observatori de la desigualtat en salut, com a
instrument tècnic per pal·liar, com dic, aquestes desigualtats
i els seus efectes negatius sobre la salut de la població. I em
permetran que faci referència, abans de parlar molt breument
de les dues esmenes que hem presentat, a dues notícies que
surten avui en premsa: una, al Diario de Mallorca, “Balears
redueix el seu consum de tabac, enfront de l’increment
registrat en el conjunt del país”. Jo crec que és una bona
notícia i, per tant, corregeix també aquestes desigualtats. I
avui, a El País, surt que “Espanya serà el país del món amb
major esperança de vida el 2040, viurem 85,8 anys, tres anys
més sobre la mitjana actual”, cosa que crec que també hem
d’agrair al sistema públic de salut que tenim en el nostre país
des del ministre Ernest Lluch.

I quant a les esmenes que hem presentat, van dirigides al
punt primer i segon de la proposició no de llei. En el primer,
com ja he dit i tota la meva intervenció fa referència a feina
que duim en aquest Govern, proposaríem redactar-la de la
manera següent: “continuar impulsant la posada en marxa de
l’Observatori de la desigualtat en salut, perquè ja s’hi ha fet
feina, amb l’assignació de 200.000 euros, dotació que va ser
aprovada en els pressuposts de 2017".

I al punt dos presentaríem també una esmena de
substitució, precisament també per parlar de “continuar els
tràmits per a la contractació de professionals i personal de
suport que sigui necessari, perquè ja s’han produït

contractacions”. Per tant, l’esmena seria en aquest sentit de
continuar fent feina en aquest sentit.

I el punt tres l’acceptaríem tal i com està redactat a la
proposició no de llei.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Doncs passam al torn de fixar
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, amb l’exposició que han fet tant
la portaveu de Podem, com la portaveu del PSOE, el que
resulta contradictori és que un instrument no únicament
epidemiològic, sinó d’avaluació  de polítiques públiques i
accions socials en recerca de l’equitat, dotat en el pressupost
del 2017 amb 200.000 euros, segons diu a la introducció i en
els punts de la proposició no de llei, i també a l’esmena del
PSOE, doncs que encara no sigui una realitat. I com que no és
una realitat amb el que realment ens trobam aquí és amb un
altre incompliment de la consellera, ja que en dos anys no s’ha
desenvolupat un acord parlamentari, perquè un pressupost és
el major acord parlamentari i  aquesta proposta era als
pressuposts del 2017.

Ho ratifica Podem, com dic, amb els punts de la PNL, i ho
confirma el PSOE a la seva esmena.

Sorprèn també que es torni a demanar, per Podem, ara,
vaja, va ser el febrer, que és la data d’entrada de la PNL,
moment en què supòs que degueren adonar-se que la partida
del 2017 li havien cisat al pressupost del 2018, però han
tengut dos anys per reclamar-ho i no ho han fet a cap dels dos
debats que hi ha hagut de política general, ni a l’octubre del
2017 ni al setembre del 2018, com si han fet amb altres
incompliments d’acords. I ara, a més, duen aquesta PNL en
portes d’un nou pressupost del 2019.

Per intentar tapar aquesta inactivitat, el PSOE, que ens ha
fet la llista que ens du a ple cada dia, i en la seva línia, intenta
embullar i canvia allò d’”iniciar” per “continuar” amb les
esmenes que han presentat i amb el joc que ja es duen entre
vostès des del principi de la legislatura, perquè això ja està
votat i realment hauria d’estar fet, està votat i hauria d’estar
fet.

Però veig que tampoc no s’han adonat que no es van
aprovar 200.000 euros que diu la PNL, el PSOE també recalca
que hi ha 200.000 euros aprovats a la PNL per als pressuposts
del 2017, perquè a Podem el PSOE una altra vegada li va cisar
i li va cisar 100.000 euros a la Comissió d’Hisenda del 15 de
desembre del 2016, amb una esmena, la RGE núm. 16755, en
els pressuposts del 2017, amb una proposta de transacció que

 



7852 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 140 / 16 d'octubre de 2018 

li va fer la mateixa portaveu d’avui del PSOE a la mateixa
portaveu d’avui de Podemos, i que vostè mateixa va acceptar,
vostè va acceptar una reducció de 100.000 euros als
pressuposts del 2017, aquí ningú no ho ha dit, aquí es
mantenen 200.000.

Els altres 100.000 euros que varen quedar, com he dit
abans, també van ser grosserament cisats i també varen ser
grosserament canviats quan varen desaparèixer dels
pressuposts del 2018; és a dir, què tenim ara amb tota aquesta
introducció que han fet vostès d’argumentari? Zero euros. Per
què tenim zero euros? Perquè si vostè demana incloure
200.000 euros i la portaveu del PSOE reclama 200.000 euros
és que realment hi ha zero euros, aquesta és la voluntat
política que han demostrat aquí amb la seva gran exposició de
motius. Per tant, ni ho ha reclamat, ni ho ha seguit, perquè
desconeixia aquesta reducció del 50% del pressupost, per la
qual cosa ens trobam amb una altra mostra de postureo per
quedar bé, ara que venen temps d’eleccions i de fer balanços.

Si ja era en els pressuposts del 2017 el que havia de
demanar és que s’acomplís, però el PSOE, com sempre, diu
una cosa davant i fa el contrari darrere, però això nosaltres ja
ho sabem, i la consellera ha valorat més l’estalvi d’un mínim
de 200.000 euros en dos pressuposts, segons l’aprovat, que
posar en marxa aquest observatori, i és aquesta la realitat.

Però això se soluciona no amb una PNL, Sra. Diputada de
Podem, se soluciona amb una interpel·lació a Ple, per deixar
intervenir la consellera i que ens expliqui a tots un altre
incompliment d’acord i que ens expliqui què ha fet amb
aquests sous.

El Partit Popular no votarà en contra de cap sistema que
ajudi a recollir informació social per millorar la salut dels
ciutadans d’aquesta comunitat, en coherència amb l’Objectiu
2 de l’Estratègia de Salut per al Segle XXI de l’OMS, i en la
línia de desenvolupar polítiques que (...) les desigualtats en
salut; no votarem en contra d’analitzar la desigualtat i
l’evolució en el temps; no votarem en contra de fer
comparatives amb altres comunitats, de proposar mesures
d’equitat i d’avaluar l’impacte de les accions en salut que
s’emprenen; no votarem en contra d’això, però qui té la gestió
també sap que hi ha altres instruments d’estudi del mateix
procés o  si hi ha altres entitats, observatoris que puguin
abraçar els objectius anunciats.

I n’hi ha, ja sabem que hi són, el següents: l’Observatori de
Treball, de Joventut, Social, de Suïcidi, de Gènere, de la
Infància i l’Adolescència, que depenen tant del Govern com de
la UIB, com de l’Estat, com d’entitats privades; és ver que tal
vegada són molt específics per a l’objecte d’aquesta PNL,
però segur que n’estan afectats transversalment; és a dir,
aquest observatori no hauria de tenir cap problema a crear-se,
perquè tenen vostès les eines per crear-lo. Doncs no està
creat, no està creat, per tant no hi ha voluntat política, malgrat
la seva gran exposició de motius.

Fins i tot el mateix CES va anunciar l’abril d’aquest any que
en vuit mesos presentaria un dictamen de prospectiva per

determinar com serà la societat i l’economia balear el 2030,
amb la implicació de 80 científics de la UIB.

Però és que també existeix l’Observatori de Desigualtat en
Salut, depenent de l’Institut de Salut Carles III, amb les
mateixes finalitats que vostè ha anunciat, perquè la seva
creació es va basar en el coneixement, difusió i investigació
de les desigualtats socials.

Per tant, ja li he dit, el Partit Popular no s’oposarà, però es
pretén que sigui qualque més que un instrument epidemiològic
i, per tant, de gestió, és a dir, executiu, i, per tant, depèn del
govern de torn posar-lo en marxa i no li han posat des de fa
dos anys, malgrat les grans paraules i grandiloqüències
d’aquesta exposició de motius.

Ens abstendrem per coherència amb el que vàrem a
l’esmena de reducció del pressupost que he citat i que vostè
va acceptar i  que vostè va votar a favor de la reducció de
pressupost, nosaltres ens abstendrem, com vàrem fer en aquell
moment. Ens abstendrem perquè dins el Partit Popular hi ha un
concepte fonamental que vostès no consideren mai i que és la
sostenibilitat que implica priorització, i jo li explicaré a la
portaveu del PSOE això.

Aquestes mesures que es varen prendre econòmiques es
varen prendre a altres comunitats on també governava
l’esquerra, com per exemple, Andalusia, si hi ha una crisi s’han
de prendre mesures. Miri, el que ha comentat vostè no feia
falta, no feia falta comentar morts desgraciades que hi ha
hagut l’anterior legislatura, no feia falta vincular-ho a
determinades mesures sense parlar també sobre per què es
varen prendre aquestes mesures, perquè aquestes mesures es
varen prendre quan hi havia una situació econòmica quasi de
fallida de la sanitat pública i que va determinar prendre unes
determinades mesures.

Pens que hi ha uns pressuposts avui en marxa a nivell
estatal que tenen una sèrie de plantejaments que tal vegada,
esper que no, però ens poden tornar introduir dins un dèficit
econòmic que ens determini, al govern que toqui, a prendre
mesures, i esperem que no, però la despesa social que
plantegen possiblement no sigui equilibrada amb els ingressos
que vostès plantegen. I això és concepte de sostenibilitat, que
és el que vostès mai no plantegen. Però crec que avui no era
un dia com per recordar aquestes determinades morts.

Per tant, qui té la gestió és qui ha de prioritzar i, com veu,
aquest govern no ha prioritzat la creació d’aquest observatori
ni comptant amb un mínim de pressupost des del 2017, ni amb
la xarxa d’observatoris, ni amb totes les feines que ens ha
anunciat la portaveu del PSOE que s’havien fet.

El PSOE i la consellera no han complert i vostès, tenint la
clau de la majoria d’aquest Parlament, ben sovint han consentit
primer l’estisorada o retall i després l’incompliment, no
podem suportar aquest joc cínic que es duen entre vostès.

Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bon dia a tothom, senyores i senyors diputats. Des de MÉS
per Mallorca compartim absolutament el sentit de la
proposició no de lle i que ha presentat Podem, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, perquè la lluita contra les
desigualtats en tots els àmbits és clau per tenir una societat
cohesionada i sana i el sentit d’aquesta proposició va en un
sentit molt interessant, tenir les dades, analitzar-les, creuar-
les i estudiar-ne els resultats és imprescindible per conèixer
com afecten les decisions sobre la qualitat de vida de la gent
i, en funció dels resultats, es podran optimitzar les accions; és
a dir, de vegades convé més optimitzar uns recursos i destinar-
los a estudiar que no pas invertir en tenir més metges, que sí
que és una necessitat molt important, però trobam que, com ha
afirmat també el portaveu del Partit Popular, cal pensar en la
sostenibilitat, moltes vegades és més important crear un
observatori com aquest que es proposa i que ja es va proposar
a l’any 2017, que augmentar en 500 metges, igual amb 499
n’hi hauria prou i tenir una persona per decidir on haurien
d’anar destinats seria més sostenible.

És molt necessari fer campanyes de prevenció en salut,
però és molt important saber a qui s’han de dirigir
prioritàriament aquestes campanyes. Sabeu que hi ha una
correlació clara entre obesitat infantil i famílies amb menys
recursos? Sabem que hi ha barris de Palma amb una esperança
de vida molt inferior a la d’altres barris. Entre municipis de les
Illes Balears hi ha diferències que són molt significatives.
També sabem que eliminant la venda de begudes ensucrades i
pastisseria industrial de les escoles disminuirà l’obesitat i, en
conseqüència, la prevalença de determinades malalties, ara
mateix hi ha un decret d’alimentació saludable en tramitació
que pot limitar aquests efectes.

Si volem una societat més igualitària és necessari que la
població més vulnerable prengui consciència dels hàbits
saludables i la tasca de l’observatori de desigualtats en salut va
en aquesta línia: per una banda, estudiar i creuar dades que són
públiques; fer nous estudis sobre riscs de la població
vulnerable; i executar campanyes de prevenció i informació
són tasques per a les quals no hi ha a dia d’avui el personal
suficient dins la Conselleria de Salut, ni a la Direcció General
de Salut Pública, ni a l’IDISBA. Un exemple de la tasca que
pot fer aquest observatori és que, des del Ministeri de Salut
del Govern espanyol es va fer fa un parell d’anys un estudi
sobre els problemes de salut de determinades poblacions
vulnerables, en concret sobre la població gitana; idò no hi va
haver doblers per fer aquest estudi a nivell de les Illes, ni de
les Balears ni de Canàries. Podem intuir que hi ha incidència
del tabaquisme i obesitat entre la població gitana, però no hi
ha cap organisme públic que ho hagi estudiat ni que se centri
a fomentar hàbits de vida saludable sobre aquest segment

concret de la població, és només un exemple, però és
aplicable a tots els segments de població que tenim.

En aquest sentit, donam importància a la contractació de
metges i metgesses, és imprescindible i bàsic, així com de
nou personal d’infermeria, però consideram que és bàsic per
millorar l’atenció sanitària que s’optimitzin aquests recursos,
no només amb dades quantitatives, sinó qualitatives, i aquestes
dades les podrà desenvolupar l’observatori. Per a nosaltres les
polítiques de prevenció i d’equitat són una prioritat i, per això,
volem donar suport que es desenvolupi d’una vegada
l’Observatori de Desigualtat en Salut.

Des del moment que es va introduir la partida en els
pressuposts del 2017, s’ha torbat un any a crear una plaça,
dotar-la i a dia d’avui hi ha una persona, una sola, contractada
a través de l’IDISBA, que, des del mes de juny, ha començat a
fer feina amb el suport de funcionaris de la Direcció General
de Salut Pública. És evidentment una primera passa i és
important, però és totalment insuficient per poder
desenvolupar tota la tasca que s’espera d’aquest observatori.
Per això, també vull aprofitar per demanar que es dotin i
ocupin, com més aviat millor, les cinc places pendents que a
dia d’avui té la Direcció General de Salut Pública i
Participació i es pugui iniciar d’una vegada la tasca que han de
fer. Aquesta direcció general, a dia d’avui, té exactament els
mateixos treballadors que els que fa quatre del Govern
anterior i, tot i que de vegades és la germana petita de la
conselleria, algú hauria de prendre mesures per tal que pugui
desenvolupar aquesta tasca tan important en prevenció.

Per tot això, ens sumam als punts esmentats d’aquesta
proposició de llei que ha presentat Podem i a les esmenes que
ha plantejat el Partit Socialista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Passam al torn del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Si bé és
cert que d’uns anys ençà les comunitats autònomes han anat
creant diferents observatoris per tal d’analitzar l’estat dels
camps de la salut i dels serveis socials, alguns han optat per un
model basat en el Servei de Salut, com és el cas de
l’Observatori d’Astúries o bé l’Observatori de Navarra, i
d’altres han creat models més híbrids, on tenen molt més pes
les condicions socioeconòmiques, com és el cas de
l’Observatori de Desigualtats d’Andalusia, creat fa dos anys.

Pel que exposa la proposició no de llei que debatem, així
com per l’exposició feta, entenem que la proposta del Grup
Parlamentari Podem se centra en aquest segon model el qual
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recolliria indicadors sociològics per a després passar a
l’anàlisi de les corresponents propostes de mesures públiques
per dur a terme. Des del Grup Parlamentari El Pi, a priori, no
veuríem malament la creació d’un Observatori de les
desigualtats, però, després de reflexionar-hi, ens sorgeixen
alguns dubtes que nosaltres consideram de pes que
m’agradaria exposar.

Pensam que és una tasca que s’hauria d’haver fet a priori,
a principis de legislatura i entre tots poder estudiar, i sobretot
per part dels tècnics, quin tipus d’observatori hi hauria d’haver
amb les millors condicions, quin model hi hauria d’haver a la
nostra comunitat. Així com han comentat els diferents
portaveus, en el 2017 es va aprovar una esmena amb 200.000
euros per a la creació d’un Observatori de Salut, podria fer dos
anys que aquest observatori estigués en marxa i, dit  això, i
sense aquest observatori, també des del Govern s’han fet
nombrosos plans, plans de salut, Pla de cronicitat, el Pla
estratègic de serveis socials, el Pla d’èxit educatiu i molts
d’altres que s’han creat.

Nosaltres hem donat suport a l’elaboració d’aquests plans
perquè entenem que la manca de planificació ha comportat
situacions molt deficitàries a llarg termini en aquesta
comunitat. I dit això, i no ve al cas, el Pla d’infraestructures
educatives és un pla que si no es posen les bases de futur
després hi ha fracassos, autèntics fracassos a la nostra
comunitat. Per això, la nostra valoració és positiva a priori de
la planificació que s’ha fet, però també és cert que pensam que
aquests plans, una vegada fets i aprovats, s’han d’exprimir al
màxim, s’ha de treure el màxim profit d’aquesta feina. I aquí
és allà on nosaltres tenim dubtes, en cas de crear aquest
Observatori de les Desigualtats, que vull especificar que en
principi semblava que vostè posava el segon model, que és un
model més general, allà on les condicions socioeconòmiques
tenen més pes, ens demanam si tots els plans elaborats fins
ara, les diagnosis que s’han fet, els objectius, seran dins aquest
observatori o a veure si començarà tot de zero?

Per parlar d’un cas concret, el pla que ens va presentar la
setmana passada o fa quinze dies la consellera, e l P la
estratègic de serveis socials, aquí hi ha moltes dades que ens
ajudarien amb aquest Observatori de Desigualtats, i dic que era
un pla que es va anunciar fa tres anys, un pla on és molt
complet, amb una anàlisi, amb una avaluació  dels serveis
socials, amb comparatives d’usuaris, etc. Però amb tot això
què vull dir? Que ha estat un pla que s’ha torbat molt a arribar,
i reconec que és un pla ambiciós i que està ben elaborat, però
la nostra preocupació és: es tendrà en compte, no es tendrà en
compte? S’integraran i s’interrelacionaran les feines fetes que
s’han fet amb altres conselleries i també tots els plans que
s’han fet a la Conselleria de Salut?

En el mateix sentit, en el 2016 es va crear la Llei d’igualtat
d’homes i dones, no té res a veure, però es va crear
l’Observatori d’Igualtat: està en marxa? Està fet? No està fet.

Pensam que la creació d’organismes que després no fan
feina en comú això ens preocupa i que s’hagi torbat gairebé
tota la legislatura a presentar tots aquests plans això suposi un

retard i s’hagi de tornar començar a fer feina. El Govern no ha
vist prioritat a fer aquest observatori, per tant nosaltres el que
volem és donar suport als plans elaborats fins ara i que es tirin
endavant perquè la feina consideram que ja està feta. Si en el
futur aquest observatori, entre tots pensam que és necessari,
ja es crearia, però ara mateix nosaltres apostam perquè tota la
feina que s’ha fet amb els plans que han fet l’estudi previ i han
fet la diagnosi es duguin endavant i, per tant, nosaltres ens
abstendrem en aquesta proposició no de llei perquè no tenim
clar que aquest observatori ara mateix sigui necessari.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Lluitar contra les
desigualtats hauria de ser el mantra primer de qualsevol
política pública, el sociòleg Göran Theborn defineix la
desigualtat com una violació de la dignitat humana i una
negació de la possibilitat de desenvolupament de les capacitats
humanes que pot adoptar múltiples formes i que té múltiples
conseqüències, mort prematura, mala salut, discriminació,
exclusió del coneixement o de la vida social, pobresa,
inseguretat. La desigualtat, per tant, no és exclusivament una
qüestió de doblers.

A l’any 2006, l’OMS va publicar un document en el qual es
van proposar deu principis per a l’acció els quals han de servir
com a guia general quan es volen començar polítiques per
disminuir les desigualtats en salut, i que pensam és l’objectiu
de l’observatori que proposa Podem. Aquests principis són:
primer, les polítiques han de millorar els nivells de salut de la
població, per disminuir les desigualtats en salut entre
diferents grups l’objectiu és augmentar el nivell de salut dels
menys privilegiats i no reduir les desigualtats disminuint el
nivell de salut dels grups més privilegiats.

Segon, s’han d’utilitzar diferents aproximacions per
disminuir les desigualtats en salut, les tres més freqüents són:
reducció entre les desigualtats a tota la població; disminució
de les desigualtats entre els grups menys privilegiats i els més
privilegiats, millorant a un ritme més ràpid la salut de les
classes desfavorides; focalització en la població vulnerable
amb enfocaments selectius que tracten de millorar la salut
d’aquesta població. Aquestes polítiques es presenten com a un
plantejament complementari i necessari per abordar les
desigualtats en salut.

Tercer punt, les intervencions poblacionals per millorar la
salut també han de centrar-se en la disminució de les
desigualtats entre els diferents grups socials.

Quart punt, les accions han de considerar els determinants
socials de les desigualtats en salut i no només els
determinants de la salut. Les intervencions de salut públic
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dirigides a disminuir les desigualtats en salut han de ser
necessàriament multisectorials.

Les coses fonamentals que creen la vulnerabilitat estan
arrelades a la vida quotidiana i les competències actuals sobre
aquestes recauen fonamentalment en el sector sanitari. Així,
el paper del sector sanitari no és tant actuar directament en la
transformació dels determinants socials, sinó assumir un
paper de lideratge i convèncer altres sectors per actuar
conjuntament en la reducció de les desigualtats en salut.

Cinquè, han de registrar-se els efectes adversos de les
intervencions implementades, per exemple, les polítiques de
reforma dels sistemes sanitaris  dutes a terme a països de
Llatinoamèrica, promogudes pel Banc Mundial, sovint han
augmentat les desigualtats i han afectat principalment els
sectors més desfavorits de la població.

Sisè, és necessari disposar d’instruments per avaluar
l’extensió de les desigualtats en salut i les intervencions
engegades, per açò s’han de mesurar les desigualtats entre els
grups socials, tant en la seva versió relativa com absoluta,
potser que les desigualtats disminueixin en valors relatius,
però que augmentin en termes absoluts o viceversa.

Setè, s’ha de promoure i facilitar la participació de la
població més vulnerable, una de les crítiques als abordatges
poblacionals és que amb freqüència les poblacions diana tenen
diferents actituds, valors i preocupacions que els responsables
polítics i els professionals de la promoció de la salut, per la
qual cosa han d’incloure’s membres dels grups vulnerables des
de l’anàlisi dels problemes fins al desenvolupament dels
programes i la seva avaluació. Aquest tipus d’estratègies
suposen un canvi radical en les polítiques de salut pública que
implica un model diferent del basat en el paradigma clínic de
malaltia i centrat en els problemes quotidians de la gent.

Vuitè, les desigualtats en salut s’han de descriure de forma
separada per homes i dones, ja que els  seus determinants
poden variar segons el sexe. Moltes vegades els estudis sobre
desigualtats en salut segons el sexe s’han realitzat de forma
paral·lela als estudis sobre les desigualtats segons la classe
social, sense que hi hagi una visió que integri ambdues línies
de treball. Però és important tenir en compte els dos eixos de
desigualtat.

Novè, s’han de descriure les diferències en salut segons
l’ètnia o la geogràfica tenint en compte la posició
socioeconòmica, també en aquest cas és important considerar
altres eixos de desigualtat, a més de la posició
socioeconòmica o la classe social.

Desè i darrer, els sistemes de salut s’han de basar en
principis d’equitat i proporcionar atenció a la població,
independentment de la seva capacitat econòmica.

Ara bé, un cop explicats aquests deu punts, resta remarcar
altres qüestions també fonamentals, com és que es fa
necessària una feina conjunta entre experts i polítics. Sovint
les estratègies nacionals de salut són proposades per un grup

d’experts, com va succeir amb l’Informe Black i amb
l’Informe a espanyol sobre les desigualtats en salut a Espanya;
tot i  que aquests informes proposen una sèrie de
recomanacions per a l’acció, hi ha una alta probabilitat, com
hem vist, que els responsables polítics no les assumeixin, que
és el que va passar amb els (...) conservadors del Regne Unit
i d’Espanya.

També necessitam d’un enfocament en els determinants de
la salut i en una implementació multisectorial, a diferència de
la majoria dels plans de salut existents l’estratègia s’ha de
dirigir a aquests determinants de la salut. Açò implica tenir
objectius diferents, els més clàssics relacionats amb la
disminució de les desigualtats, amb la mortalitat o amb la
morbiditat, enfocaments que solen basar-se en una visió més
biomèdica de les causes de la salut i la malaltia i molt més
centrats en la persona.

S’ha parlat de la crisi, sí, situacions de crisi com la viscuda
i que encara patim no poden ser utilitzades per retallar e ls
serveis públics del nostre estat de benestar, ja sigui en serveis
de salut, d’educació, de dependència, ja que a la llarga les
retallades acaben repercutint en l’augment de les desigualtats
socials en salut.

MÉS per Menorca està a favor de tots els punts d’aquesta
proposta. Respecte de les esmenes proposades les veiem bé
i si el grup proposant les accepta les votarem a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Intervenció del Grup Parlamentari
Mixt? El Grup Parlamentari Mixt no intervé. Per tant, torn de
paraula del grup proposant, té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Sí, Sr. Serra, sí, fa dos anys, fa dos anys
que vam demanar aquest observatori, des d’ençà nosaltres hem
estat reunint-nos periòdicament amb la conselleria per veure
quan es feia efectiu aquest observatori. Quan hem vist que no
es feia efectiu és quan vàrem presentar aquesta PNL, el que
passa és que, efectivament, tal i com ha dit la Sra. Sureda, el
Sr. Miquel Gallardo i la Sra. Patrícia Font, sí que és cert que
l’observatori al qual jo em referesc, sembla ser que no és
l’observatori al qual es refereix el Partit Socialista.

Per què? Sí, la senyora..., la portaveu...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

... del Partit Socialista ha comentat una sèrie d’estudis, uns
estudis que es fan des de l’IDISBA, em sembla molt
interessant, però ho hem comentat, crec que ho he comentat
ja al començament de la presentació d’aquest observatori, no
és únicament un gabinet d’estudi.

Efectivament, estam assabentats que la Conselleria de
Salut ha començat la contractació d’un sociòleg i que
compartirà personal administratiu a la seu d’IDISBA, Institut
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears, però insistim en
la necessitat de la independència de l’observatori, i no s’oblidi
d’aquest aspecte.

A més, ja em van comunicar que, un cop avancin les
tasques, la idea era crear un espai web de desigualtats socials
en salut per posar a l’abast dels professionals i de la població
aquest informe. Però insisteix, les funcions de l’observatori
no només són recollir dades ni fer estudis sobre les
desigualtats en tots els seus eixos, classes socials, gènere i
edat, educació, ètnia, geografia, com poden fer a l’IDISBA,
sinó proposar plans per a la seva resolució i comptar amb la
gent i la societat per fer-ho. Ho torn a repetir, no és un gabinet
d’estudis.

Els temes són molt més sensibles i cal assegurar-se que
l’observatori respongui directament davant d’una estructura
democràtica, com és el Parlament.

Amb referència als comentaris que ha fet la Sra. Sureda, no
pens que l’observatori pugui revertir qualque pla que ja s’ha fet
a salut mental o a salut en general, però, fent referència a la
intervenció que va fer la consellera Fina Santiago, per a
l’exposició per demanar fer un pla estratègic de serveis
socials, jo, en aquesta mateixa exposició vaig demanar que era
necessari un observatori social. Per què? Perquè les dades que
ens donaven, i ho recull així l’informe, deien que no eren
reals, primerament perquè no tenien les eines competents per
fer això, que estaven posant-les en marxa, però no es tracta
sols de recollir aquestes dades, sinó que és important també
prendre decisions respecte d’això i fer una anàlisi comparativa
i després fer propostes. Això no ho ha fet ningú i vaig
reclamar en aquella comissió recuperar l’observatori social
que estava en marxa abans de la legislatura del PP.

I tots els grups parlamentaris van votar en contra d’aquest
observatori i al·legaren que possiblement el CES, el Consell
Econòmic i Social, podria fer aquestes activitats. Bé, la
qüestió és que no és així, em vaig posar en contacte amb ells
i em van dir que ells no feien aquest tipus de propostes, feien
els estudis. Així que ho tornaré a reclamar, així com reclam
aquí en aquesta cambra l’observatori de desigualtats en salut,
torn reclamar, reclamaré l’observatori social o recuperar
l’observatori social.

Per tant, volem tornar demanar un suport unànime de tota
la cambra per a aquesta gran eina de salut pública, Sra. Sureda,
i pens que algú que aspira a l’equitat social no pot deixar cap
reducte fora d’aquesta aspiració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Maicas, accepta o no les esmenes?

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, considerem que les esmenes realment no modifiquen
en cap cas la nostra PNL, el que sí és que no m’agradaria que
fos en aquest sentit com vostè ha dit, sinó que es fes una... que
es continuàs treballant per assolir l’observatori que nosaltres
demanam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la votació de la proposició no de llei, amb
les dues esmenes incorporades, les RGE núm. 11171/18 i
11172/18 del Partit Socialista que afecten els punts 1  i  2 .
Votam.

29 vots a favor; cap en contra i 23 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1350/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
equiparació salarial dels cossos de l’Estat.

Doncs, a continuació debatrem la segona proposició no de
llei, la RGE núm. 1350/18, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a equiparació salarial dels cossos de l’Estat.

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidentes, señoras y señores diputados, buenos días.
Hoy Ciudadanos trae aquí una proposición no de ley que trata
de la brecha salarial, pero no de la brecha existente entre
hombres y mujeres, de la que ya hemos tenido ocasión de
hablar más de una vez en esta misma cámara, sino de otra que
no ha merecido acaso tanta atención, me refiero a la que se da
entre distintas fuerzas y cuerpos de seguridad.

Vaya por delante, cuando hablamos de fuerzas y cuerpos de
seguridad, nos referimos tanto a las del Estado, dependientes
del Gobierno central, como a las autonómicas, dependientes
de cada gobierno autonómico que las posee, y a las de ámbito
local, dependientes de las respectivas corporaciones locales,
todas ellas lo son y entre todas ellas existen múltiples
diferencias, sobre todo en lo concerniente a la remuneración.
Ahora bien, estas diferencias remunerativas resultan
especialmente significativas cuando comparamos las fuerzas
de seguridad del Estado, o sea, la Policía Nacional y la
Guardia Civil, con las autonómicas y, en particular, con los
Mossos d’Esquadra, que son las que disfrutan de unos salarios
más elevados. Y a su vez establecida ya la comparación, la
brecha más notoria e hiriente se da en la parte más baja del
escalafón, donde el sueldo de un mosso supera en más de
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4.000 euros anuales al de un policía y en más de 6.000 al de
un guardia civil, a igual trabajo y responsabilidad, claro.

Estamos lejos, por tanto, de lo estipulado en el artículo 6
de la vigente Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, donde puede leerse que los
miembros de estas fuerzas tendrán derecho a una
remuneración justa que contemple su nivel de formación, el
régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de
servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así
como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar
estructura. Añadan a las anteriores consideraciones las que se
derivan en el caso de las Islas Baleares de la insularidad, es
decir, por un lado el sobre esfuerzo al que se ven sometidos
policías y guardias civiles por la falta de efectivos y, por otro,
la insuficiencia del complemento de destino ante la carestía
de la vida y de la vivienda, más en concreto, añádanles estas
nuevas consideraciones y estarán de acuerdo conmigo en que
la retribución de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado deja mucho que desear.

La proposición no de ley que hoy nos ocupa fue registrada
a comienzos del pasado mes de febrero, en aquel momento, se
lo recuerdo porque ha llovido bastante desde entonces, el
Partido Popular y Ciudadanos se hallaban en plena
negociación de los presupuestos de 2018, y uno de los
escollos más difíciles de salvar era, precisamente, la
resistencia del partido en el Gobierno en aquel momento a
aceptar la exigencia de Ciudadanos para que esta equiparación
salarial fuera, por fin, una realidad, y digo por fin, porque el
Partido Popular llevaba años prometiéndola en sus programas
electorales, tantos como el PSOE, por cierto, también en los
suyos, sin encontrar jamás el momento de aplicarla una vez
llegaban al poder.

Finalmente, el último Gobierno de Mariano Rajoy accedió
a incluir en los presupuestos de 2018 una partida de algo más
de 400 millones para empezar a cumplir la palabra dada y
tantas veces incumplida. Es verdad que para que ello ocurriera,
tuvo que mediar otra vez la amenaza de Ciudadanos de no votar
los presupuestos si no se incorporaba a los mismos la cantidad
previamente acordada; pero, por suerte, al final el Gobierno
acabó cediendo y acordando, con los representantes sindicales
y asociativos de la policía y de la guardia Civil, la cantidad
antes reseñada de algo más de 400 millones. Eso, como pago
inicial, dado que para lograr la verdadera equiparación se
calcula que se requerirá una cantidad cercana a los 1.500
millones.

De hecho, el acuerdo al que habían llegado Partido Popular
y Ciudadanos preveía que el abono fuera progresivo y se
ejecutara en tres anualidades, o sea 1.500 millones a abonar
entre 2018 y 2020.

Sobra indicarles que las cosas han cambiado desde
entonces, como decíamos antes, para empezar los
presupuestos no se aprobaron con el mismo gobierno, sino
con uno nuevo, y aunque no han sido modificados, la cantidad
en ellos convenida para iniciar el proceso de equiparación
deberá aplicarla ahora el Gobierno del Doctor Sánchez, y no

el del registrador Rajoy. Hace una semana, en el acto de
homenaje a la Patrona de la Guardia Civil, celebrado en la
Comandancia de Manuel Azaña, en Palma, la delegada del
Gobierno afirmaba,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... ante una parte nutrida de los principales interesados, que a
partir del próximo mes de noviembre las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado iban a percibir ya en su nómina ese
primer incremento recogido en los presupuestos de 2018.
Confiemos, pues, que así sea.

Y confiemos también en que el resto del acuerdo
contraído por el anterior gobierno, con los representantes de
la policía y la guardia civil, se mantenga, porque a día de hoy,
por desgracia, motivos hay para la duda. En primer lugar, por
el simple cambio de gobierno y de alianzas, ¿puede garantizar
hoy el Gobierno del doctor Sánchez que sus aliados
parlamentarios, populistas, nacionalistas, independistas, van a
considerar necesario dignificar el salario de unas fuerzas y
cuerpos que garantizan la seguridad y la unión de todos los
españoles? O sea, su condición de ciudadanos libres e iguales,
como proclama la Constitución.

En segundo lugar, por la propia inestabilidad del actual
Gobierno del Estado, sin programa, sin presupuesto, de
momento, con ministros de quita y pon, y con la amenaza
permanente de romperse por el chantaje de los partidos
independistas catalanes.

En tercer lugar, porque algunos hechos recientes resultan
ya de lo más elocuentes y preocupantes, o ¿acaso no es este
mismo Gobierno el que ha acordado con el Gobierno de la
Generalitat Catalana la transferencia de una partida de 1.459
millones en los próximos cuatro años, de los que 759 son para
inversiones en infraestructuras y 700 para los mossos
precisamente? ¿Cómo vamos a completar el proceso de
equiparación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
si el cuerpo que hemos tomado como referencia de la
equiparación, los Mossos d’Esquadra, recibe esta inyección
presupuestaria, inyección que seguramente va a repercutir
también en la remuneración de los agentes que lo forman? O
si lo prefieren, la pregunta puede plantearse de otro modo:
¿habrá 700 millones más para los mossos y no habrá, en
cambio, los mil previstos o  mil y pico previstos que faltan
para la equiparación de policías nacionales y guardias civiles
con los primeros?

De ahí la importancia de que esta proposición no de ley
que presentamos hoy en esta cámara reciba un apoyo
mayoritario, si creemos en la labor que están realizando
ambos cuerpos en beneficio de todos los ciudadanos
españoles y, por tanto, también de los baleares, no creo que
ningún grupo de esta cámara pueda votar en contra.
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En relación ya, para acabar esta primera intervención, con
las enmiendas presentadas, esperaré a escuchar las
intervenciones de los demás grupos para pronunciarme sobre
ellas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam a la intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, per defensar l’esmena RGE
núm. 11153/18, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades,
senyors diputats. Bé, consideram que aquesta proposició no de
llei, i jo crec que el Sr. Pericay ja ho ha volgut explicar un poc
així, es troba prou desfasada, han passat moltes coses des del
moment, jo no diria que es va presentar, però sí que es va
redactar, i en aquest sentit doncs nosaltres presentam
esmenes, a més de corregir el desacord, també actualitzar-lo,
i crec que també no pren en consideració doncs les
negociacions que en aquest moment es duen a terme i que
estic segur que el Grup Socialista li podran explicar molt bé,
i que, per tant, es mou fora d’aquest context.

En qualsevol cas, creiem que no deixa de tenir sentit, va en
la bona direcció des del punt de vista sociolaboral i retributiu,
tot i que amb les esmenes que han presentat segur que ja
poden endevinar que no ens agrada la redacció, creiem que és
molt millorable i creiem que és una redacció molt equívoca.

Les tres esmenes que hem presentat em serveixen per
explicar el nostre posicionament. En primer lloc, creiem que
és una gran passa per part de Ciutadans doncs apostar per les
policies autonòmiques; efectivament, si s’aposta per equiparar
retributivament amb les policies autonòmiques deu ser perquè
es valoren les policies autonòmiques, enhorabona, benvingut
a aquest plantejament, i, en aquest sentit, nosaltres li hem de
dir que, i li presentam una esmena en aquest sentit, doncs que
el nostre Estatut ja recull la creació d’una policia autonòmica
i que en aquest sentit nosaltres hem fet feina des del primer
dia; és cert que no tenim els recursos per culpa del mal
finançament, que no tenim una llei integral de seguretat
pública, es cert que no tenim les competències en seguretat
ciutadana i trànsit, és cert que ni tan sols tenim una llei de
creació del cos de policia autonòmica pròpia, tal com recull
l’article 33 de l’Estatut d’Autonomia, però som aquí, som on
som i crec que està molt bé que cada grup parlamentari
defineixi quin és el model policial que vol.

Avui el que tenim és molt clar, avui a les Illes Balears hi ha
50 cossos, 50 cossos de policia, 48 de locals i dos d’estatals,
jo diria que no prou coordinats, amb plantilles de cossos
moltes vegades insuficients, inestables i envellides, amb poca
capacitat de respondre a situacions temporals com a les zones
turístiques o festes populars massives i c ircumstàncies
múltiples, i també, sense cap dubte, amb un dèficit molt
important per donar resposta a les competències pròpies del

Govern de les Illes i dels consells insulars que avui els
supleixen gràcies a la voluminosa i voluntariosa dels cossos
de policia local.

En aquest sentit, la modificació de la Llei de coordinació
de policies locals, que es va aprovar dia 5 de desembre del
2017, recollia, a una disposició addicional segona, l’estudi per
a la creació del cos de policia autonòmica. I vet aquí la nostra
primera esmena, o  tercera, però primera que em permet el
nostre posicionament: creiem que és hora demanar al Govern
de les Illes Balears, ja que prest s’acomplirà aquest any, i la
llei preveu que al cap d’un any es presenti un model de policia
autonòmica o de cos de policia propi, perquè sigui objecte del
debat i del posicionament dels grups i es pugui fer feina en
l’execució i acompliment de l’Estatut d’Autonomia, doncs que
puguem conèixer aquesta primera proposta.

En segon lloc, la segona esmena fa referència al concepte
que em referia a l’inici, equiparació salarial. Em sembla molt
bé com a estratègia sindical, jo no sé si el Sr. Pericay ha estat
a un sindicat i fent feina a un sindicat mai, però bé, és el
llenguatge i és una estratègia sindical ben legítima i molt
coneguda i molt aplicable, i és cert que s’utilitza en aquest cas
aquesta referència de l’equiparació salarial de la policia i el
cos de la Guàrdia Civil i agafar com a referència, curiosament,
les policies autonòmiques i no les policies locals, a les quals
s’ha referit, però les policies autonòmiques. I, com dic, és
legítima i és un punt de comparació , i coincidim amb
l’objectiu, ho he dit al començament, quin és? Doncs que les
condicions sociolaborals, les condicions salarials siguin
justes i siguin dignes, coincidim; no coincidim, en canvi, amb
el referent i amb el llenguatge sindical que utilitza en aquest
cas la mateixa proposició no de llei.

Perquè jo em faig la pregunta: per què Ciutadans no ha
plantejat aquesta equiparació salarial amb els altres cossos de
funcionaris? Jo no he sentit amb l’àmbit sanitari, amb l’àmbit
educatiu, aquest mateix plantejament no l’he sentit, ni aquí ni
allà, no l’he sentit, i seria també una estratègia sindical ben
legítima. Doncs, l’explicació és molt clara, perquè açò tenen
les autonomies, l’autonomia vol dir gestionar uns recursos i
prioritzar aquests recursos en base a criteris múltiples, açò sí,
coincidesc en un principi, les condicions salarials i laborals
han de ser dignes i, en aquest sentit, nosaltres confiam en les
negociacions, també en aquest cas dels sindicats que
representen aquests dos cossos policials, perquè aquesta
negociació, lògicament, es dugui a terme.

I em sorprèn, en canvi, que una qüestió molt pròpia
d’aquestes Illes, i que hauria de formar part d’aquesta
proposició no de llei, la qual cosa demostra que no ha estat
redactada aquí, doncs no formi part del redactat, no?, i és el fet
d’equiparar el complement d’insularitat, ja només no diria
només del cos de policia nacional i guàrdia civil, sinó de tot
el cos de funcionaris de l’Administració General de l’Estat,
que, en aquest moment, és un dels dèficits i una de les
reivindicacions jo diria que, efectivament, aquest és
comparable, i tant que és comparable, i hem de demanar que
en aquest cas sigui el mateix que el complement d’insularitat
que cobren els de les Illes Canàries. Perquè els agents, per
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exemple, de la Guàrdia Civil de les Illes Balears poden arribar
a guanyar fins a 265 euros menys mensuals que un guàrdia
civil de les Illes Canàries per aquest complement d’insularitat,
i, efectivament, consideram que açò no és just.

I en aquest cas, nosaltres, la següent esmena que
presentam, la tercera, va en aquest direcció, que creiem que és
la que d’aquest Parlament ha de sortir sí o sí, no perquè sigui
una novetat, tal vegada tot el contrari, és una reiteració d’una
demanda que en aquest Parlament hem fet diverses vegades,
però si parlam de cossos de l’Administració General de l’Estat
o parlam dels cossos de la policia nacional o de la guàrdia
civil és inevitable, crec que inevitable que hi sigui, dins aquest
context amb el qual podem coincidir, que és un principi just,
bones condicions laborals i bones condicions retributives.

No coincidim amb el llenguatge de l’equiparació i no
entenem per què l’aplica en aquest cas i no en altres, i tampoc
no el compartim perquè creiem que és un llenguatge, doncs,
una estratègia legítima, com deia, i totalment defensable, però
que forma part d’una negociació, no creiem d’una proposta. Jo
crec que la proposta el que hauria de dir és el text que
nosaltres li proposam que és el d’expressar el que hauria de
dir aquest Parlament, que tots els treballadors públics, i no
públics, però tots els treballadors de l’administració
autonòmica i general de l’Estat han de tenir unes retribucions
justes, i açò s’ha d’aconseguir dins el context d’unes
negociacions les quals en aquest moment es produeixen, i
insistesc, jo no hi entraré, però segur que algun altre grup
podrà explicar molt millor.

Aquesta és la nostra posició, en aquest cas esperam que
Ciutadans vulgui reajustar el text, perquè crec que podem
coincidir amb l’objectiu final, no coincidim amb el redactat,
i  amb el contingut, ja he dit que em sembla que té
deficiències, segurament perquè ha passat molt de temps i hi
ha hagut moltes novetats, i també perquè du jo crec que alguna
expressió equívoca del que realment vol aconseguir,
condicions justes, sí, però el sistema del llenguatge
d’equiparació ho deixaria per a un altre àmbit, que és l’àmbit
de la negociació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Torn d’intervenció del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
per defensar l’esmena RGE núm. 11163/18, té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Pericay, fa pocs dies, a una comissió, la Sra. Maria Antònia
Sureda va poder defensar una proposició no de llei d’El Pi que
parlava de qüestions com aquestes. Nosaltres li podem dir que,
en el que fa referència a l’equiparació dels sous, estam

totalment d’acord, totalment d’acord, però no volem acabar de
perdre de vista una altra de les parts importants, és això, que
té a veure amb la dotació de places a les Illes Balears que cada
any en queden moltes sense que la gent s’hi presenti tot, i
segurament, part de culpa és el que vostè demana aquí, que hi
hagi una equiparació salarial, que, si hi hagués aquesta
equiparació salarial segurament no passaria que quedin
vacants, com ha estat últimament a la darrera convocatòria de
places que s’havien de cobrir, 52 places varen quedar vacants,
en aquest cas eren policies nacionals.

Nosaltres pensam que la infraestructura que hi ha a Balears
i el nombre de dones i homes que es dediquen a la policia
nacional i a la guàrdia civil són insuficients, i la nostra
filosofia és que es dotin aquestes places amb suficiència
necessària. Balears, en aquests darrers vint anys, ha crescut en
400.000 persones, això vol dir que érem 700.000, només fa
vint anys, 750.000, 720.000, i som 400.000 més. I, en canvi,
des de l’any 2011 fins a el 2017 el nombre d’efectius de la
policia nacional i guàrdia civil s’han reduït a Balears en 245
agents, s’han reduït, a part que n’hi ha moltes de no cobertes.

Aquesta minva, especialment, és significativa a la policia
nacional, que parla que de 1.645 agents ha passat a 1.503, és
a dir, quasi, sense quasi, 151 agents menys. I en el cas de la
guàrdia civil, són de 2.040 a 1.937. Això són les dades que han
sortit publicades.

La veritat és que, després d’escoltar els distints discursos
de la festa de la policia nacional i de la festa de la guàrdia
civil, jo crec que són més, pel que han dit les persones que han
intervengut, que en aquest cas no intervé El Pi, intervenen els
caps de la policia, els caps de la guàrdia civil i la delegada del
Govern, crec que són més. Per tant, nosaltres pensam que es
fa necessari ampliar.

La nostra filosofia és que creiem que si això estigués
ampliat podríem fer també el que deia el tercer punt d’aquella
moció que vàrem presentar, que, per cert, si no vaig equivocar,
hi va haver 8 vots i 3 abstencions, perquè no hi va haver ningú
en contra, això no fa dos mesos que hi ha hagut això aquí, en
el Parlament, i amb aquesta moció, que té a veure amb la línia
de l’esmena que li hem fet, és a dir, dotar de places, arreglar
les infraestructures que té la policia nacional i especialment
la guàrdia civil, que són penoses en segons quins casos, sí que
és vera que a qualque lloc està arreglada, però que queda molta
infraestructura a fer.

I per l’altre costat, que nosaltres avui no hi entram perquè
li hem fet l’esmena respecte  del que vostè ha presentat, la
història que nosaltres pensam que si el Govern central no posa
aquestes dones i homes que necessitam créixer en aquests dos
cossos, la seguretat a Balears està tocada, i necessitaríem,
aquí sí que coincidiria ja més amb MÉS per Menorca,
necessitaríem agafar l’instrument legal que tots hem votat a
favor, bé, Ciutadans i Podemos no, no hi eren, El Pi tampoc,
però sí que han votat a favor tot l’arc parlamentari quan es va
aprovar l’Estatut d’Autonomia, de mirar de desenvolupar la
possibilitat d’una policia autonòmica.
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Però crec, amb la serietat que això du, que necessitam
primer ser capaços de veure si l’Estat pot donar resposta a
aquest assumpte.

En allò de l’equiparació nosaltres li votarem a favor, és a
dir, no hi ha tú tía, però, una vegada que els tenguem
equiparats, continuam tenint un problema, ja estic content que
tal vegada els  policies o les policies no ho tendrien, però
seguim tenint un problema, que no tenim dotació suficient, i
cada any a Eivissa, a Mallorca, a Menorca, queixes de
robatoris i més. Nosaltres pensam que val la pena que
s’augmentin les plantilles, s’equiparin els sous, s’arreglin les
infraestructures i, a la vegada, estudiar la possibilitat d’un cos
de policia autonòmica que pugui col·laborar, com la
valenciana o la navarra, amb les altres dues policies. I que, i li
faig saber que des d’El Pi ho miram amb aquesta tranquil·litat,
ampliació dels altres dos cossos, infraestructures, bons sous,
però aquí necessitam més gent, perquè aquí hi ha un problema
a fora vila, hi ha un problema en el camp, hi ha un problema a
l’estiu turístic, i el que no podem fer és anar sumant i
acostumar-nos que els veïnats d’allà on hi ha la borratxera
ningú no els té en compte, perquè no hi ha més efectius, no hi
ha més mans, no podem ser-hi tot el dia, hi ha vacances, hi ha
dies lliures, hi ha baixes, normal, com a qualsevol tipus
d’empresa, però no tenim gent per a quan crida un veïnat de
S’Arenal, acudir-hi en tres minuts, i la policia local de Palma
fa un feiner, tots els vespres, si un viu a Palma no veu; no pot
dir, no, és que no es mou la policia de Palma, jolín si es mou!,
el problema és que som 400.000 més dels que érem fa vint
anys, i som menys policies dels que teníem fa vint anys, i
aquesta és la qüestió, no és altra, és aquesta la qüestió crec
més important.

Però, en el que vostè presentava avui nosaltres hi votaríem
a favor si hi poguéssim ficar aquesta esmena d’addició, que es
cobreixin les ràtios i es millorin les infraestructures.

De cara al futur, si miram el cas de l’Ertzaintza, el cost
íntegre es descompte de la quota, es descompte de la quota, és
a dir, si val 500 milions i n’he de pagar 1.400, doncs en pag
només 1.350, es paga de la quota. En el cas dels Mossos
d’Esquadra, el cost del cos dels Mossos d’Esquadra es carrega
directament al pressupost del Ministeri d’Interior espanyol,
però directament, amb la qual cosa, també, i per això El Pi vol
tocar amb els peus a terra, que el que vol és que es doti el que
pertoca, puguem crear tal vegada en el futur un tema que es
pugui coordinar i puguin fer feina junts dins la línia que jo li
he dit, eh, part forana, fora vila i turisme, perquè crec que la
guàrdia civil i la policia són bons en la seva feina, els que hem
hagut de fer feina amb ells ho sabem, jo no hi tenc cap fòbia
a la guàrdia civil ni a la policia nacional, però tampoc no tenc
cap inconvenient a parlar d’un cos de policia autonòmica que
es pugui coordinar amb ells.

És clar, els exemples dels Mossos d’Esquadra i
l’Ertzaintza amb el tot el trull que hi ha o hi ha hagut, ufff!, no
és la discussió que jo tenc, jo la discussió que tenc és que vull
que la gent no tengui por i estigui segura, i sé cert que de cada
deu set estan d’acord amb jo, els altres tres els respect, ni vull

que estiguin d’acord amb mi, però el que tenc clar és que fan
falta efectius.

I és clar, en el moment que facem passes en aquest sentit
ens hauríem d’assegurar que ja no és tant, que estic d’acord
amb el que diu el Sr. Nel Martí, tenim un mal finançament,
però és que si tenguéssim un bon finançament, tampoc no
podem pagar la policia autonòmica, perquè els catalans això
ho varen saber fer, i tant que ho varen saber fer! Ho paga
l’Estat, ai!, no ho sé jo si el nostre partit té més sentiment dels
duros dels ciutadans de Balears que el seu, és a dir, no és una
qüestió de mal finançament, és que l’han de pagar ells, com els
ho paguen als catalans. Perquè el que jo sí tenc clar és que
Madrid i Barcelona no em donen de menjar, qui em dóna de
menjar és aquesta terra, que es diu Balears, i qui vull que pagui
són els mateixos que paguen als catalans, que, en aquest cas,
és el Ministeri d’Interior; o, ja em va bé, tenir una quota, que
és el que nosaltres demanam, descomptam el nostre cos i va
per allà.

Però no embullem la troca, no té res a veure amb el
finançament, la gran equivocació d’aquest Parlament, i em pos
davant com a un dels culpables d’això, és que de vegades quan
parlam d’una cosa, churras con merinas; no, no, no, porcs
negres i porcs blancs, churras y merinas. Aquí el que han de
fer és que no va amb el finançament, això és a part, i si no que
ho paguin ells. Jo estaria encantat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Intervenció del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears per defensar les esmenes RGE núm.
11173/18, 11174/18 i 11183/18 i 11184/18. Té la paraula el
Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, bon dia
una altra vegada. Bé, des de Podem hem manifestat el nostre
suport a policia nacional i guàrdia civil en la seva labor de
defensa i protecció de drets i llibertats de la ciutadania,
pensam que és una tasca essencial, és essencial perquè la
societat funcioni, i això mai no ho hem amagat. Pensam que
l’equiparació salarial és bàsica, no només per garantir els drets
laborals de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, sinó
també per garantir la nostra seguretat. 

No entenem per què es parla només dels Mossos
d’Esquadra quant a l’equiparació salarial, perquè nosaltres
voldríem precisament una equiparació per alt, no intentar
enfrontar els cossos de seguretat de l’Estat amb les policies
autonòmiques; en tot cas seria símptoma això del fet que
determinades comunitats autònomes han fet el treball que
havia de fer, apujar els salaris als seus cossos i garantir una
millor qualitat en el treball, i que en el cas de l’Estat no s’ha
fet la feina que s’havia de fer, i per part de tots els governs que
han estat governant a l’Estat. En tot cas pensam que aquest
enfrontament no és lògic, entre policies autonòmiques i

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811173
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811174
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811183
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811184


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 140 / 16 d'octubre de 2018 7861

Guàrdia Civil i Policia Nacional, però pensam que té molt a
veure amb les postures que han defensat Ciutadans però també
el Partit Popular, que el nostre govern estatal, el del Sr. Rajoy,
va utilitzar la policia i la guàrdia civil per perseguir gent que
volia votar, o utilitzava la policia nacional de forma partidista,
com feia l’exministre Fernández Díaz amb la nostra força
política, però també amb adversaris polítics a Catalunya. Per
això tenim sospites que allò que cerquin realment és millorar
la vida de la gent que treballa per la seguretat de la nostra
ciutadania, i de fet encara ara Albert Rivera i  Casado volen
més 155, i enviar la guàrdia civil i la policia nacional a
Catalunya no sabem amb quina intenció.

En tot cas li puc garantir que si Ciutadans registra una
esmena en aquest sentit, en el sentit de la seva iniciativa aquí
al Parlament, nosaltres hi votarem a favor, és a dir, nosaltres
hem arribat a un acord de mínims amb el Govern estatal, però
estam totalment d’acord amb aquesta equiparació salarial, i per
tant hi donaríem suport si Ciutadans presentàs una iniciativa en
aquest sentit.

I parlant de les nostres esmenes, pensam que és essencial
defensar altres reivindicacions de la guàrdia civil i de la
policia nacional. Pensam que han de tenir dret a la sindicació,
que s’han de poder manifestar, i que les normatives que s’han
anat aprovant a l’Estat han estat un error. Pensam que el Partit
Popular i el Partit Socialista no s’haurien d’haver posar
d’acord a prohibir el dret a la manifestació de policia i de
guàrdia civil, pensam que això s’ha de fer enrere, i sabem que
no és específicament de salaris aquesta esmena, però pensam
que és una qüestió fonamental per a ells i que per tant també
l’hem de defensar aquí. Per altra banda pensam que és
fonamental també que tenguin dret a sindicar-se i que no se’ls
apliqui, en el cas de la guàrdia civil, el Codi penal militar, que
Defensa va endurir  no fa molt de temps, sobretot per
qüestions que tenen a veure amb l’exercici ordinari de la seva
professió. Pensam que això és un contrasentit per la feina que
ells fan, i de fet no entendríem que no poguessin admetre
aquesta esmena si després demanen el que demanen al
Congrés dels Diputats. Però en tot cas no ens sorprendria
molt, perquè el 2015 tant Partit Popular com Ciutadans varen
votar en contra de l’equiparació salarial entre Guàrdia Civil i
Policia als pressupostos generals de l’Estat de 2015, i
nosaltres hem anat registrant esmenes pressupost rere
pressupost i  no ens han donat suport; per això no em
sorprendria. En tot cas li deman que ho reconsideri i que
admeti les nostres esmenes.

Per aquestes raons, i perquè pensam que la Policia i la
Guàrdia Civil necessiten més mesures per millorar les seves
condicions, pensam que no n'hi ha prou a dir viva el rey y viva
España per tal de millorar aquestes condicions, sinó que s’ha
de fer amb mesures com les que plantejam nosaltres a les
nostres esmenes. I en aquest sentit també pensam que és
essencial dotar de suficiència pressupostària els cossos de
policia nacional i guàrdia civil, perquè no és només una
qüestió salarial sinó de precarietat en la feina que
desenvolupen, i alguns policies o  guàrdies civils no tenen
armilles i no tenen material suficient per dur a terme el seu
treball. I una altra qüestió que és essencial per a nosaltres,

com és l’harmonització de jornades laborals de policia
nacional i guàrdia civil per permetre precisament conciliar la
vida laboral i familiar. 

En definitiva el que demanam és que hi hagi mesures no
només salarials, que converteixin els professionals de policia
nacional i  guàrdia civil en funcionaris de primera i no de
tercera, però sense menysprear altres policies autonòmiques
que tenen millors condicions; en tot cas volem que s’equipari
per alt i no per baix.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Passam al torn de fixar posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bien en primer
lugar quisiera iniciar esta intervención con un recuerdo
especial al guardia civil José Manuel Arcos, que ayer falleció
en acto de servicio en Granada, fue asesinado por un
delincuente habitual cuando le daba el alto, y por tanto creo
que es justo que hoy lo recordemos.

Y también quisiera empezar esta intervención destacando
precisamente, ya que hablamos de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, la laboral que han realizado
precisamente tanto la Guardia Civil y la Policía Nacional en
los desastrosos acontecimientos del Llevant de Mallorca,
junto con todas las demás entidades: bomberos, Unidad
Militar de Emergencia, Policía Local..., todos los voluntarios,
Protección Civil, Cruz Roja, IBANAT, y todos los que han
participado en esas labores, pero creo que es importante hoy,
ya que hablamos precisamente de equiparación salarial, hacer
una mención especial.

Como se explicaba, esta proposición no de ley del Grupo
Mixto se presentó el 7 de febrero de este año y se solicitaba
la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado con las policías autonómicas para que se vea
reflejado en los presupuestos -dice la petición- de 2018; los
presupuestos de 2018 están aprobados, y por eso creo que es
importante hacer un poco de cronología y recordar que
precisamente el 28 de febrero se alcanzó un preacuerdo en
este sentido, juntamente veintiún días después de que se
presentase esta propuesta en este parlamento, entre el
Gobierno de España y todas las asociaciones y los sindicatos
de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y para hacer efectiva
esta petición de equiparación salarial con un presupuesto de
1.207 millones de euros. Y este preacuerdo se formalizó en
un acuerdo definitivo el 12 de marzo de este año, y se hizo
mediante una resolución de la Secretaría de Estado de
Seguridad, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 20
de marzo de este año. Les traigo una copia del BOE por si
hubiese algún diputado que no se lo cree, se publicó en el
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BOE la resolución del acuerdo entre los representantes
sindicales, los representantes de las asociaciones de la
Guardia Civil y el Gobierno de España, y en ese acuerdo se
alcanza... determinadas cuestiones, viene enumerado en el
boletín oficial que se producirá la equiparación en un
escenario de tres ejercicios y con efectos a 1 de enero de este
año, es decir, con efectos retroactivos.

Como decía, supone un compromiso publicado en el
boletín oficial de 1.207 millones de euros, un incremento de
561 euros para un policía nacional de media y de 720
euros/mes para un guardia civil también de media y este
acuerdo fue incluido en el proyecto de presupuestos del
Estado que entró  en las Cortes del 9 de abril de este año y
además es acumulativo con el acuerdo de 9 de marzo de este
año en la negociación conjunta de la función pública.

Creo que es importante recordar que el gobierno del
Partido Popular, pues... hablamos siempre de consenso, de la
necesidad del gobierno de... siempre nos dice que ellos son el
gobierno del consenso de esta comunidad autónoma, pues aquí
tenemos dos ejemplos de consenso y de acuerdo, un acuerdo
de equiparación salarial publicado en el boletín oficial y el
acuerdo general de función pública.

Y se incluyo este  acuerdo en el Proyecto de ley de
presupuestos del Estado, que entró como he dicho el 9 de
abril, los presupuestos del Estado se votaron en el Congreso
de los Diputados el 23 de mayo y contó con los votos a favor
del Grupo Popular, Ciudadanos, Foro, PNV, UPN, Coalición
Canaria y Nueva Canaria y votaron en contra PSOE, Podemos
y los partidos independentistas.

El 2 de junio se produce la moción de censura y el cambio
de gobierno, como ustedes saben, y desde el día 2 de junio han
sido constantes los actos reivindicativos de las asociaciones
de guardias civiles y de los sindicatos policiales reclamando
el cumplimiento; en este caso reclamando el cumplimiento de
lo que establece una ley, la ley de presupuestos, y lo que
establece una resolución publicada en el Boletín Oficial del
Estado. Ese acuerdo hasta ahora, hasta la fecha, se  ha
incumplido, se está incumpliendo la ley.

Por tanto, yo creo que..., claro la redacción, lo lógico sería
que la redacción lo que pusiese es que se insta al Gobierno de
España para que cumpla el acuerdo de 12 de marzo del 2018,
publicado en el BOE de 20 de marzo, y a lo establecido en la
ley de presupuestos del 2018 en cuanto a la equiparación
salarial de Policía Nacional y Guardia Civil. Ese sería el
redactado concreto en este momento. Damos por bueno el
redactado que se hizo el 7 de febrero, pero teniendo en cuenta
que ha pasado todo esto.

El ministro del Interior Sr. Marlasca ha manifestado que
este mes de octubre se hará efectivo con efecto retroactivo
desde el día 1 de enero este acuerdo y que se corregirá esta
situación, que desgraciadamente se ha ido alargando, y
esperemos que sea así, pero hasta la fecha no se ha producido
esta situación.

Entendemos que no es fácil, es decir, cuando se gobierna
hay que..., no solamente hay que obedecer los presupuestos,
tiene que haber dotación presupuestaria, se tienen que hacer
los mecanismos de pago y evidentemente no es fácil el
gestionar después y el cumplir todas estas cuestiones, pero
lógicamente se tiene que cumplir en este caso la ley.

Muchas veces pedimos cuestiones al Estado, por ejemplo
estamos hablando de la equiparación entre guardia civil y
policía nacional y tenemos un problema en esta comunidad
que se reflejó, por ejemplo, en la ponencia cuando debatíamos
la modificación de la Ley de coordinación de policías locales,
la equiparación de los salarios de la policía local. Es decir,
pedimos al Estado equiparaciones y la equiparación de
salarios de policía local en nuestra comunidad sigue siendo un
tema pendiente, complicado de resolver, complejo, pero que
entra y choca con el principio de autonomía municipal de cada
ayuntamiento.

Por tanto, a veces pedimos al Estado y nosotros mismos
no cumplimos lo que está en nuestras manos o lo que es más
cercano.

Y entendemos que esta propuesta debería completarse,
debería completarse con alguna cuestión, por ejemplo que
esta equiparación gradual que supone un esfuerzo
presupuestario, que ha supuesto un esfuerzo de negociación,
que está en la Ley de presupuestos, se debería blindar por ley. 

Entendemos que se debería blindar, debería existir una
norma con rango legal que blindase esta obligación de ir
equiparando por el mismo salario, por el mismo trabajo el
mismo salario  porque nos preocupa, por ejemplo, pues el
último acuerdo entre el Estado y la Generalitat de Cataluña,
que ha conseguido 1.500 millones de euros adicionales de los
cuales 700 millones, como se ha dicho antes, van a los
Mossos d’Esquadra y los cuales poco serviría el esfuerzo de
equipar si después la Generalitat incrementa otra vez de nuevo
los salarios sin tener en cuenta esa equiparación salarial.

Por tanto, entendemos que estaría bien que hubiese una ley
de ámbito nacional que blindase esa equiparación salarial de
todos los cuerpos de seguridad del Estado, del conjunto de las
comunidades autónomas.

Y por otro lado cabe recordar que la seguridad pública,
según el artículo 149.1, apartado 29, en relación con el
artículo 104.1 de la Constitución es competencia exclusiva
del Estado y es cierto que el Tribunal Constitucional y los
estatutos de autonomía vienen distinguiendo dos conceptos:
seguridad pública y orden público, y la necesidad de que el
Estado garantice la seguridad pública a todos los ciudadanos
de todo el Estado, eh?, por eso se puede ver con... vemos con
preocupación cómo desgraciadamente estos últimos tiempos
y especialmente en la cuestión, en el problema del conflicto
con Cataluña la deslealtad en la utilización de los cuerpos de
seguridad por parte de políticos poco responsables y poco
leales que han... y de hecho, pues, procesados judicialmente en
este momento por actuar precisamente en contra de la ley, en
contra de las órdenes de los tribunales y en contra del
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ordenamiento jurídico, sean los responsables de cuerpos y
fuerzas de seguridad en este caso del Estado que son las
fuerzas y cuerpos de las comunidades autónomas.

Y que es importante ese... asegurar a todos los ciudadanos
del Estado, con independencia de la comunidad en que estén,
en que residan, pues, el derecho a la seguridad pública y esa es
una obligación del Estado.

Por tanto, también entendemos que existen una serie de
cuestiones importantes a la hora de hablar de la equiparación
salarial y de la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado en Baleares. 

Creemos que es importante que se mejoren sus
condiciones de vida, como ha explicado el portavoz de El Pi;
creemos que es importante que se sientan queridos y
valorados; creemos que es importante que cuando sale una
pancarta que les insulta las administraciones públicas les digan
que eso no representa al conjunto de la ciudadanía, que el
Govern se manifieste claramente y de forma indubitativa en
contra de ese tipo de manifestaciones.

Creemos que es importante que sus familias se encuentren
correctamente y cómodas en estas islas cuando vienen, que
tengan derecho, acceso a los servicios públicos con plena
normalidad, a la sanidad y a la educación y por eso creemos
que es importante también que no se produzcan actos como
los que se han producido recientemente en el Senado en que
había una moción del Partido Popular en que se instaba a
reconocer y valorar la labor de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y a no reducir su presencia efectiva de la
policía nacional y la guardia civil en todo el Estado, en todo el
territorio nacional, incluido País Vasco, Navarra y Cataluña,
y que esa moción fuese votada en contra por el PSOE, por
Bildu, por Esquerra Republicana y por Podemos.

Por tanto, votaremos a favor de esta propuesta porque
entendemos que lo que hace es simplemente pedir que se
cumpla el acuerdo ya adoptado por el anterior gobierno y que
se cumpla lo previsto en la Ley de presupuestos, por tanto, que
se haga justicia y además que se cumpla la ley. Por eso
votaremos favorablemente. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Torn pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, des de
MÉS per Mallorca compartim la necessitat que els
treballadors i  les treballadores, tots els treballadors i
treballadores, tenguin unes condicions de treball i un sou
dignes, no només ho pensam, sinó que feim feina perquè això
sigui així. En aquesta legislatura s’ha avançat molt perquè els
treballadors públics del Govern de les Illes Balears es

recuperin de les retallades que havien patit en anys anteriors
i s’han fet importants avanços que han suposat un esforç
pressupostari molt important pel Govern.

S’han anat desmantellant progressivament les retallades i
s’ha posat en marxa per exemple la carrera professional, una
decisió, aquesta posada en marxa de la carrera professional,
compartida per tots els grups d’aquest parlament i que deu ser
la decisió que ha tengut un major impacte en el pressupost de
despeses d’aquesta comunitat en aquesta legislatura. En aquest
sentit, també defensam que els cossos i forces de seguretat de
l’Estat mereixen unes condicions de treball i un sou digne i
que, en aquest sentit, l’Estat ha de fer allò propi perquè això
sigui així.

Coincidim, però, tal com ho ha explicat també el Sr. Martí,
de MÉS per Menorca, que no compartim aquest missatge
d’uniformitat que transmet la idea de l’equiparació amb
determinats cossos autonòmics. El Sr. Lafuente ho plantejava
també en el cas de la policia local i ell mateix es contestava,
vull dir, això xoca amb l’autonomia de cada administració.

En qualsevol cas, el fet que hi hagi aquestes diferències
importants és un indicador que els sous d’aquests cossos, de
la policia nacional i sobretot de la guàrdia civil, són escassos,
això és un indicador clar que això és així, i que la seva millora
és una necessitat, això sembla evident, però no perquè tots els
cossos i forces de seguretat, siguin autonòmics o siguin de
l’Estat, hagin de ser les mateixes, que és el missatge de la
proposició, cada administració  i cada cos té les seves
particularitats.

Fent una analogia podríem arribar a la conclusió que tots
els metges i metgesses de totes les comunitats autònomes han
de cobrar el mateix o que tots els professors també han de
cobrar el mateix a tot l’Estat o, com deia també el Sr.
Lafuente, que totes les policies locals de tots els ajuntaments
haurien de cobrar el mateix. Jo, com deia, a cada territori cada
cos té les seves particularitats i xoca amb l’autonomia que té
cada administració, i la negociació sindical que hi pugui haver,
etc.

Entenem que aquesta idea de l’equiparació té un sentit
reivindicatiu i com a eslògan d’una lluita sindical, el que no
compartim és que aquest missatge l’enviem nosaltres com a
Parlament que sigui que tots els cossos han de cobrar el
mateix, entre d’altres coses, també perquè, com ja s’ha
apuntat, en el cas de les Illes Balears és necessari augmentar
el plus d’insularitat, és a dir que els cossos destinats a Balears
haurien de tenir una major retribució, no han d’estar
equiparats, han d’estar per sobre, perquè la situació, el
territori al qual feia referència abans, és diferent.

Tot i aquest desacord amb el missatge que llança aquest
acord i tot i que aquesta manca d’adequació, a què també feia
referència el Sr. Lafuente, del text que es presenta, que fa
referència a uns pressuposts que ja estan aprovats, a unes
quantitats, 1.500 milions d’euros que al final l’acord aprovat
no és aquest, tot i aquests factors, no votarem en contra de la
proposta, perquè entenem que en el tema de fons hi ha una
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reivindicació justa que, com deia al principi, compartim, que
és que els servidors públics tenguin una retribució justa, per
això, optarem per l’abstenció.

Si s’accepta l’esmena que s’ha presentat per part de MÉS
per Menorca, que entenem que reflecteix millor la nostra
posició  a favor de la millora de les condicions laborals
d’aquests cossos, sí que votaríem a favor de la proposta.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bon dia a tots, gràcies, Sr. President, senyors diputats i
diputades. Sempre dic que és un avantatge parlar el darrer
perquè saps què és el que s’ha expressat aquí i no tens
l’obligació  de repetir el mateix que la resta, però crec que
podríem fer un exercici, si féssim l’exercici del que hem dit
tots veuríem com en un 80 o un 90% de les coses hem
coincidit molts, i estam d’acord.

La conclusió quina és, Sr. Pericay? Que jo abans li he dit
que bàsicament estàvem d’acord amb aquesta proposició no de
llei, llavors ja parlarem de l’oportunitat en aquest moment, de
què és el que ha passat des que es va presentar fins avui, però
em sembla una llàstima que siguem a parlaments, aquí o a
nivell nacional i haguem de despatxar aquest assumpte així,
avui, debatent una proposició no de llei, quan podríem fer un
debat o ens tocaria fer un debat molt més ampli, perquè hi ha
moltes coses a incloure.

Per exemple, jo sempre he estat defensar que a major
formació major retribució; és la mateixa formació que té un
mestre que té un enginyer o que tenen diferents persones, o a
diferents institucions es paga bàsicament per això moltes
vegades? I vull posar un exemple, aquí tots hem coincidit que
l’Estatut d’Autonomia permetria tenir una policia autonòmica,
si ara nosaltres, perquè volguéssim, perquè així ho decidíssim
aquí, volguéssim tenir una policia exemplar, una policia a
l’alçada de les millors del món, haurien de tenir una formació
increïble, una gran formació; aquesta policia autonòmica
hauria de cobrar el mateix que una altra que té moltíssima
menys formació?

Doncs són coses que hauríem de discutir i hauríem de
veure si convé o no convé, hauríem de discutir això que deia
el Sr. Lafuente, que jo li don la raó en moltíssimes de les
coses que ha dit, jo de fet també venia amb el BOE, allà on ve
l’acord que hi ha en aquests moments, però hauríem de saber
allà on volem arribar, no? I és clar, els dubtes són aquests que
s’han plantejat aquí? Ha de ser uniforme el que cobren les
policies a cadascuna de les comunitats o el fet de ser una
autonomia et dóna aquesta llibertat, destinar uns sous a la
policia o destinar-los a l’educació o destinar-los a salut, per

exemple? O destinar-los a serveis socials? Els sous no són
infinits, són finits, per tant cadascú, cada autonomia ha de
poder-los destinar allà on més els convengui.

Em sap greu despatxar aquesta PNL sense que parlem de
la problemàtica que tenim a Balears, de la problemàtica que
tenim a Eivissa, perquè dient que estam d’acord amb el tema
econòmic, és clar, resulta que a Eivissa ens passam l’estiu que
tenim quasi la meitat de la policia que tenim la resta de l’any,
perquè del que hem de parlar és d’altres coses, no només del
sou. Si a un policia demà li apujam el sou el doble, a un policia
nacional o a un guàrdia civil li apujam el doble el sou i diem:
doncs, miri, vostè vagi’s cap a Eivissa; dirà: no, és que no puc
anar a Eivissa, perquè no tenc habitatge. Què he guanyat jo amb
aquesta pujada de sou? Jo, eivissenc o jo resident a les Illes
Balears, si no hi puc viure. Harem de solucionar altres coses
que van conjuntament amb això, i dic el tema de la residència,
el tema de la formació, molts temes que són importants i allà
on tots ens hi sentiríem molt a ple.

A mi em sabria greu pensar que algú fa una proposició no
de llei per contestar el que va passar a Catalunya mesos
endarrera, pràcticament des d’aquell moment surt aquest tema;
bé, Catalunya té uns acords amb l’Estat per pagar-se la seva
policia, bé, a veure què saben aconseguir la resta de
comunitats, jo crec que la lluita sempre és aquesta, no?, tots
hem d’aconseguir dels que tenim a sobre el màxim possible.

Però jo ara vull anar al fons d’això, perquè tenim el temps
limitat, i l’únic que volia expressar és que em sap greu que no
tenguem molt més temps, molts més dies per discutir d’això
i arribar a propostes d’acord que ens beneficiïn o que
beneficiïn de veritat la nostra comunitat. Deia que el Sr.
Lafuente tenia raó en el que deia, hi ha uns acords que són del
mes de març, que està publicat en el Butlletí Oficial de
l’Estat, amb data de 20 de març, i que el Sr. Marlasca ja ha
confirmat que aquest mes d’octubre s’abonarà la primera
quantitat dels primers 500 milions, que corresponien a l’any
2018, i poder-ho fer cada any fins a arribar a aquesta
equiparació que s’ha demanat.

Per tant, l’incorrecte, el que ens falla aquí és que aqueixa
proposició no de llei vostè la va presentar en el mes de febrer,
en el mes de març ja estava pràcticament resolt, faltava donar-
li el vist-i-plau darrer de tirar endavant l’acord al qual havia
arribat el Govern, en aquest cas, del Partit Popular, amb els
sindicats de les policies nacionals i associacions de guàrdies
civil, doncs tirar-ho endavant. Aquest mes s’hi tiren, és a dir,
el compromís que hi havia per al 2018, que té caràcter
retroactiu des del dia 1 de gener del 2018, doncs anirà
endavant.

Per tant, ens haguéssim pogut dedicar a parlar d’una altra
cosa, però el Sr. Lafuente també demanava, deia, amb un altre
redactat estaríem totalment d’acord, per això nosaltres hem
decidit presentar una esmena in voce, en el sentit que
modifica aqueixa proposta d’acord en el sentit que diria que
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a continuar amb les accions necessàries per acomplir l’acord
relatiu a l’equiparació gradual de les condicions econòmiques
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dels funcionaris de la policia nacional i de la guàrdia civil,
recollit a la Resolució de 19 de març del 2018, de la
Secretaria d’Estat de Seguretat, pel qual es publica l’acord al
Ministeri d’Interior, sindicats de policia nacional i
associacions professionals de guàrdia civil”.

Mirin, aquesta és l’esmena que nosaltres presentam, que
crec que també, mirant-me el Sr. Lafuente, pel que ell ha dit,
crec que feia referència exactament a això, que quan ho ha dit
ell he pensat, bé, és el que presentam nosaltres, podríem estar
tots d’acord, perquè nosaltres personalment, no vull acabar
sense dir que coincidim amb totes les esmenes que s’han
presentat, per la qual cosa convertim la PNL en qualque cosa
molt més àmplia del que inicialment s’ha presentat. Però tal
vegada amb aquesta esmena in voce, que li passaré una còpia,
sí, sí, quan estigui jo li deixaré, per si tots hi estam d’acord, i,
si no hi estam la fem fora, supòs que ho podrem fer així.

Estaríem d’acord, jo esper, Sr. Pericay, que hi estigui i que
puguem tenir un acord més ampli del que tal vegada tendríem
d’una altra manera.

Res més, moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Torn de paraula del grup proposant, té
la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, mirant de fer via un poc amb la resposta a les
intervencions, nosaltres no tendríem inconvenient a acceptar
aquesta modificació, si efectivament tothom accepta aquesta
esmena in voce, si no és així, evidentment no l’acceptaríem.

Respecte de la resta d’observacions que s’han fet aquí, el
Sr. Martí em parlava del temps, deia que això, el temps que ha
passat modifica el sentit; en absolut, el sentit és reforçar
justament l’existència d’uns acords presos i que el temps
passat no fa de cap manera innecessaris.

Sobre el tema de la policia autonòmica, nosaltres creiem
que no és necessària, que el que s’ha de fer és reforçar els
cossos existents mirant d’arribar a aquesta... un poc el que deia
el Sr. Font abans, mirant d’arribar a aquesta eficàcia que en
aquest moment, efectivament, no és produeix, per falta
d’efectiu, per falta de coordinació o pel que sigui. Per tant, no
acceptarem, evidentment, l’esmena de substitució de MÉS per
Menorca.

Sí acceptarem la modificació, l’esmena d’addició d’El Pi,
evidentment hi estam d’acord i creiem que, per altra, té un
avantatge en aquest debat, que és la més genèrica i  la que
permet també incloure, amb el sentit últim, que és el de
reclamar una major dotació des del punt de vista de places i
també reclamar una major dotació des del punt de vista de les
infraestructures existents, i permet aquí incorporar moltes

esmenes per exemple que presenta Podem, i que no
acceptarem, més que res perquè no es tracta de fer una llei que
entri en aquest ni... una proposició no de llei, vull dir, que entri
en aquest nivell de detall, però evidentment que estam d’acord
amb les esmenes que ha explicat prèviament el Sr. Carlos
Saura.

Respecte d’altres coses que s’han dit, jo no sé això del Sr.
Saura, jo no sé exactament d’on ha tret que en el pressupost
general de l’Estat del 2015 nosaltres hi vàrem votar en
contra...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., per al 2016? Nosaltres què varem votar el 2015 per al
2016? I vostès què van votar el 2015 de cara al 2016? No hi
érem. Bé, és igual, en tot cas, simplement era una precisió, no
hi ha amb aquesta voluntat de comparar cap enfrontament, no
hi ha tampoc cap referència superposada en el que passa a
Catalunya, és simplement és una qüestió de justícia, aquí hi ha
dos partits, el Partit Socialista i el Partit Popular que des de fa
molts d’anys duen en el seu programa la idea que es troba
darrera d’aquesta proposta, és a dir, aquí, això és una
reivindicació, si volen, sindical, salarial, com s’ha dit, però és
que a la vegada parteix d’un concepte absolutament just: a
igual feina igual salari, perquè, a més, parlam de cossos que
realment des de tots els punts de vista assumeixen unes
funcions pràcticament anàlogues, i és aquesta la raó del que
nosaltres hem plantejat abans.

Respecte del Partit Popular, només volia dir que,
efectivament, la intervenció del Sr. Lafuente faig meves i
nostres evidentment, el record i el condol per al Guàrdia Civil
assassinat i també, per descomptat, la col·laboració dels
cossos de l’Estat i de tots els cossos, en general, amb les
inundacions que han tengut en el Llevant de Mallorca, i també
aprofit, evidentment, per expressar el nostre condol, cosa que
no havíem pogut fer, a les víctimes, cosa que no havíem pogut
fer avui.

MÉS per Mallorca, lluita sindical, no, en realitat insisteix
en l’argument que he dit abans, hi ha una lluita sindical però
evidentment també hi ha uns programes electorals que
recullen justament això, no es tracta aquí d’entrar en això.

I diu, crec que no tots els cossos han de cobrar el mateix;
jo crec que a igualtat de feina, a igualtat de funcions,
evidentment que han de poder cobrar el mateix, no veig quina
raó hi ha perquè no sigui així.

Demanava el Sr. Tarrés un debat més ampli, i perfecte, és
que evidentment que em sembla molt bé que el facem, avui
tenim una proposta concreta, relacionada amb uns fets
concrets i, per tant, des d’aquest punt de vista és a això que ens
hem de cenyir. Abans també deia que hi havia altres qüestions
que no incorporam i que podríem incorporar perfectament a
aquesta proposició no de llei, perquè creiem que no és tampoc
el lloc.
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A més formació més retribució? Per això hi ha unes
escales salarials també, i  també són equiparables, jo,
simplement, m’he limitat a agafar el nivell més baix d’aquesta
escala, com a terme de comparació. En els més alts s’equilibra
més, efectivament, però quan ets baix i, en el fons, aquí és on
hi ha la majoria de policies i de guàrdies civils afectats, és
clar, en aquests nivells és on es veu més, justament, una
desigualtat i una injustícia, al nostre entendre.

Per tant, vull agrair als que han donat suport a la proposició
no de llei les seves paraules, evidentment, i a tots aquells que
vulguin votar-la ara. Tenim pendent evidentment que aquesta
proposta que s’ha fet in voce sigui acceptada per tots els grups
perquè pugui ser vàlida.

EL SR. PRESIDENT:

Tots els grups parlamentaris estan d’acord amb l’esmena
in voce que ha fet el Sr. Xico Tarrés?

(Remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

A veure, una qüestió  respecte d’això, ... és una cosa que
s’afegeix, no, no, que s’afegeix... no de substitució de tot el
text.

(Se sent una veu de fons que diu: sí, sí, sí)

No, llavors no, eh, llavors no, no, ...

(Remor de veus)

..., és que hem pensat... ho havia entès, abans ho havíem
comentat, ho havia entès com a un element que apareixia com
a un afegit.

Idò, llavors no, ho sent molt.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la votació de la proposició no de llei, el
punt 1, més el punt 9, amb l’esmena d’El Pi, que és la RGE
núm. 11160/18. Votam.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Per favor, president, demanaria votació separada, si pot
ser.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a la votació, idò, del punt 1. Votam.

31 vots a favor; cap en contra i 24 abstencions.

Ara passaríem a la votació del nou punt, que és l’esmena
RGE núm. 11163/18 d’El Pi. Votam.

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

V. Comunicació de la designació dels diputats i/o les
diputades encarregats de defensar en el Congrés dels
Diputats la Proposició de llei RGE núm. 2953/18, 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.

Doncs tot seguit passam al cinquè punt de l’ordre del dia,
que correspon a la comunicació de la designació de les
diputades encarregades de defensar en el Congrés dels
Diputats la Proposició de llei 2953/18, 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.

La Mesa, constituïda com a tal en la sessió de la Junta de
Portaveus de dia 11 d’octubre, i d’acord amb aquesta, acordà
d’encomanar la defensa al Congrés dels Diputats de la
proposició de llei abans indicada a les diputades següents: la
Sra. Maria Tania Marí i Marí, la Sra. María José Camps i
Orfila i la Sra. Sílvia Tur i Ribas. Aquesta designació ha estat
publicada al BOPIB, comunicada a la Mesa del Congrés dels
Diputats, i s’han expedit les credencials corresponents.

VI. Comunicació de la designació dels diputats i/o les
diputades encarregats de defensar en el Congrés dels
Diputats la Proposició de llei RGE núm. 4406/18,
complementada mitjançant l’escrit RGE núm. 4603/18,
sobre la protecció de l a mar Mediterrània sota la
jurisdicció espanyol a dels danys que pugui produir
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i
altres substàncies minerals.

Doncs tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia,
que correspon a la comunicació de la designació dels diputats
i/o les diputades encarregades o encarregats de defensar en el
Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
4406/18, complementada mitjançant l’escrit RGE núm.
4603/18, 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.

La Mesa, constituïda com a tal en la sessió de la Junta de
Portaveus de dia 11 d’octubre, i d’acord amb aquesta, acordà
d’encomanar la defensa al Congrés dels Diputats  de la
proposició de llei abans indicada als diputats següents: el Sr.
Miguel Ángel Jerez i Juan, la Sra. Silvia Limones i Costa i el
Sr. Miquel Gallardo i Esgleas. Aquesta designació ha estat
publicada al BOPIB, comunicada a la Mesa del Congrés dels
Diputats, i s’han expedit les credencials corresponents.

Doncs com que en aquest moment no tenim més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201802953
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804406
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201804603
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