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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia senyores diputades i senyors diputats.
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Primer, reconeix aquells homes i aquelles dones que varen
lluitar i treballar activament per la recuperació de la
democràcia i la seva consolidació.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
B al ears en record del mo vi ment demo cràti c
preautonomista de les Illes Balears.

Sego n, reconeix el moviment preautonomista i el seu
llegat per aconseguir l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears.

Començam la sessió plenària, abans de començar amb
l’ordre del dia, passarem a la lectura de la declaració
institucio nal en reco rd al moviment democràtic
preautonomista de les Illes Balears.

Tercer, afirma el valor de la democràcia enfro nt de la
dictadura.

La Sra. Joana Aina Campomar, Secretària Primera farà la
lectura.

Afirma el seu compromís en la veritat, la justícia i la
reparació amb totes les víctimes de la Guerra Civil espanyola
i la dictadura franquista.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
Dia 29 d’octubre de 1977 entre vint i vint-i-cinc mil
persones es manifestaren a Palma per reclamar l’autogovern
per a les Illes Balears. Una gran mobilització popular, la
primera, després de 40 anys de dictadura franquista, que va
tenir un gran ressò entre la societat de totes les illes,
conformant el que coneixem com el moviment demo cràtic
“preautonomista”.
Persones de diferents ideologies i bona part de l’arc
parlamentari, de la mà d’intel·lectuals i defensors de la llengua
pròpia, s’unien per reclamar un Estatut d’Autonomia. Tan sols
quatre mesos abans s’havien realitzat les primeres eleccions
democràtiques, que aconseguiren la representació al Congrés
i al Senat de membres d’UCD, del PSOE i d’Aliança Popular.
Aquesta mobilització va ser la cristal·lització de la feina
realitzada al Santuari de Cura on es redactà l’avantprojecte de
l’Estatut d’Autonomia de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, més conegut com l’“Estatut de Cura”. Es
constituïa l’Assemblea de Parlamentaris, que presidí Jeroni
Albertí i que estava integrada pels onze representants de les
Illes Balears a les Corts.
Aquesta assemblea es reuní a les diferents illes a efectes
d’aprovar el Projecte de Règim Transitori per a l’Autonomia
de les Illes Balears, que fou rebutjat pel Govern central, i
redactà el Decret Llei que va ser aprovat al Consell de
Ministres, per tal de regular el Règim Preautonòmic de les
Illes Balears.
Aquest moviment serà l’embrió necessari per a l’aprovació
definitiva de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Podem donar la declaració institucional aprovada per
assentiment? Doncs, queda aprovada la declaració
institucional.
Perquè en prengueu coneixement i abans de començar la
sessió, i als efectes oportuns, us comunic que la Sra. Patrícia
Juana Gómez i Picard, consellera de Salut, no podrà assistir
per motius de salut a la sessió plenària d’avui, dimarts, 30
d’o ctubre. Per la qual cosa us sol·licit l’ajornament de les
preguntes orals davant el ple incloses a l’ordre del dia avui
esmentat.
Abans de començar també, la pregunta número 4 de les
preguntes dirigides a la Sra. Presidenta del Govern, passarà al
blo c de les dirigides a la presidenta. Hi estau totes i to ts
d’acord? Sí, és de MÉS per Menorca.
Doncs, passam al primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb so l·licitud de
resposta oral davant el ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 11386/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les actuacions del
Govern en relació amb les inundaci o ns de la zona de
Pollença.
Passam a la primera pregunta, la RGE núm. 11386/18,
relativa a les actuacions del Govern en relació amb les
inundacions de la zona de Pollença, que formula el Diputat Sr.
Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL I VIDAL:

L’article 21 de la Llei 2/2018, de13 d’abril, de memòria
i reconeixement democràtics, declara dia 29 d’octubre com a
dia de record del naixement del moviment democràtic
preautonomista i estableix la necessitat que les institucions
efectuïn actes d’homenatge i reconeixement.
Per aquests motius, el Ple del Parlament de les Illes
Balears:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bo n
dia. Sr. Conseller, estic convençut que al final de la legislatura
nosaltres dos ens entendrem, perquè de totes les preguntes
que li he fet en aquesta cambra al llarg de la legislatura, no me
n’ha contestada ni una, i aquesta que li volia fer avui, m’ha
contestat a les vuit del matí, quan han penjat el BOE a la pàgina
web del Govern, me n’ha contestat un tros. M’agrada més, Sr.
Conseller, aquesta manera d’actuar d’avui, que no la de les
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altres vegades que no em contesta les preguntes. De totes
maneres a vostè o a la Sra. Cladera, no sé a qui correspondrà,
faré una part de la pregunta que no ha estat contestada.
Feia referència a les inundacions que hi va haver a la zona
de Pollença principalment, el passat dia 12 d’octubre. Deia
que els veïnats estaven preocupats perquè no hi havia cens fet,
perquè els que no eren cooperativistes no sabien exactament
com havien quedat les converses del conseller amb la
cooperativa. I volíem saber quan s’obriria el cens. I això avui
ja ens ho resol el BOIB que ha sortit publicat fa una hora.
Hi havia una segona part de la pregunta i era si havia fet la
valoració dels danys de la zona pública i si sabia quin era el
resultat.
També li demanen si seguirà amb el mateix sistema
d’ajudes que les inundacions que es varen produir al Llevant.
I sobretot, el que l’afecta a vostè, Sr. Conseller, veïnats han
manifestat públicament, sobretot dos veïnats de la zona de Can
Cap de Bou i de la zona de Llenaire, que si el torrent hagués
estat net, tant de brutícies com de canyet, la ploguda no hauria
tengut el resultat que va tenir, no hagués fet tan de mal com el
que va fer.

El que sí he de dir és que en relació amb aquest tema, vostè
ja ha apuntat una de les línies de feina que es fan, que és fa des
de la Conselleria d’Agricultura, precisament avui es publica la
resolució per publicar o per crear aquest cens perquè els
pagesos i tots els danys que s’hagin produït en tema
d’agricultura puguin inscriure’s i establir una línia d’ajuda, a
més a més es farà alguna actuació també en el tema del torrent
de la zona.
P erò, a més a més, també es fan altres actuacions a
Pollença, des de la Direcció General d’Interior, juntament,
sempre coordinats amb l’Ajuntament de Pollença, es fa una
valoració dels danys privats que hi pugui haver, es parla que
unes 60 cases han tengut danys lleus, són mobles i
electrodomèstics, i es fa també una valoració d’aquest tema.
A més a més, també, es fa una valoració de camins públics i
privats, així com alguna infraestructura pública que es pugui
haver... que pugui tenir algun mal.
Quan es tengui una valoració glo bal de tot això
evidentment treballarem amb l’ajuntament per establir alguna
línia de col·laboració per poder sufragar aquests mals.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Vidal, té vostè la paraula.

Està d’acord amb aquestes propostes que fan ells?
EL SR. VIDAL I VIDAL:
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vidal. Doncs, té la paraula la Sra. Consellera
Catalina Cladera.
L A S R A. C O N S E L L E R A D’HISEND A I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. President, bon dia a to thom. Sr. Vidal li
contestaré jo la pregunta, perquè havíem pensat que anava en
relació a tots els danys que han passat a Pollença.
Bé, el primer que li he de dir efectivament, dia 18 i dia 19
ens trobam amb un episodi de pluges importants a la zona de
Pollença i Alcúdia, tot i que no són extraordinaris per l’època
en què estam. Aquest dia teníem activat el METEOBAL, a les
devuit hores de dia 18 es va activar el METEOBAL amb índex
de gravetat 1, això vol dir que s’activen un seguit de
mecanismes per o perar a la zona i, a més a més, el dia
anterior, o dia 18, en co ncret, es va reunir el grup
d’organismes per po der actuar davant l’o peratiu
d’emergències.
Aquest dia es varen enregistrar 33 incidents a l’112, dels
quals n’hi va haver... -perdona- 33 a Pollença i 12 a Alcúdia,
bàsicament tots per inundacions i tota la inundació que es va
produir a Pollença és per mor del torrent que ve de Lluc que
duia molt de cabal.

Gràcies, president. Sra. Consellera, ara entenc per què
havia respost una part de la pregunta un parell d’hores abans de
començar el ple i no era el conseller, ja m’estranyava que ho
volgués fer ell.
Però, així i tot, Sra. Consellera, n’hi he fet referència, els
veïnats estan preocupats per l’estat dels torrents. I la pregunta
seria: fa comptes posar als pressuposts d’aquest any que
vindrà, del 2019, doblers per fer manteniment de torrents per
mantenir les infraestructures hidràuliques o farà com l’any
passat en què li vàrem fer moltes d’esmenes perquè hi posàs
doblers per dur a terme neteja de torrents i varen rebutjar les
esmenes?
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vidal. Sra. Consellera, té vostè la paraula.
L A S R A. C O N S E L L E R A D’HISEND A I
ADMINISTRACIONS P ÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):
Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Vidal, crec que el que ha
d’entendre és que estam..., que aquest govern està devora de
tots els ciutadans quan ho necessiten i en el cas de Pollença
també hi som i treballam de la mà de l’ajuntament.
Quant a la pregunta, evidentment hi ha pressupost enguany
i hi haurà pressupost l’any que ve per mantenir els torrents i es
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fa, precisament en aquesta legislatura, una forta inversió en el
manteniment i l’estat dels torrents.
En el cas de Pollença, ja li he explicat que s’actuarà en el
que faci falta perquè els torrents estiguin en bon estat.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
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què la comissió d’estudi d’aquests informes controlada pel
Govern va denegar aquest projecte amb la situació de malestar
dels dos ajuntaments.
Per tant, davant aquesta situació, el Grup P opular a
l’Ajuntament de Maó va presentar una moció la setmana
passada que va ser aprovada per unanimitat, que requereix el
Govern perquè aquesta inversió sigui prioritària als
pressuposts del 2019.

I.2) Pregunta RGE núm. 11378/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a deutes amb les
treballadores i treballadors.

Per açò demanam al Govern a veure quina és la posició
davant d’aquesta demanda. Gràcies.

La segona pregunta, la RGE núm. 11378/18, serà ajornada
per a la propera setmana.

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

I.3) Pregunta RGE núm. 11355/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a reunions electorals amb empleats
públics.

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

La tercera pregunta, la RGE núm. 11355/18, relativa a
reunions electorals amb empleats públics, presentada per la
Sra. Diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
és ajornada, atesa la sol·licitud presentada pel Govern,
mitjançant l’escrit RGE núm. 11656/18.
I.5) Pregunta RGE núm. 11387/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les inversions a la
depuradora de Maó-Es Castell.
Passam a la cinquena pregunta, la RGE núm. 11387/18,
relativa a les inversions a la depuradora de Maó Es Castell, que
formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, l’Ajuntament
de Maó i el d’Es Castell fa molts d’anys que fan feina intentant
que la seva depuradora tengui tractament terciari, fa molts
d’anys que és una reclamació de tots do s, dels dos
ajuntaments, intentar que puguin treure aigua per regar jardins,
per fer net carrers, per fer net embarcacions. En definitiva, es
tracta d’una infraestructura que és propietat d’ABAQUA i
enguany es va presentar aquest projecte per part dels dos
ajuntaments a la Comissió de Turisme Sostenible.
En principi, semblava que era una inversió que reunia totes
les condicions per tenir ajuda perquè era de dos municipis,
supramunicipal, era mediambiental, es tractava d’evitar
consumir un producte... l’aigua i, per tant, evitar el consum
excessiu d’aigua, es tractava d’evitar que l’aigua depurada vagi
a la mar i, per tant, semblava que havia de tenir totes les
benediccions. Però la sorpresa va ser la setmana passada en

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, Sr. Diputat, gràcies per la pregunta. Des de
l’Agència Balear de l’Aigua tenim tota una llista de projectes
establerts de màxima prioritat. Hem explicat en diferents
actuacions que és una inversió aproximada de 108 milio ns
dels quals 22 anirien a l’illa de Menorca.
Destacaríem l’executat, com l’EDAR de Ferreries, un
projecte del 2009 que hem finalitzat aquesta legislatura; o en
fase d’execució, ara mateix tenim a Maó, que vostè hi feia
referència, el sanejament i l’abastiment de Llucmaçanes per
un valor de 650.000 euros; o la renovació de la xarxa de
sanejament i dels EDAR de Fornells, Ses Salines i la Victòria,
també per 650.000 euros.
En publicació tenim ara mateix el transport del fangs de
Ferreries, el condicionament, tractament i transport, per
1.600.000 euros.
En fase de tramitació l’EDAR del Migjorn, també una
reivindicació històrica, que envia el seu bombeig dins un
polígon industrial, que hem obtingut ara recentment la
llicència, per un valor aproximat de 300.000 euros.
La finalització i millora de l’emissari submarí de
Ciutadella nord que es va..., com vostè bé sap es va desprendre
i es va rompre, seria una inversió de 460.000 euros.
O el nou emissari de Binidalí, o n tenim a Maó una
depuradora que no funcio na atès que no varen fer el seu
emissari, per valor d’1,2 milions d’euros.
L’adequació de l’emissari de Cala en Porter de quasi
500.000 euros o l’adequació de l’emissari de la depuradora,
on vostè fa referència, que també han demanat per valor de 6
milions d’euros, i l’emissari de Sant Lluís per un valor de 2
milions d’euros.
En fase de revisió, en fase de redacció de projectes, dos
projectes també molt importants per a l’illa de Menorca com

7938

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 142 / 30 d'octubre de 2018

és l’EDAR d’Es Mercadal, per 3 milions d’euros, o l’EDAR de
Sant Lluís, per 3 milions d’euros.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

La prioritat en aquesta legislatura ha estat l’increment en
el manteniment de les nostres depuradores, així hem passat
del 2013 a l’illa de Menorca d’un manteniment de 4 milions
i escaig a 5,2 milions en el 2017.
Per tant, tenim clares les prioritats, hem de fer feina en el
terciari de Maó-Es Castell. Li reconec que ara mateix hi ha un
projecte damunt la taula, que hem d’analitzar les sinèrgies que
es poden crear, tenim la proposta de l’ajuntament, també la
proposta feta per l’Estat per reduir les emissions de la central
tèrmica i hem de veure entre aquests dos projectes quines
sinèrgies es poden generar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Lafuente, té vostè la paraula.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
informació, però no és el que li demanava. Jo no li demanava
que em fes una memòria dels seus projectes, sinó que un
projecte que està fet, que està presentat, que té l’acord dels
dos ajuntaments, a més de diferents colors polítics, que és un
projecte molt important per tota la zona de llevant de
Menorca, que em digui quina és la posició i em diu que
continuen estudiant aquest projecte, desgraciadament.
El que li puc dir és que la seva posició en aquest tema ha
causat decepció. Vostè mateix va anar a veure aquesta
depuradora i coneix perfectament quina és la situació. La
situació és desgraciada en aquesta depuradora perquè no té cap
utilització terciària i fa temps que està fet el projecte i,
desgraciadament, la resolució dels projectes de l’ecotaxa a
Menorca ha estat una decepció, perquè vostès han optat pel
totxo, per comprar immobles per comprar un centre
comercial, per arranjar un ajuntament, per comprar immobles
que després tindran el seu manteniment i no invertir...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Lafuente...
EL SR. LAFUENTE I MIR:
... en qüestions fonamentals...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Lafuente, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
L’ecotaxa...

Gràcies, Sr. Lafuente.
(Alguns aplaudiments)
Sr. Conseller, té vostè la paraula.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):
L’estafa, Sr. Lafuente, a la ciutadania va ser eliminar
l’ecotaxa, 1.000 milions d’euros en inversions que vàrem
perdre durant tots aquests anys. Això va ser l’estafa a la
ciutadania...
(Alguns aplaudiments)
... un impost de l’ITS que ha servit en depuració, en
sanejament, en abastiment d’aigua, en inversions que han estat
possibles gràcies a aquest impost respecte del qual vostès
estan en contra, que no ho sabem, depèn de la setmana, si hi
estan a favor o en contra.
En depuració l’impost de turisme sostenible ha estat clau
i seguirà essent a la propera legislatura.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
I.6) Pregunta RGE núm. 11389/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a un nou projecte del Port
de Sant Antoni de Portmany.
EL SR. PRESIDENT:
Doncs passam a la sisena pregunta, la RGE núm.
11389/18, relativa a un nou projecte del Port de Sant Antoni
de Portmany que formula la diputada Sra. Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra.
Ramón.
LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
Gràcies, president. El municipi de Sant Antoni té el port
natural més gros d’Eivissa, l’Avinguda del Passeig de les Fonts
enllaça amb el port i amb el passeig que enllaça des del moll
fins al port. El passeig aquest està transitat per mils de turistes
i per mils de visitants.
Des del municipi sempre han intentat treballar per
promocionar aquest actiu i així ho varen fer quan varen fer el
passeig que va fins al Caló des Moro, llavors hi havia un altre
projecte que anava a Cala Gració, pro jecte que estava molt
avançat, però que s’ha parat perquè ara resulta que està dins
d’aquests projectes que van en l’ecotaxa els quals no veurem
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en aquesta legislatura i que, a més, ens fan tornar 7 milions
perquè no ha començat, però bé, aquest és un altre tema.
El municipi també ha llevat el mercat a dalt d’aquest
Passeig de les Fonts per aconseguir un espai diàfan. Tots els
edificis que s’han construït han reculat per aconseguir tenir un
espai sense edificis, però ara, per ajudar en aquesta
transformació del port i la badia, va Ports i presenta un
projecte on deixa les oficines portuàries i la confraria en la
mateixa ubicació actual, i li preguntam, conseller, si considera
el Govern que el nou projecte del po rt de Sant Antoni de
Portmany respon a les necessitats reals d’aquest indret.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ramón. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.
EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):
Moltes gràcies, Sr. President. Feia anys que no vèiem
inversions en el port de Sant Antoni, i dins aquesta legislatura
haurem vist més de 2 milions d’euros d’inversions en millores
en el port de Sant Antoni. Ho haurem vist amb la reforma del
Passeig Marítim, ho haurem vist amb la consolidació del talús
de les Coves Blanques, amb una aposta molt forta, a més a més
per la seguretat, i sí, també amb l’edifici d’oficines; per què?,
perquè si vo lem millorar els serveis necessitam també,
evidentment, que els treballadors i que els usuaris puguin ser
atesos en les millors condicions.
Hem fet un edifici, per tant, que permet donar resposta a
la falta d’espais per a l’atenció als usuaris; per als treballadors,
perquè no hi ha ni tan sols arxiu; perquè estam sense vestidors
per al personal ni banys separats entre homes i dones, amb una
mala climatització, amb una il·luminació que no pertoca, i a
més a més amb problemes seriosos d’humitat. I tampoc, eh?,
compten ni tan sols amb dutxes ni vestuaris per als transeünts.
Davant d’açò vam treballar un projecte, un projecte que va
ser acordat amb l’ajuntament, que va suposar suprimir una
planta i va queda només amb planta baixa, amb el mateix espai
i el mateix volum; s’alinearà amb la façana de la Confraria de
Pescadors i per tant s’ampliarà en aquest cas el pas de
vianants, i a més a més s’unificarà amb l’estètica de la façana
de la mateixa confraria. Feim per tant en aquest sentit passes.
I és cert, l’ajuntament, el batle, ens va demanar en aquest
cas que poguéssim fer una darrera repensada abans d’iniciar
aquestes obres; el projecte està molt avançat, està en fase de
licitació, i li vam dir al batle que faríem una darrera pensada
abans de trobar una resposta, abans d’iniciar les obres. Però
què és fonamental?, entendre que el port en el seu conjunt és
una sola unitat, i que l’atenció al ciutadà, que la importància
que els transeünts siguin ben ateso s, que hi hagi una bona
vigilància, també depèn del fet que hi hagi unes bones
oficines, i per açò mateix es va decidir fer aquesta aposta per
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la construcció, que en certa manera també era una demanda
històrica.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Ramón, té vostè la paraula.
LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
Gràcies, president. Bé, idò segueixin amb la repensada,
perquè realment el port és un actiu per a aquest municipi i
consideram que és un error que finalment s’enderroquin
aquests..., no s’enderroquin i no se’ls busqui una altra
ubicació. És una oportunitat per a la transformació del port de
Sant Antoni, per dar-li continuïtat, per deixar aquest espai
sense edificis, i ho ha demanat sempre el municipi. Durant
2008-2009 ja hi havia un projecte, que hi havia el conseller
Jaime Carbonero, que ja es va canviar aquest projecte, ja es va
retirar; no entenem per què ara torna a entrar i tornen amb el
mateix criteri. No té cap sentit quan el PSOE, Podemos i el
Grup Mixt han presentat una proposició de llei, ara, de
protecció de la badia de Portmany, que vol considerar el port
com a lúdic, esportiu i turístic, i ara vostès volen deixar
aquells dos edificis allí enmig, que una volta que estiguin ja
serà molt complicat plantejar que es llevin, i serà molt
complicat que no hi hagi unes altres construccions futures.
Té la suficient importància econòmica i social per a aquest
municipi perquè es faci amb consens, tant polític com social,
i li demanam que el diàleg que tant proclamen en practiquin,
tant aquí com a totes les institucions.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ramón. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):
Sant Antoni, aquella primera línia, són edificis de tretze
plantes; parlam d’un edifici de planta baixa, que es va reduir a
més a més el primer pis, que no suposa ni creixement ni més
espai, i que permet donar resposta fonamental de millora de
serveis. Sense oficines portuàries no es pot donar l’atenció
que pertoca, i les necessitam, i açò també ho han d’entendre
vostès: perquè el port funcioni bé hi ha d’haver unes bones
oficines que funcionin i que donin resposta als visitants; si no,
no hi haurà una bona qualitat de servei per part del port.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
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I.7) Pregunta RGE núm. 11375/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Mai cas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute amb
els treballadors de les ambulàncies.

A partir d’aquí la pregunta és clara: quina opinió té el
conseller sobre el tancament de cinc finques o cinc
explotacions agràries de Menorca en el que duim d’any?
EL SR. PRESIDENT:

I.8) Pregunta RGE núm. 11376/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del G rup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protocol
d’atenció al col·lectiu transsexual.
La setena pregunta, la RGE núm. 11375, i la vuitena
pregunta, la RGE núm. 11376/18, són ajornades per a la
propera sessió plenària.
I.9) Pregunta RGE núm. 11388/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al tancament dels llocs a
Menorca.
Passam a la novena pregunta, la RGE núm. 11388/18,
relativa al tancament dels llocs a Menorca, que formula el
diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Tadeo.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
primer de to t ens volem solidaritzar amb aquelles persones
que han patit a Menorca l’avaria elèctrica que han tingut, culpa
d’un cap de fibló, i concretament també amb els pagesos que
han hagut de tirar molts d’ells la llet que tenien
emmagatzemada des de dilluns passat.
I dit açò, ja que fem referència a aquest tema a la pregunta
d’avui, Sr. Conseller, a Menorca el que duim d’any han tancat
cinc llocs més, cinc explotacions agràries i ramaderes han
deixat d’operar. Aquest govern, en el seu acord de
governabilitat, el basava en la diversificació econòmica, la
redistribució de la riquesa i també a convertir el creixement
econòmic en un major benestar social. La realitat és que
tanquen comerço s, tanquen indústries, com vam veure aquí
també, vam debatre la setmana passada, i també tanquen llocs,
i a la vegada el Govern el que ha fet..., està fent, millor dit, una
llei agrària que va en una direcció que nosaltres creiem que no
és la que toca.
A partir d’aquí setmana rere setmana, a la ponència de la
Llei agrària, veim que hi ha dos blocs; per una banda, uns grups
parlamentaris que no són els que donen suport al Govern, que
intenten recuperar aspectes de la llei que es va aprovar el
2014, una llei que implicava i que podia fer que els pagesos
poguessin tenir una renda alternativa per poder subsistir; per
una altra banda hi ha els grups parlamentaris que donen suport
al Govern, que el que fan és tornar a una situació que hi havia
abans, que fa que les explotacions agràries i ramaderes no
siguin prou productives i no tenguin la mentalitat que han de
tenir per subsistir. Tot açò és important, perquè al final un lloc
que es tanca difícilment es torna a recuperar i moltes vegades
es ven a estrangers.

Gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç
Vidal.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):
Sr. Tadeo, ahir mateix estàvem reunits amb el director
insular d’Agricultura del Consell de Menorca per analitzar el
que passa a Menorca aquests dies, per conversar, per
manifestar-li la preocupació i el suport al sector agrari
menorquí davant aquest cap de fibló.
Dit això, vostè ha afirmat que havien tancat cinc llocs. A
nosaltres, a través del Consell de Menorca, ens consta que
Granada de Dalt, Biniseguí, Santa Maria Anna, Arenes de Baix,
no han tancat sinó que han reconvertit la seva activitat, han
passat de produir llet a vacum de carn. A altres llocs sí que
s’ha produït el tancament, perquè el pagès s’ha desplaçat d’un
lloc a un altre, i fins i tot algun lloc que estava abandonat o que
havia abandonat l’activitat agrària l’ha recuperada, com pugui
ser Es Punset.
Per tant sí que és vera que hi ha una preo cupació en el
sector a causa de les diverses compravendes que hi ha hagut,
que aquesta terciarització pot suposar una expulsió del sector
agrari, i per això és més important que mai una llei agrària que
defensi l’agricultura, que consideri el sector ramader
estratègic, que estigui al costat dels pagesos, que estiguem
garantint unes rendes dignes perquè el sector agrari de
Menorca segueixi endavant i no sigui terciaritzat i expulsat del
sòl rústic, com ha passat a altres indrets.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Tadeo, té vostè la paraula.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri, la seva
llei agrària, i dic la seva perquè el sector no està a favo r
d’aquesta llei agrària, precisament el que farà serà sentenciar
el sector agrari ramader de Menorca. Es tanquen finques o es
reconverteixen, però l’important és que aquestes finques
puguin tenir una renda alternativa, puguin subsistir; si no poden
subsistir arribaran a tancar, i sabem que el problema potser és
el baix preu de la llet o el que vulgui, però o fem una llei
adaptada als nous temps i permetem que els pagesos puguin
tenir una renda alternativa i viure bé del camp o aniran tancant,
i la seva llei va en contra d’açò, i ho diem setmana rere
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setmana a la ponència de la Llei agrària, que vostès volen fer
una llei en contra del sector.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta del Govern,
creu que des que vostè es va autonomenar consellera de
Turisme actua des del consens i el diàleg? Creu que la
perceben com a una consellera dialogant el propi sector, o els
seus companys de Consell de Govern? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):
Sr. Tadeo, agraesc la seva rectificació. No és el mateix
tancar que reorientar, que reconvertir, que fer altres activitats,
i és vera que si el preu de la llet, pel tema de la insularitat, pel
tema del context, sofreix, i pateix, i no té una garantia d’una
rendibilitat bona per als agricultors; per això po sam
instruments com la PAC; el Pla de desenvolupament..., el
PDR; l’ITS, que també inverteix molts de milions en el sector
agrari per generar activitat; el contracte agrari, que és pioner
a Menorca, que volem estendre amb aquesta llei a la resta
d’illes.
Però vostès el que feien amb el seu model era accelerar la
terciarització del sector agrari, terciaritzar el sòl rústic, i
l’únic que fa això és expulsar els nostres pagesos del camp.
Volem un camp de Menorca viu, volem un camp de Menorca
que es pugui reorientar per tenir rendibilitat, i volem un camp
de Menorca que no sigui un decorat per a altres coses, sigui
per produir aliment, per produir aliment de qualitat, que d’això
a Menorca en saben molt. Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta
del Govern, la Sra. Bel Busquets.
LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):
Moltes gràcies, Sr. President. És graciós, Sra. Prohens,
que vostè que va ser la passada legislatura amb aquell Govern
que va governar en contra de la ciutadania d’aquestes illes, em
faci aquesta pregunta. Però si vol que li contesti, li contestaré
concisament, sí ho crec.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Prohens té vostè la
paraula.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. El seu complex d’inferioritat amb
el Partit Popular comença a ser preocupant Sra. Busquets.
(Remor de veus)

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.10) Pregunta RGE núm. 11390/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a disminució del servei
mèdic a la Unitat Bàsica de Cala d’Or.
Doncs la desena pregunta, la RGE núm. 1 1 390, serà
ajornada per a la propera sessió plenària.

Miri, jo li diré, impost de turisme sostenible o eco-estafa.
Busquets passa el rodillo, fan una comissió de postureo, per
fer el que realment volen fer amb l’ecoestafa, comprar
finques, adquirir patrimoni, o fer habitatge social.
Mentrestant, voten que no a un projecte de l’Ajuntament de
Manacor per reduir els nitrats a tota la comarca i condemnen
els manacorins i a tota la comarca a no tenir aigua potable, ni
tan sols per cuinar. Voten que no a mantenir la depuradora de
Maó i Es Castell, mentrestant tenen el centre de Vila
d’excrements. És una obligació seva Sra. Consellera prioritzar
el tema de l’aigua amb el que ja es coneix com a ecoestafa.
(Remor de veus)

I.11) Pregunta RGE núm. 11391/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margari ta Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a decisions
adoptades per la Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme.

Que s’ha de fer habitatge social, que és una prioritat...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, silenci, silenci!

Passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 11391/18,
relativa a les decisions adoptades per la Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, que formula la diputada Sra.
Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:
..., evidentment, però aquesta ecoestafa no pot tapar la
incapacitat d’aquest senyor, amb 1.350 milions d’euros més,
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de no haver fet ni un sol habitatge de protecció oficial a les
Illes Balears durant aquesta legislatura.
Més exemples de consens i diàleg. Li deien Comissions
Obreres i UGT que vostè els havia exclòs de la modificació de
la Llei turística, del tot inclòs. No passa res perquè també ja
he dit que vostè es veu incapaç de regular-ho en aquesta
legislatura. Això sí, vostè paga 300 euros el cobert a
periodistes de Londres perquè parlin bé de vostè. Cregui’m,
Sra. Consellera, 17.000 euros no serveixen per tapar la seva
incapacitat, per tapar la seva turismofòbia, o per tapar que les
nostres platges i el centre de Vila està ple d’excrements.
Si es tracta de convèncer Sra. Busquets, millor el mètode
Negueruela, no és tan ètic, però almenys no ens costa tants de
doblers a tots els ciutadans.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Prohens. Sra. Vicepresidenta té vostè la
paraula.
LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):
Moltes gràcies, Sr. President. De fet, complex cap ni un,
cap ni un, cap ni un! De fet, en tot cas servei a la ciutadania,
per això som aquí nosaltres, per això la ciutadania els va deixar
amb aquest mínim històric que tenen. Per tant, complex ni un,
molt orgullosa de servir la ciutadania.
I si parlam de consens i diàleg també li puc dir: 29 decrets
llei, perquè vostès passaven el rodillo a tort i a dret durant tota
la legislatura..., nosaltres 8 només...

I un impost de turisme sostenible que en dos anys i mig
s’ha fet una recaptació de 200 milions d’euros, 100 milions
dels quals van a projectes mediambientals, 40 dels quals a
l’aigua; 34 a cultura; 40 a diversificació econòmica i a
formació; i 26 a habitatge. Perquè nosaltres creiem que el
turisme genera uns recursos que poden revertir en millors
serveis a la ciutadania.
Aquest és el nostre projecte dialogat i consensuat. Moltes
gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta.
I.4) Pregunta RGE núm. 11670/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a les mesures
per evitar que els ciutadans de Menorca tornin quedar
sense electricitat.
Doncs, passam a la pregunta que abans havíem passat al
bloc de la presidenta, que seria la quarta pregunta, la RGE
núm. 11670/18, presentada en substitució de la RGE núm.
11374/18, relativa a les mesures per evitar que els ciutadans
de Menorca tornin quedar sense electricitat, que formula la
diputada Sra. Patricia 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 a tothom. Sra. Presidenta,
com ja sap, des de diumenge, a les deu, més de mitja Menorca
roman sense llum, ni serveis de telefonia, a causa del cap de
fibló que va produir la caiguda de quatre torres d’alta tensió.
El temporal ha afectat dues línies i ha provocat greus danys
estructurals, amb la caiguda de do s suports, i a la línia
Dragonera-Es Mercadal i a la línia Dragonera-Ciutadella.

(Alguns aplaudiments)
... i per qüestions de necessitat. Per tant, si parlam de passar
rodillo, Sra. Prohens, per exemple, un botó, un Govern al qual
vostè va donar suport i ben o rgullosa, i unes bones
mambelletes que feia!
Però sí, li diré, si parlam de consens i diàleg un impost de
turisme sostenible, que té el suport de la ciutadania, que no ha
tengut cap incidència en la venguda de visitants, els visitants el
paguen i saben allà on va. Li puc explicar més, un impost de
turisme sostenible que passa per una comissió i una per una
plenària, que en plenària acull el 80% dels vots favorables.
(Remor de veus)
No, senyora, 2 vots en contra i 2 abstencions, la resta tots
són vots favorables.

34.000 abonats afectats, que vol dir prop de 50.000
persones sense llum, en ple segle XXI. Cal recordar que des
d’octubre passat Menorca es troba desconnectada de Mallorca
per la caiguda del cable submarí i fins a l’any 2020 no es
restituirà. A reunions amb Red Eléctrica Española es va
assegurar que invertirien a Menorca amb un pla extraordinari
de manteniment.
Pel que es viu a Menorca, hom es demana en què consistia
aquest pla de contingència i com es possible que no s’hagués
previst una situació com aquesta, més tenint en compte que
Menorca es troba en una situació de debilitat en el tema
elèctric? Les situacions viscudes aquests dies posen en
evidència que no s’havia plantejat una crisi com la que vivim
en una situació tan extrema. Ens preocupa i molt la manca de
previsió i la situació crítica que viu la ciutadania de Menorca
i pensam que Red Eléctrica Española ha d’explicar quines són
les inversions que van dir que farien a la nostra illa i en què
consistia aquest pla de manteniment.
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Cal recordar que Red Eléctrica Española és propietària de
les línies i sots-estacions de transport a les Illes Balears des
del 2010 i que es va comprometre a millorar les
instal·lacions, resoldre les mancances de la xarxa de transport,
fer manteniment amb el suport permanent de la brigada. I tot
açò, a més, s’havia de fer en el període 2010-2018.
Des de MÉS per Meno rca consideram que en aquesta
avaria, a més dels danys i perjudicis econòmics causats, s’han
de demanar responsabilitats a qui és l’encarregat de
subministrar-nos l’energia.
Sra. Presidenta, quines són les mesures que s’emprendran
per evitar que Menorca torni quedar aïllada i sense llum?
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ministeri del Govern que presidia en aquell moment Mariano
Rajoy, fins que el 8 de gener de 2018 hi ha una reunió amb el
ministre, el conseller i la presidenta del Consell de Menorca;
el ministeri en aquell moment presidit per Álvaro Nadal es
compromet a fer algunes coses, que no fa. I no és fins que no
hi ha un canvi de Govern a Espanya que es comencen a
accelerar les decisions, així és.
I el passat mes de juliol s’ha aprovat la modificació de la
planificació estatal que permet establir un bypass que ja es fa
per part de Red Eléctrica; es modifica el pla per poder fer el
segon cable, perquè n’hi haurà d’haver tres, el segon actual, i
s’acceleren, des del Govern hem demanat l’acceleració
d’aquesta presa de decisions, i estic convençuda que molt aviat
veurem un acord.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Sra. P residenta del
Govern Francina Armengol.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. Picornell, Sr. P resident. Gràcies, Sra. Font,
per la seva pregunta, que permetrà també explicar en aquests
moments com es viu la situació a l’illa de Menorca.

També amb el nou govern s’ha pogut apro var la inversió
necessària de 18 milions d’euros perquè la central de Maó
pugui adaptar-se i seguir funcionant i també s’ha modificat la
planificació que permet la connexió del parc fotovoltaic de
Son Salomó.
Sra. Font, el Govern, la societat menorquina, el Consell de
Menorca, els ajuntaments tenim un pacte fet sobre la transició
necessària. Necessitam evidentment el suport de les
administracions estatals. Desgraciadament la desídia del Partit
Popular ha fet molt de mal...
EL SR. PRESIDENT:

Vostè explicava bé l’entrada del cap de fibló terrible que
va ser diumenge e matí, va tallar dues de les línies de l’illa de
Menorca, la qual cosa va deixar gairebé la meitat de l’illa
sense subministrament elèctric. I jo vull posar de manifest una
vegada més la capacitat de coordinació, de posar-se d’acord i
de fer feina conjunta que ha demostrat la societat menorquina
en aquest cas. I vull donar les gràcies a tots aquells que ho han
fet possible i intentem que el subministrament elèctric es
pugui restablir el més aviat possible, com a tard demà, que és
el que tenim previst.

Sra. Presidenta...
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
.... a l’illa de Menorca. Moltes gràcies.
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Com vostè sap s’ha mobilitzat tothom, des de tots els
ajuntaments, el consell insular, el Govern de les Illes Balears,
totes les entitats d’emergències i també evidentment Endesa
i Red Eléctrica, que són els encarregats de garantir aquest
subministrament. Avui arribaven 68 grups electrògens més a
l’illa de Menorca, que ja són a l’illa, s’instal·len per intentar,
mentre no s’arregla la línia, poder donar sortida als usuaris de
l’illa de Menorca.
Però crec que està bé que expliqui vostè tota la realitat del
que passa en termes energètics a l’illa de Menorca. I la desídia
que hi va haver del Govern anterior d’Espanya a l’illa de
Menorca provoca reaccions com aquesta, i crec que val la
pena que ho tornem explicar.
Menorca rebia el 15% d’energia a través del cable que la
unia amb l’illa de Mallorca. Estava previst en el Pla energètic
del 2015-2020 que s’havia de fer aquell segon cable. Des del
2016 aquest Govern de les Illes Balears demana al ministeri
aquest segon cable, sense cap resposta positiva per part del

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Font, té vostè la paraula.
LA SR. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sra. Presidenta. El que vivim evidencia la
necessitat que a les illes ens puguem auto abastir
energèticament i de la importància d’accelerar el procés
d’implantació d’energies renovables.
La nostra realitat geogràfica és la que és i aquesta condició
ens obliga a tenir en compte altres paràmetres.
Dissortadament les pitjors pors de quedar-nos aïllats
totalment s’han fet realitat.
Fem tard i ara més que mai es veu que és fonamental la
sobirania energètica, però ja com a necessitat, ni tan sols com
a caprici, com a necessitat.
Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font.
I.12) Pregunta RGE núm. 11384/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a les
incidències en el transport.
Doncs passam a la dotzena pregunta RGE núm. 11384/18,
relativa a les incidències en el transport, que formula la
diputada Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula, Sra. Huertas.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president, bon dia a tothom. La meva solidaritat
amb tota la ciutadania de Menorca i esperem que efectivament
demà estigui ja tot solucionat.
Presidenta, el transport públic és un dels serveis més
necessaris i important, ara més que mai, a causa dels
embussos que patim en les nostres carreteres dia a dia, tant a
l’estiu com a l’hivern, ara ja no hi ha diferències.
Tenim un transport deficient, tant qualitativament com
quantitativament, un transport que no deixa de donar males
notícies si exceptuam la d’avui matí del tren a Sa Pobla,
perquè normalment és o que es cremen els autobusos o que
deixen gent a terra, com el cas de Sineu o Sóller, trens que
s’aturen amb el mur de l’estació, que només funcionen amb un
mo to r, que s’avarien cada dos per tres, impuntuals, amb
poques freqüències...
I ara, a més, aquesta setmana, hem conegut la queixa de
l’Associació d’Usuaris del Tren que qualifica d’insostenible
la situació del servei ferroviari a primera hora del matí: trens
de gom a gom, amb condicions tercermundistes i amb preus
del bitllet de primer món, és a dir..., en situacions de perill,
perquè si hi hagués un accident amb les condicions amb què
van seria prou perillós, i també antihigiènics.
També denuncien que la resposta a les queixes i demandes
que plantegen els usuaris individualment no aporten cap
solució ni assumpció de responsabilitats.
Com ja he dit, la saturació a les carreteres és molt greu i
l’alternativa no és fer més carreteres o un transport deficient.
Per això, quines mesures pren el Govern per evitar que es
produeixin incidències i mantenir, això de mantenir és un
eufemisme, la qualitat en el transport públic de les Illes
Balears?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Huertas. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

Gràcies, Sr. President. Sra. Huertas, hem dit moltes
vegades que les Illes Balears -i concretament l’illa de
Mallorca que és on té responsabilitat el Govern de les Illes
Balears en transport públic- va molt endarrera, i ho hem dit
des del principi de legislatura. No ens posam ara a prendre
mesures, les hem pres des del principi de legislatura.
Vostè no més s’ha fixat en una notícia bona que és
l’electrificació del tren que efectivament era una necessitat i
que ha fet possible aquest govern, d’Inca a Sa Pobla. A final
d’any també tendrem l’electrificació feta d’Inca a Manacor i
els ciutadans ja no hauran de baixar a S’Enllaç i haver
d’assumir aquella problemàtica que han assumit durant molt de
temps, per la desídia d’alguns quan governen que no aposten
per a res en temes de transport públic.
Una bona notícia també ha estat, Sra. Huertas, que hem
augmentat un 1,8 milions els passatgers del transport públic a
l’illa de Mallorca. Igual que una bona notícia ha estat que ja
tenim un Aerotib. Igual que una bona notícia és que ja tenim
línies de transpo rt que enllacen les platges verges i segons
quins racons de la nostra costa perquè els usuaris hi puguin
anar i no haver de tenir aquesta situació.
Igual que una molt bona notícia és que estam canviant tota
la línia de concessions que vostè sap al 2019..., per tant, el
2018 és un any de transició fins que tenguem les noves línies
amb les noves freqüències, amb les noves concessions, que
evidentment aposten per un transport públic molt més eficient
en termes també mediambientals, amb molta més comoditat,
amb molta més freqüències i moltes més línies, que, per cert
ha estat consensuat a nivell de la nostra comunitat autònoma
amb un pla participatiu impo rtant, que per primera vegada
tenim un pla de mobilitat i no ens aturam aquí, perquè està
prevista la planificació del que s’ha de fer en termes de
transport públic.
Li explicava abans el tema ferroviari, l’electrificació ja
serà una realitat ara al 2018. Dia 28 de setembre a més vàrem
dur la proposta perquè l’SFM pugui convocar 25 noves places
per a maquinista, que és la primera vegada que es durà a terme
una convocatòria oberta a tota la ciutadania per a maquinistes,
precisament per poder donar més freqüències i millors serveis
des del transport ferroviari.
I el Pla de mobilitat ens durà, Sra. Huertas, a estendre
també la xarxa ferroviària, i ja començam, com vostè sap, amb
el projecte del Parc Bit; continuarem amb el de Son Espases;
i en la legislatura vinent continuarem amb el tram Badia de
Palma. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Huertas, té vostè la paraula.
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LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president. Bé, diu que han pres mesures des del
principi, realment els usuaris no ho noten gaire. L’Aerotib
m’ha mencionat, un Aerotib que han hagut de suprimir en
algunes de les seves línies pel deficitàries que eren, que això
ja li ho vaig dir a una altra pregunta.
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I és clar que hi ha millores. Vostè creu que no és una
millora no haver de baixar a S’Enllaç, no haver de fer un
transbord amb el fred en les èpoques d’hivern i no haver de
sofrir un tren diesel fins a Sa Pobla amb el renou i la
incomoditat que fa? És clar que és una ajuda, és clar que és un
suport i és clar que és una millora pel transport públic.
Moltes gràcies.

Quant a l’electrificació, és vera, està molt bé, però, quan
ha arribat? Ha arribat a finals de legislatura.
I ara li diré una cosa que va dir vostè la legislatura passada,
Sra. Armengol, són les seves paraules, fa tres anys quasi i mig
que governa, per favor, deixi ja de parlar de l’herència rebuda
i comenci a governar com toca.
Quant a l’electrificació, no sé si això farà que siguin més
puntuals, més comoditat, que a la primera hora del matí els
trens no vagin...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Huertas,...
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
... en condicions de tercermundistes, etc.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Huertas,...
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Moltes gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Gràcies, Sra. Huertas. Sra. Presidenta, té vostè la
paraula.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Sra. Huertas, no he parlat per a res
de passat, li he explicat el que s’ha fet des del Govern de les
Illes Balears i els reptes que s’aconsegueixen i que en queden
molt més, perquè, efectivament, hi ha coses a millorar. És clar
que hi ha coses a millorar.
I anam molt enrere en transport públic? És clar que anam
molt enrere perquè hi ha hagut molts de governs que no han
invertit en transport públic. Això és el que he dit perquè és una
realitat, Sra. Huertas, no m’ho invent.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.13) Pregunta RG E núm. 11356/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a les pluges del 12 d’octubre.
Doncs passam a la tretzena pregunta, la RGE núm.
11356/18, relativa a les pluges del 12 d’octubre, 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, plou i plou molt. Li vaig demanar la setmana
passada si faríeu qualque actuació urgent en aquests torrents
en què hi havia arbres de quatre o cinc metres i que encara avui
hi són, i no vaig tenir massa sort, no em va dir ni sí ni no.
Feia quatre dies que havia passat, dimarts passat, el
temporal del nord de Mallorca que va afectar d’una forma molt
important el municipi de Pollença, a moltes finques que han
patit molt de mals, instal·lacions elèctriques, cases negades,
rompudes de parets, cultius perduts.
A El Pi li preocupa si vostè pensa, el seu govern, establir
ajudes econòmiques i altres actuacio ns extraordinàries en
aquesta zona, perquè pensam que són necessàries per a tota
aquesta zona de Pollença. I que fossin aquestes ajudes, perquè
comença, encara no ha acabat la tardor i no ha començat
l’hivern, i que fossin aquestes ajudes ampliables a qualsevol
altre indret de les Illes Balears en cas de fenòmens
meteorològics adversos o extraordinaris, com es produeixen,
com va passar diumenge matí a Menorca, que pot tornar passar
a un altre lloc.
Zona de Pollença, del temporal del divendres de la setmana
passada va fer vuit dies, pensen establir alguna ajuda?
Zona de Menorca, pensen establir alguna ajuda?

Quant a l’electrificació, diu: “la varen inaugurar ahir, que
han passat tres anys de legislatura”. Home, és que hem hagut
de cercar els recursos, que els hem trobat de la meitat del plan
Feder, hem hagut de fer el projecte, hem hagut de fer l’obra,
i això té un temps, Sra. Huertas.

Sra. Presidenta, pensa fer una acció perquè qualsevol cosa
que es produeixi aquest hivern puguem estar devora la gent? Sí
o no? En tenc prou amb el sí o amb el no. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. P residenta del
Govern.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, té vostè la paraula.
EL SR. FONT I BARCELÓ:

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Podria dir que sí i asseure’m, però
ho explicaré una miqueta més, Sr. Font.
Vostè deia: “plou i plou molt ara a la tardor” i vàrem
co mençar aquesta legislatura, se’n recordarà..., sí, “plou
malament” diuen aquí, és cert, se’n recordarà que vàrem
començar amb sequera i vàrem haver de prendre decisions en
qüestions de sequera que no estaven previstes en aquesta
comunitat autònoma ni en la normativa, i vàrem donar ajuts per
sequera.
És un govern que quan hi ha hagut algú que pateix hi ha
estat devora, i això és una realitat, cosa que no succeïa la
passada legislatura, que no hi havia mesures extraordinàries
quan hi havia uns danys, uns temporals o unes situacions
extremes; això no succeïa, ara succeeix. A principi de
legislatura començàrem amb la sequera, desgraciadament hem
tengut la situació de la torrentada de to ta la comarca de
Llevant i la gent ja està cobrant les seves ajudes i evidentment
això se seguirà tramitant.
I quant a la pregunta que vostè em fa referència, que ha
afectat sobretot el municipi de Pollença, un poquet menys, o
molt menys, Sa Pobla i Alcúdia, en molta menys quantitat, li
hem explicat abans, la consellera Cladera, el que s’ha fet en
tema de torrents i que seguirem en aquesta línia de treball. Tot
d’una es varen fer les reunions del director general
d’Emergències, també hi va anar el conseller Vicenç Vidal
amb els tècnics de FOGAIBA, i les ajudes agràries ja estan en
tramitació, diguem que ja s’estan visitant les finques, ja s’està
fent la feina per poder demanar les ajudes, que vostè sap
perfectament que han d’anar a Europa i que han de tornar, i que
per tant rebran els pagesos.

Sra. Presidenta, a mi no em sembla, ni a nosaltres,
suficients les accions que fan en els torrents. Els dic: l’altre
dia a Sóller, una altra vegada, i va aguantar, i va aguantar, però
no aguantarà dues vegades amb aqueixa intensitat. Hi ha
torrents a Balears que estan bruts.
Les ajudes, Sra. Presidenta; és el moment que el seu
govern ha de demostrar que està devora la gent no tan sols de
paraules ni de presència, és el moment en què les peticions de
la gent puguin ser satisfetes; és això, el moment. Vostè té una
oportunitat històrica, avui la gent no sap si cobrarà el cent per
cent de les coses perdudes, i quan vàrem començar vàrem dir
que entre el Consorci, el Govern central i el Govern balear
arribaríem al cent per cent, i la gent avui es troba amb mil
coses: hem d’anar a Europa pels temes agrícoles; no importa
anar-hi, a Europa. Si vostè fa el que toca amb un decret
extraordinari el que hem de fer és estar devora la gent i pagar,
i si tenim qualque discussió amb Europa ja la resoldrem,
presidenta, ja la resoldrem. Almenys nosaltres faríem això.
Jo el que li vull dir, presidenta, és que també s’han de mirar
d’incloure tots els mals econòmics que pateix Menorca aquest
dia...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font...
EL SR. FONT I BARCELÓ:
..., negocis tancats, gent sense anar a fer feina. Totes aqueixes
coses...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font...

Quant a les ajudes que està valorant la Direcció General
d’Emergències, estam en contacte continu amb l’Ajuntament
de Pollença durant tot el temps per valorar els danys que hi
pugui haver. A partir d’aquí prendrem la decisió si hem de fer
un conveni amb l’ajuntament per donar-li suport o quina línia
d’ajuda podem donar que sigui més efectiva perquè pugui
arribar el més aviat a les persones que han tengut aquests
efectes negatius per un episodi com la pluja forta que es va
donar també a la zona del municipi de Pollença. També hi ha
part d’obra pública danyada, el Consell de Mallo rca també
evidentment està mirant a través de Cooperació Local, i
evidentment les infraestructures municipals. En tot allò
treballam conjuntament amb els ajuntaments, com crec que no
pot ser d’una altra manera.

EL SR. FONT I BARCELÓ:
... el que dic és que s’ha de fer un decret més ampli perquè
l’hivern acaba...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
... de començar. No ha...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. P residenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Font, aquesta
legislatura s’ha doblat el pressupost per a neteja de torrents,
i efectivament queden coses per fer, és clar que queden coses
per fer. Que hem de millorar? Hem de millorar, i milloram
cada dia, crec, des de la gestió decidida.
Posaré dos exemples, Sr. Font. Miri, es recorda de les
inundacions que també hem patit a la zona de Sa Pobla, que
varen afectar? El Govern va pagar 1,3 milions d’euros. Sap què
vàrem rebre del ministeri que presidia la Sra. Tejerina? 24.000
euros, 24.000 euros. Per tant, Sr. Font, aquest govern
compleix i està devora la gent.
Què hem aprovat ahir com a crèdit extraordinari per les
inundacions de la zona de Llevant? 45 milions d’euros amb un
decret llei, Sr. Font, que la gent ja està cobrant. I els afectats
desgraciadament moltes coses no les podran recuperar, però
tothom, i jo diumenge era a una reunió amb els veïns de Sant
Llorenç, tothom et diu: “Mai no havíem tengut una gestió tan
accelerada per intentar resoldre aquesta...
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. JARABO I VICENTE:
Gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Armengol, fa
unes setmanes vam assolir un altre dels acords pel canvi, que
és l’aprovació del decret de garantia de demora. Evidentment
és un decret que pot ser polèmic perquè pot consistir en el fet
que part dels pacients que haurien de ser atesos per la sanitat
pública passin a la sanitat privada, i això evidentment ens
preocupa. Estam a favor, evidentment, que els nostres pacients
puguin tenir aquesta possibilitat de ser atesos en cas que la
sanitat pública no els pugui atendre, i evidentment crec que
està bé. No són moltes les comunitats que ho fan, crec que
són Madrid, Galícia, crec que també els seus companys
d’Andalusia, i ara també aquí a Balears, després que el Partit
Popular derogàs aquesta possibilitat també la legislatura
passada; aquí evidentment ells no van treballar amb desídia
sinó contra els interessos dels ciutadans.
La qüestió és que nosaltres entenem que aquest decret
hauria de ser temporal i no indefinit. Hem invertit més de 14
milions d’euros per intentar reduir les llistes d’espera, s’ha
aconseguit passar de 2.800 perso nes que estaven en llista
d’espera més de 90 dies a només 900; crec que això també ho
hem de valorar. Però encara tenim més de 13.000 persones en
llistes d’espera; la qüestió seria: Quant de temps pensa aquest
govern que s’ha de mantenir aquest decret de garantia de
demora?, s’hi ha de ser indefinit o no , i en què se’està
treballant paral·lelament per impedir que aquestes persones
necessitin utilitzar aquest decret i puguin ser perfectament
ateses en un temps rao nable per part de la nostra sanitat
pública.

Sra. Presidenta...
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
... situació de desperfectes. Per tant, Sr. Font, sense voler-se
penjar medalles, tots junts hem de treballar per...
EL SR. PRESIDENT:

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):

Sra. Presidenta, se li ha acabat el temps, gràcies.
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
I.14) Pregunta RGE núm. 11377/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa al decret de
garantia de demora.
Passam a la catorzena pregunta, la RGE núm. 11377/18,
relativa a decret de garantia de demora, que formula el diputat
Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Jarabo.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, per donar
l’oportunitat perquè expliquem que aquest govern, amb el
suport dels grups parlamentaris que li donen..., que donen
suport a la seva acció de govern, hem pogut retornar un nou
dret a la ciutadania, que crec que aquesta ha estat la legislatura
del retorn de drets que varen ser eliminats a la passada pel
Partit Popular, per la majoria absoluta del Partit Popular; i, a
més, de compliment de la paraula donada, que crec que també
en política és molt important, que fas allò que digueres que
faries, i tant a programes electorals de diferents grups que ara
estam governant, com en els acords pel canvi, sortia el
compromís d’haver d’aprovar el decret de demora, que és una
garantia pels ciutadans i les ciutadanes que si no reben
l’atenció sanitària en el temps que els perto ca poden
evidentment reclamar, i tenen els drets que se’ls pugui derivar
a un altre centres públic, o a un centre concertat o a un centre
privat, per part de l’administració pública.
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A veure, tots els sistemes sanitaris moderns, Sr. Jarabo,
tots, tenen llistes d’espera. Allò important és tenir la garantia
de la transparència, que el ciutadà sap quan entra i sap quan li
pertoca l’operació, la consulta, el que estigui en el seu (...). He
de recordar que a les Illes Balears només un 4,1 dels pacients
espera més de sis mesos, i la mitjana estatal d’espera és d’un
17%, d’un 4% a un 17%.

atendre tothom en un temps raonable, no necessitaran les
assegurances privades.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

P er tant vostè em diu “què faran?”; què hem fet ja, Sr.
Jarabo, què hem fet?, perquè hem fet una contingència enorme
de les llistes d’espera que, co m vostè sap, a principi de
legislatura estaven absolutament disparades, hem fet un pla de
xoc de reducció de les llistes d’espera, hem contractat 1.000
professionals sanitaris que foren acomiadats, i hem fet
sistemes de gestió molt més diferents, tant a Atenció Primària
com en els centres hospitalaris per poder fer possible la
reducció de les llistes d’espera, que hem reduït en totes les
variables: la mitjana d’espera de llits a..., d’espera quirúrgica,
l’hem reduïda en 24,6 dies; la de consultes, en 5 5 ,6 dies, i
evidentment la reducció dels pacient que esperen menys de sis
mesos és de menys 1 .5 6 1 , i els que esperaven més de dos
mesos els hem reduït en 18.742, i m’haurà sentit dir moltes
vegades que encara no és suficient.
Ara hem aprovat aquest decret de garantia de demora, que
dóna el dret als ciutadans de poder exigir que aquest temps es
compleixi per part de l’administració pública. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Jarabo. Sra. Presidenta, té vostè la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. I efectivament, seguirem
augmentant i seguim augmentant en el pressupost per a l’any
2 019 el pressupost públic en sanitat pública i aquesta és la
línia de treball que hem fet. Recordar que aquesta legislatura
hem fet públic el servei de transport urgent d’ambulàncies que
estava privatitzat i s’ha fet públic, crec que és una bona decisió
i que els convenis que vostè diu a tercers que s’han
augmentant, són Creu Roja i Sant Joan de Déu, que són entitats
sense ànim de lucre i que li hem explicat en moltíssimes
ocasions.
I recordar també que en el Decret de demora es dóna un
nou dret que no només són els drets que teníem, sinó que, a
més, per primera vegada es dóna el dret a la segona consulta,
que també és nou en aquesta comunitat autònoma. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jarabo, té vostè la paraula.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. JARABO I VICENTE:
Gràcies, Sra. Presidenta.
Gràcies, president. Sra. Armengol, crec que malgrat aquest
esforç que s’ha fet i que nosaltres reconeixem, la qüestió està
en el fet que els serveis sanitaris, o el pressupost destinat a
serveis prestats per tercers s’ha incrementat en aquesta
comunitat un 22%, i crec que també això ens preocupa als que
defensam sense dubtes la qualitat de la nostra sanitat pública.
Vostè parlava també de la transparència. Crec que encara
s’ha de fer un esforç major perquè aquesta transparència de les
llistes d’espera pugui arribar a tothom. Ara mateix només
tenim dues llistes: les de consultes externes i les de consultes
quirúrgiques. Nosaltres entenem que hauria de ser transparent
la distribució també per especialitats, i saber exactament quant
de temps les persones esperen, i només d’aquesta manera és
quan es podria aconseguir que evidentment el nostre servei
sanitari pogués atendre totes aquestes persones sense
necessitat, evidentment, d’aquest decret, que l’hem de tenir
perquè és una garantia, perquè és un nou dret que es consolida,
crec que també és cert, però s’ha d’evitar que part del nostre
pressupost acabi en mans del sector sanitari privat, que sabem
tots el mal que ens ha fet. Igual que en mobilitat deim que la
gent... haguem de crear una xarxa pública per evitar que la gent
pugui emprar el cotxe privat, evidentment a la sanitat passa el
mateix. Si podem garantir que la nostra sanitat pública pugui

I.15) Pregunta RGE núm. 1 1392/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la política en matèria
d’agricultura i ramaderia.
Doncs passam a la quinzena pregunta, la RGE núm.
11392/18, relativa a la política en matèria d’agricultura i
ramaderia 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. Abans de començar vull
enviar una abraçada i traslladar la nostra solidaritat a tots els
menorquins i menorquines que pateixen els efectes d’aquest
cap de fibló que hi va haver diumenge. Esperam que ben aviat
tot torni a la normalitat i que evidentment s’habilitin les ajudes
necessàries per restablir aquesta normalitat.
I és clar que sí, Sra. Armengol, a vostè li ha tocat sequera
i li ha tocat inundacions, però hi ha una cosa que no li ha tocat,
i és pagar 1.650 milions d’euro s de factures dins calaixos,
això ho vàrem fer nosaltres.
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(Alguns aplaudiments)
Però bé, per segon any consecutiu vostè, Sra. Armengol,
impedeix als pagesos d’aquesta comunitat autònoma tramitar
ajudes del PDR, les més potents i les que tenen més demanda,
com són les inversions en explotacions agràries, la
incorporació de joves, avui no es pot incorporar un jove a
l’agricultura, o la reposició de marges ni paret seca, ni tan sols
en aquestes explotacions que han patit els efectes del cap de
fibló, tant de parlar-ne!
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs, Sr. Company, té vostè la
paraula.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Miri, com se sol dir en aquests moments, vostè té menys
credibilitat que els CIS del Sr. Tezanos, Sra. Armengol.
(Alguns aplaudiments)

Per tant, és ben hora de posar-se en feina i, a més a més,
vostè du un retard de més de dos anys amb aquestes línies
d’ajuda a l’hora de pagar als pagesos.
Sra. Presidenta, considera que les polítiques i actuacions
que ve aplicant el seu Govern, retardant els pagaments del Pla
de Desenvolupament Rural amb més de dos anys són bones
per al sector agrari?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, crec que sí
que es fa una bona feina des de la Conselleria de Medi
Ambient i Agricultura, en termes de política agrícola i de
política ramadera. Vàrem haver d’aprovar, li diré un resum
molt ràpid, vàrem haver d’aprovar i posar en marxa el PRD,
que havia d’estar des del 2014-2020, en temps seu, Sr.
Company, no es va posar en marxa, hi havia negatives de la
Comissió Europea de canvis que s’havien de fer que vostè va
ser incapaç de fer i el vàrem posar en marxa nosaltres.
Vàrem assolir a més el reconeixement de totes les illes
com a zona desfavorida, amb limitacions naturals en el PDR,
que ara permet que les subvencions per als nostres pagesos
siguin molt més altes que no eren en temps seu.
I Sr. Company va equivocat vostè, nosaltres som la quarta
comunitat autònoma amb major percentatge de compliment
del PDR en el mes d’octubre, segons les dades oficials, del
FEGA hem pagat 40,8 milions d’euros. El mateix ens passa
amb la PAC, en els darrers dos anys estam entre les primeres
comunitats autònomes que hem abonat el pagament de la PAC,
en el mes d’octubre ja 8,1 milions d’euros.
Hem estat sempre al costat del sector quan ha patit danys,
hem donat ajudes a la sequera, com ja he explicat abans, hem
donat ajuts a les inundacions que hem explicat abans. Hem
donat ajuda quan hi ha hagut problemes. Sr. Company, vostè
quan hi havia problemes no hi era devora.

Miri... i les mentides tenen les cames curtes, veu això Sra.
Armengol? És un Butlletí Oficial de les Illes Balears, del dia
13 de setembre del 2018, i aquí està ple de línies d’ajudes del
2016, que encara només es resolen, no es paguen, es resolen.
Per tant, Sra. Armengol en aquests segons que ha parlat ha
dit més mentides que segons no han passat.
Escolti, el Pla de Desenvolupament Rural el vaig negociar
jo, efectivament...
(Remor de veus)
..., i té 24% d’ajuda més que el que tenia l’anterior govern,
l’anterior pla.
(Remor de veus)
Escolti, aquell senyor va entrar, jo vaig telefonar dia 10, 15
de juliol, de juny, al Sr. Barceló, que el té assegut darrera i li
vaig dir tenc les línies d’ajuda a punt de treure, les puc treure?
I em va dir, et deman que no les treguis. És així o no Sr.
Barceló? Et deman que no les treguis, perquè estava fet. I
després les varen voler canviar vostès les línies d’ajuda i varen
ser els darrers d’Espanya en aprovar el PDR. Això és el que
passa. Vostè té en mans d’un senyor que no li agrada
l’agricultura i no sap gestionar totes les ajudes del Pla de
Desenvolupament Rural.
I la realitat quina és? Més de dos anys, uns 2.000
expedients aturats, devers 11 milions d’euros sense pagar, Sra.
Armengol! I per què ha de fer aquest mal als pagesos? Per la
mala gestió d’aquell senyor? Idò no, perquè la mala gestió és
la seva, Sra. Armengol, no és la d’aquell senyor, i a vostè li ha
anat bé tenir-lo mentre li han pegat. Però ja està bé, la culpa és
seva, Sra. Armengol.
Jo li deman i li exigesc que obri una altra vegada les línies
d’ajuda del Pla de Desenvolupament Rural i li deman que, a
més a més, es posi al dia amb les ajudes que hi ha pendents del
2016, del 2017 i del 2018.
I ja està bé de parlar tant de l’estratègia, sector estratègic,
co mpleixi, que és el que fèiem nosaltres. I per favor Sra.
Armengol, amb aquest tema...

Moltes gràcies.
(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments)
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... no conti mentides perquè no m’agrada dir-li mentidera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company...

Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ

(Remor de veus)

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

..., silenci per favor.

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 1662/18, presentada pel
Grup Parl amentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb les mesures pel que fa a
l’aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible
a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Sra. Presidenta té vostè la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Mo ltes gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, li
hauré de recordar algunes cosetes de la seva gestió, perquè ja
que ha tret pit aquí, li hem de recordar, Sr. Company, que les
ajudes per a les cooperatives agràries vostè les va eliminar,
nosaltres les hem recuperades. Li hem de recordar que la
compra de llavor certificada vo stè la va eliminar, l’hem
recuperada. Li hem de recordar que la compra de fitosanitaris
vostè la va llevar, nosaltres l’hem recuperada. Que les ajudes
del Proalfa no les va recuperar en tota la legislatura, ara ja
estan recuperades. Se’n recorda del Proagro , Sr. Company?
Vostè va ser el primer conseller que va deixar de pagar
aquestes ajudes als pagesos i a les pageses.
(Remor de veus)
I va deixar de pagar ajudes quan hi havia situacions
d’emergència als pagesos i pageses que com aquesta
legislatura hem hagut d’assolir.
Aquesta és la realitat, Sr. Company, i vostè sap que aquesta
legislatura s’ha fet feina intensa, amb moltíssimes coses, i que
en aquest moment el PDR s’ha dedicat molt a tema de murs.
Ara hem aturat per poder fer murs i parets, hem aturat per
poder fer el pagament de 6 milions d’euros.
I li ho repetesc, som la quarta comunitat autònoma en
pagament del PDR, de les primeres en el pagament de la PAC.
Hem posat 22 milions d’euros d’ITS per al món de
l’agricultura i la ramaderia. Estam devora ells en temes de
formació, amb una Llei agrària que estam tramitant des del
consens i des de l’acord...
(Remor de veus)
... i aquesta és la voluntat del Govern de les Illes Balears, Sr.
Company, estar devora la gent que ens necessita.
Vostè és el que no té credibilitat amb això, perquè ningú
no oblidarà mai les 100.000 persones al carrer contra el seu
govern. Moltes gràcies.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la interpel·lació RGE núm. 1662/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política
del Govern en relació amb les mesures pel que fa a l’aplicació
dels objectius de desenvolupament sostenible a les Illes
Balears.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Sandra Fernández.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario
Popular presentamos esta interpelación, como se ha dicho,
para saber cuáles son las medidas que ha puesto en marcha el
Govern para la aplicación de lo s objetivos de desarrollo
sostenible en esta comunidad autónoma. Si me permiten, me
gustaría hacer una breve introducción respecto a qué
significan y qué son los objetivos de desarrollo sostenible.
Los antecedentes de estos objetivos nacen en el año 2000,
cuando se aprueban los objetivos...
(Remor de veus)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Fernández, un moment. Per favor, senyors diputats.
Continuï, Sra. Fernández.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
... cuando se aprueban los objetivos de desarrollo del milenio,
en el marco del pacto global de las Naciones Unidas. Tras la
revisión de los objetivos de desarrollo del milenio, que se
puede considerar que han tenido cierto éxito, se comienzan ya
a negociar en el año 2012 unos nuevos objetivos que culminan
finalmente el 25 de septiembre de 2015, cuando 193 estados
se comprometen con los objetivos de desarrollo sostenibles
respecto a tres cuestiones básicas que consideran que se
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deben resolver: erradicar la pobreza, combatir la desigualdad
y la injusticia y solucionar el cambio climático.

Y objetivo núm. 17, fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo.

Estas tres cuestiones básicas se desarrollan en 17 grandes
objetivos que son:

He querido mencionarlos todos porque aunque estoy
segura que todos los diputados los conocen, por si acaso, he
querido desarrollarlos todos.

Objetivo número 1, poner fin a la pobreza, en todas sus
formas en todo el mundo.
Objetivo número 2, poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.
Objetivo número 3, garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo número 4, garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo número 5, lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a las mujeres y niñas.
Objetivo número 6, garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y saneamiento para todos.
Objetivo número 7, garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo número 8, promover el crecimiento económico,
so stenido, inclusivo y sostenible en empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos.
Objetivo núm. 9, construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Objetivo núm. 10, reducir las desigualdades en y entre
todos los países.
Objetivo núm. 12, garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
Objetivo núm. 13, adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos.
Objetivo núm. 14, conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
Objetivo núm. 15, proteger y restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la
desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras
y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
Objetivo núm. 16, promover sociedades pacíficas
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables
inclusivas a todos los niveles.

Estos 17 grandes objetivos se subdividen a su vez en 169
metas con sus respectivos indicadores cada una.
La aprobación de estos objetivos de desarrollo sostenible
supuso y ha supuesto un salto cualitativo respecto a los
objetivos de desarrollo del milenio, no solamente en cuanto
a la elaboración de estos objetivos, ya que la participación se
produjo en todos los niveles, no solamente por parte de los
estados y representación pública, sino también por parte de las
ONG, la sociedad civil, el sector empresarial, pero también
porque pasa de tener una visión en la que los países conocidos
como del primer mundo encontraban los objetivos del
desarrollo del milenio solamente respeto a los países en vías
de desarrollo, y centraban estos objetivos en la cooperación
al desarrollo, a un compromiso dentro también de los propios
países conocidos del primer mundo como en aquellos que
están en vías de desarrollo. También porque el sector
empresarial juega un papel muy impo rtante dentro de estos
objetivos, se les considera totalmente necesarios para poder
cumplirlos y esto es algo que no ocurría con los primeros
objetivos de desarrollo del milenio, y también por el papel que
juega toda la sociedad, la sociedad civil, pero también cada
uno de lo s ciudadanos y que se articula en este caso en la
necesaria implicación de todas las administraciones públicas.
En España esta implicación es especialmente relevante
debido a nuestro sistema competencial con tres niveles
básicos, en nuestra comunidad autónoma cuatro, teniendo en
cuenta los consejos insulares.
A nivel estatal, y muy brevemente, comentaré que ya la
pasada legislatura se constituyó un grupo de alto nivel para la
Agenda 2030 con representación de los diversos ministerios
debido al carácter transversal de los objetivos de desarrollo
so stenible, que es una característica fundamental de los
mismos. Este mismo grupo acuerda el 20 de diciembre de
2017 la elaboración de un plan de acción para la
implementación de la Agenda 2030 que se aprobó finalmente
por el Consejo de Ministros de día 29 de junio.
Tras el cambio de gobierno se continua trabajando en los
objetivos de desarrollo del milenio, se cambia ya ciertamente
la estrategia de liderazgo y se nombra un alto comisionado
para la Agenda 2030 que, como digo, continua co n este
trabajo. Y finalmente se presentan día 18 de julio, como así se
había comprometido el gobierno anterior, al primer examen
voluntario ante las Naciones Unidas.
El plan estatal ha incluido, según informaciones del
ministerio, los compromisos y avances de todas las
comunidades autónomas y de los gobiernos locales a través de
la FEMP y aquí es donde les hago la primera pregunta y es
¿qué aportaciones ha hecho la comunidad autónoma a este plan
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estatal que desarrolla y aplica los objetivos de desarrollo
sostenible?
Como hemos dicho antes la importancia del papel de las
administraciones públicas cobra especialmente importancia en
nuestro país, por el reparto competencial, el papel de las
comunidades autónomas. Y yo creo que está claro que, tras la
lectura de los 17 objetivos de desarrollo sostenible
encontramos en ellos y prácticamente en todas sus metas,
co mpetencias autonómicas, así que, en este sentido, si no s
pueden contestar ¿cómo afronta el Govern los objetivos de
desarrollo sostenible? ¿Qué estrategia plantea y está
planteando para su desarrollo? ¿Se ha creado alguna comisión
o grupo de trabajo, y si es así, cuándo ha comenzado a
trabajar? O ¿se ha nombrado algún organismo responsable
respecto a liderazgo de esos objetivos? Y también ¿cuándo ha
comenzado a trabajar?, si la respuesta es afirmativa.
¿Qué objetivos y metas se han marcado como prioritarios
o cuáles consideran que se están cumpliendo?
¿Están aplicando los objetivos de desarrollo sostenible en
la elaboración de sus presupuestos?
¿Han incorporado -que es una cuestión también prioritaria
de los objetivos de desarrollo sostenible- los indicadores de
estos objetivos a sus políticas?
Y respecto al liderazgo que nosotros consideramos
necesario del Govern respecto a la aplicación de estos
objetivos en toda la comunidad autónoma, nos gustaría saber
¿qué se ha hecho respecto al sector empresarial, si han
mantenido reuniones, si han planteado estrategias conjuntas,
si han podido hacer campañas de sensibilización o de
formación a este respecto?
También respecto a otros agentes sociales, ONG,
entidades del tercer sector, sindicatos, si han mantenido
reuniones, si han hecho... también si han hecho alguna
estrategia conjunta.
¿Se está dando apoyo por parte del Govern al resto de
administraciones públicas para que puedan aplicar estos
objetivos? ¿Se ha hecho algún planteamiento conjunto con los
consejos insulares, con los ayuntamientos? ¿Se ha trabajado
con la FELIB, igual que el Gobierno central trabaja con la
FEMP?
No s gustaría que nos pudiesen aclarar todas estas
cuestiones para dar un poco de luz respecto a la estrategia que
está siguiendo el Govern respecto a la aplicación de estos
objetivos.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la
representació del Govern, té la paraula la consellera Busquets,
vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):
Mo ltes gràcies, Sr. President, diputades i diputats. El
Govern de les Illes Balears té un compromís ferm amb el
desenvolupament sostenible.
Per això, en el marc de les no stres competències
impulsam des de totes les àrees de Govern mesures
estratègiques encaminades a aconseguir els objectius marcats
a l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.
Es tracta de la tasca que feim de manera transversal i com
a vicepresidenta comparec avui per defensar un projecte de tot
el Govern, un projecte necessari perquè el futur serà
sostenible o no serà.
Exposaré molt breument les principals mesures
impulsades respecte de cadascun dels 17 objectius de
desenvolupament sostenible, tanmateix el més important és...
no és destacar el que s’ha fet, sinó el que es pot fer en base als
fonaments que hem establert fins ara. Tota l’acció legislativa
duta a terme ha iniciat el camí cap a un canvi de paradigma.
Pel que fa a eradicar la pobresa, d’entre les mesures que
hem impulsat destaca la renda social garantida de la qual s’han
pogut beneficiar més de 8.000 persones.
Les nostres polítiques també persegueixen posar fi a la
fam, millorar la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.
Per una banda, el Govern va aprovar el Fons escolar
d’emergència social per tal d’atendre les necessitats bàsiques
urgents de l’alumnat que ho requerís i, per altra banda, el
Projecte de llei agrària se centra en la seguretat i la sobirania
alimentària i prioritza la producció d’aliments, la venda directa
i la transformació del producte a totes les Illes Balears.
Així mateix, treballam per garantir la salut i el benestar.
Aquest govern ha restablert el dret a l’assistència sanitària
universal i gratuïta a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta
terra i a l’any 2019 direm adéu al copagament farmacèutic.
També fem feina per una educació inclusiva, equitativa i de
qualitat, el consens aconseguit en la comunitat educativa de
les Illes Balears facilita acomplir aquests objectius de
sostenibilitat.
La igualtat de gènere és una màxima d’aquesta govern, la
conseqüència real de la igualtat de do nes i homes i
d’eradicació de les violències masclistes són objectius
impo rtantíssims en el Govern. Entre les diferents mesures
podem destacar que aquest parlament ha aprovat la Llei
11/2016, d’igualtat entre dones i homes.
Volem disponibilitat d’aigua neta i de qualitat per a tothom.
Tots som conscients que l’aigua és un bé escàs i la seva gestió
eficient ha estat una prioritat per a aquest govern. De fet, el
pressupost destinat a polítiques d’aigua per a l’any 2019 serà
de 100 milions d’euros, aproximadament. Vull recordar que hi
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ha 38 projectes relacionats amb la gestió de l’aigua que són
finançats gràcies a la recaptació de l’impost de turisme
sostenible de 2016, 2017 i 2018. Això suposa una inversió de
26,5 milions d’euros.

canvi climàtic i transició energètica és una iniciativa pionera
a Europa que dibuixa unes illes cent per cent netes l’any 2050.
Un altre pic parlam d’una peça legislativa molt ben rebuda en
el si de la Unió Europea.

A banda d’això, el Consell Nacional de l’Aigua ha informat
favorablement sobre la revisió anticipada del Pla hidrològic de
les Balears. S’ha aprovat també un pla especial d’actuacions en
situacions d’alerta i eventual sequera a les Illes Balears.

Feim compatible l’activitat humana amb la conservació de
la mar que ens envolta. Aquesta legislatura s’ha fet un esforç
important en la preservació de la posidònia; de fet aquest estiu
s’ha aprovat el Decret 25/2018 sobre la conservació de la
posidònia. Així som la primera comunitat autònoma que ens
garanteix la conservació amb una mesura pionera i un altre cop
molt ben rebuda a la Comissió Europea.

Som ben conscients de la necessitat de promoure una
energia neta i assequible per a tothom, precisament el Consell
de Govern ha fet arribar a aquesta cambra el Projecte de llei
de canvi climàtic i transició energètica el qual fixa la transició
efectiva cap a les energies netes. Una vegada aprovada serà una
llei pionera a Europa.
Vetllam per un mercat de treball en condicions dignes i un
model econòmic sostenible. S’han aprovat importants mesures
en l’àmbit del treball des de diferents departaments; per
exemple el Pla d’ocupació de qualitat ha beneficiat només
enguany 6 7 .0 0 0 persones; i importants són el Pla de lluita
contra la precarietat laboral, el Pla director d’economia social
de les Illes Balears, a més de l’Estratègia de turisme
sostenible, que té com a objectiu millorar la co mpetitivitat
turística a les Balears i allargar la temporada, els contractes
actuals i les pensions futures.
Dins aquest canvi de model promovem la indústria
fomentant la innovació i les infraestructures sostenibles.
Podríem fer referència al pacte per la competitivitat,
l’ocupació de qualitat i el progrés social, a l’Estratègia per la
diversificació econòmica a través de la innovació i al P la
d’indústria; però també és vertaderament significatiu que el
Govern d’aquestes illes, en només dos anys, ha augmentat un
36% el pressupost dedicat a recerca, desenvolupament i
innovació.
Reduïm les desigualtats, també. Podem esmentar el Pla
director de cooperació per al desenvolupament 2016-2019, i
també el Pla anual de cooperació 2 017, que augmenta les
ajudes a la cooperació internacional i simplifica l’accés a les
subvencions mitjançant nova regulació. Aconseguim entorns
sostenibles des del punt de vista social, eco nòmic i
mediambiental, i treballam des de perspectives diferents. Just
ahir, per exemple, vam presentar l’electrificació del tren de Sa
Pobla, que redueix les emissions contaminants i permet
l’estalvi de recursos. O podem parlar també d’una llei com la
Llei d’habitatge, que té com a principal objectiu facilitar
l’accés a l’habitatge.

Cal recordar també que el Parlament ha votat en dues
ocasions per unanimitat la proposició contra les prospeccions.
Per salvar el nostre patrimoni natural, en destacam el nou parc
natural marítim terrestre d’Es Trenc-Salobrar de Campos, la
creació de la reserva marina d’Es Freu de Sa Drago nera, la
recuperació de la reserva marina d’Es Freu d’Eivissa i
Formentera, l’ampliació en 418 hectàrees del Parc Natural de
S’Albufera, o l’ampliació del Parc Nacional marítim terrestre
de Cabrera. A més hi ha la previsió d’ampliació del Parc de
Llevant, i abans que acabi la legislatura, la creació de tres
reserves marines més.
Promovem també la justícia, la pau i vetllam per unes
institucions eficaces; entre altres mesures destacaríem la Llei
8/2016 per garantir els drets a lesbianes, gais, trans, bisexuals,
intersexuals, i per eradicar l’LGTBI fòbia.
A l’objectiu 17 també fem feina localment per revitalitzar
l’Aliança mundial per al desenvolupament sostenible, perquè
treballam per incorporar els objectius de desenvolupament
sostenible a les accions de tots aquells fòrums de cooperació
territorial dels quals formam part; ho farem per exemple amb
la pròxima presidència balear de l’Euroregió PirineusMediterrani que comença el febrer.
Per altra banda, hem reforçat la nostra activitat a
Brussel·les, on ens mostram proactius en tots aquells fòrums
a què ens conviden a repensar el model, i tenim present la idea
de sostenibilitat, però també la defensa de la insularitat. Per
això construïm a Brussel·les, amb altres illes mediterrànies,
com són Còrsega, Sardenya, Creta o Malta, un marc de
cooperació que ens apropi en tots els camps, perquè tenim els
mateixos desafiaments i aquests no tenen altra matriu que el
desenvolupament sostenible. Estam defensant el futur
sostenible d’aquestes illes, que és, de pas sigui dit, l’únic al
qual hauríem d’optar.
Moltes gràcies.

Fem feina també pel consum i la producció sostenibles; a
la Llei de residus i sòls contaminants, que haurà de ser
debatuda en aquest parlament, serà necessari substituir molts
dels productes de plàstic d’un so l ús per alternatives més
so stenibles. Aquesta iniciativa, lloada per la Comissió
Europea en la seva presentació a Brussel·les, també té altres
objectius, com la reducció del malbaratament alimentari fins
al 50% per a l’any 2030 en relació amb el 2020. Combatem el
canvi climàtic; com he esmentat abans, el projecte de llei del

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, vicepresidenta Busquets. Té la paraula
l’autora de la interpel·lació, la Sra. Fernández.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias, presidente. Sra. Vicepresidenta, le
agradezco la intervención y el listado de las medidas que, por
otra parte, ya conocíamos; algunas las consideramos positivas
y las hemos apoyado; otras, evidentemente, las hemos
cuestionado. Pero tengo la sensación, sinceramente, de que
ustedes lo que han hecho es coger todo lo que había hecho el
Govern y ver cómo lo podían encajar en los diferentes
objetivos, en lugar de hacer el proceso inverso, es decir, que
los objetivos de desarrollo sostenible son los que tienen que
inspirar y los que tienen que guiar la acción del Gobierno, y no
viceversa, a ver cómo encajan nuestras medidas en los
objetivos. En este sentido, me gustaría preguntarle si de todas
las medidas que ha dicho han aplicado los indicadores que los
propios objetivos contemplan para ver si realmente se ajustan
a las metas y a los objetivos, o simplemente, como digo, me
ha hecho una enumeración de los mismos.
También me ha hablado de la participación de la comunidad
autónoma en diferentes foros, de cómo reivindican los
objetivos de desarrollo sostenible, pero no me ha dicho...,
bueno, realmente es que no me ha contestado prácticamente
nada de las preguntas que le he formulado, pero no me ha
dicho qué es lo que están haciendo para aplicarlos aquí en
Baleares más allá de las medidas sueltas que está haciendo el
Govern. Le vuelvo a repetir otra vez las preguntas por si...,
bueno, supongo que sí que me ha debido escuchar, pero por si
acaso.
Le he preguntado, la primera pregunta ha sido respecto al
plan estatal qué ha hecho el Govern, perdón, el Gobierno
central, y que según sus informaciones hay aportaciones de las
comunidades autónomas, cuáles son de Baleares, si me puede
decir si es ha planteado alguna estrategia el Govern para el
desarrollo de estos objetivos, es decir, si tiene pensado, si ha
elaborado algún tipo de plan, alguna estrategia, algún
documento. Si se ha creado alguna comisión o se ha nombrado
algún responsable para liderar esta estrategia y cuándo ha
empezado a comenzar, en caso afirmativo, ya que no me ha
contestado.
De todos los objetivos usted me ha ido diciendo medidas
que se pueden encajar dentro de los objetivos, ¿pero cuáles se
marcan realmente como prioritarios?, o si se marcan todos.
¿O qué metas se marcan como prioritarias?, ¿cuál es el
calendario de estas metas?
Tampoco me ha contestado si en los presupuestos se están
aplicando los objetivos de desarrollo sostenible más allá de la
generalidad que todos podamos compartir. Es decir, ¿hay un
grupo de trabajo en el que se analizan estos objetivos y estas
metas para ver cómo se aplican a los presupuestos?
Tampoco mes ha contestado, como le he dicho antes, a
ninguna pregunta al respecto de qué está haciendo la
comunidad autónoma para liderar la aplicación de los
objetivos en nuestra comunidad autónoma, es decir, ¿ustedes
se han reunido co n los diferentes sectores, com el sector
empresarial, con los sindicatos, con las entidades del tercer

sector, para plantear acciones co njuntas, para plantear
formación respecto a estos objetivos, sensibilización hacia la
ciudadanía...? ¿Qué reuniones han mantenido?, ¿cuándo se han
mantenido? ¿Se está trabajando con otras administraciones?,
¿có mo se está trabajando?, ¿se trabaja con los consejos
insulares en alguna estrategia conjunta? ¿Se está dando apoyo
de alguna manera a los ayuntamientos para que también puedan
aplicarlos?
Hay que entender, creo que lo he comentado en mi
intervención, que estos objetivos no solamente son
fundamentales, en eso coincido con usted, que el futuro o es
sostenible en todos los niveles y entendido de forma amplia,
no solamente medioambiental, o no será, pero es evidente que
se necesita una labor de liderazgo importante, y nosotros
consideramos que esta labor de liderazgo en Baleares la tiene
la comunidad autónoma, no solamente respecto a sus propias
decisiones sino también a intentar inspirar al resto de
administraciones, al resto de agentes sociales, al sector
empresarial, que como ya he dicho antes los propios objetivos
le dan un peso fundamental y muy importante, y usted no me
ha contestado absolutamente a nada de esto. Me gustaría que
en su próxima intervención me pudiese aclarar algo, o dar algo
de luz, porque sinceramente me voy a ir de esta tribuna
pensando que ustedes no han realizado ninguna acción, más
allá, a raíz de esta interpelación, de encajar lo que ha hecho el
Go vern dentro de estos objetivos, y la verdad es que me
gustaría irme con otra sensación porque esta interpelación la
he hecho con un tono totalmente constructivo y creo que
evidentemente también la aplicación de estos objetivos pasa
porque todos los grupos podamos dar apoyo al Govern o a los
responsables que haya en cada momento.
Así que me gustaría ver si en esta próxima intervención me
pueda arrojar algo de luz.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula la
Vicepresidenta la Sra. Busquets.
LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Fernández, per
descomptat donarem llum i percep el tarannà constructiu
d’aquesta interpel·lació. La primera exposició era una posada
en comú de tot allò que hem treballat, perquè és el no stre
plantejament com a Govern, treballam per unes illes
sostenibles i per unes illes sostenibles des del punt de vista
mediambiental, social i econòmic, m’ho han sentit dir moltes
vegades, va dins el tarannà d’un govern progressista, va dins
l’ADN d’un govern progressista seguir cadascun dels objectius
i tenir en compte cadascun dels objectius que ens marquen
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aquests objectius de desenvolupament sostenible a nivell
mundial.

canviar el món que tenim al nostre abast, perquè les nostres
accions locals tenen una repercussió global mundial.

Vostè insisteix molt en quines prioritats tenim, i no són
prioritats, aquests 17 o bjectius s’han de complir tots i
cadascun d’ells perquè el desenvolupament sostenible sigui
global, per tant, no hi ha prioritzacions, ja li dic, van dins el
nostre ADN.

El nostre Govern vol canviar el model i ho està fent amb la
màxima transparència, cercant aco rds de base amb tots els
actors i amb la participació d’aquest Parlament i ho fem també
perquè entenem que les Nacions Unides amb la seva agenda
global, que el nostre futur immediat serà sostenible o no serà,
com li he dit al principi. I que també creiem que aquest camí
l’hauríem de fer entre tots i totes i per això esper trobar-los
en aquest camí.

La Direcció General de Coordinació és qui coordina totes
les estratègies del Govern, però el que fa és recaptar la
informació que li passam les diferents conselleries, els
diferents departaments del nostre govern i és qui manté les
reunions des de la Direcció General de Coordinació, que han
assistit a quatre reunions convocades, el desembre de 2017,
el gener de 2018 hi va assistir la Direcció General de
Coordinació, i el febrer de 2018, juny de 2018 hi va assistir
el director general de Relacions Institucio nals a aquestes
reunions.
Però ja li dic, quan em demana vostè manté algun tipus de
debat amb els agents socials, amb els agents empresarials, per
tal de desenvolupar aquests objectius? És que també va dins
l’ADN i dins el modus operandi del nostre govern, tenim
diverses meses de diàleg allà on trobam tant els agents socials
com els agents econòmics. Aquelles lleis que treballam, les
treballam amb els diferents agents socials i econòmics per tal
que a través d’aquestes meses de diàleg surtin unes lleis
endavant, amb els màxims suports possibles. Els mateixo s
acords pel canvi ja demostren aquesta voluntat de diàleg i de
reincorporar les meses de debat, més enllà dels debats que es
puguin tenir a nivell institucional.
I sí, li he explicat les diferents polítiques perquè les
nostres polítiques van marcades per aquests objectius i poden
encaixar perfectament en aquests objectius perquè ens hi
sentim plenament identificats. Perquè si parlam de
sostenibilitat econòmica, parlam de l’impuls d’un canvi de
model basat en la innovació, en el consum i en la producció
responsable, també ajudant al desenvolupament rural i vetllant
per la compatibilitat entre l’activitat econòmica i la
preservació de la nostra mar.
A més, entenem la so stenibilitat econòmica perquè les
persones que treballen les feines, tenguin uns contractes
dignes. I si parlam de feina digna per a tothom, també creiem
en un creixement econòmic sostingut i no podem oblidar
l’allargament d’aquesta temporada turística, que ja li he
esmentat a la primera intervenció. Si parlam de renda social no
podem obviar..., si parlam de sostenibilitat social -perdonauno podem obviar una renda social garantida, una mesura
pionera, de les primeres que va adoptar aquest govern i que ha
servit per protegir col·lectius vulnerables. I si parlam de
sostenibilitat ambiental, també podem parlar des de l’impost
de turisme sostenible, com la preservació de la mar i dels
nostres parcs naturals.
Per tant, quan parl de sostenibilitat, parl d’aquesta
sostenibilitat ambiental, econòmica i social i també li parl de

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, vicepresidenta Busquets.
III. Moció RGE núm. 11271/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en els
centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat
de la Interpel·lació RGE núm. 1921/18.
Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la moció RGE núm. 11271/81, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en els centres
educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la
interpel·lació RGE núm. 1921/18. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Sara Ramón.
LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
Gràcies, president. Avui presentam una proposta que
entenem que és po sitiva i consideram que podem arribar a
acords per a la seva aprovació, bàsicament són propostes per
donar compliment o revisar compromisos que ja varen ser
adquirits pel Govern a inici de legislatura i altres per dotar de
transparència les accions de la Conselleria d’Educació d’aquí
a finals de legislatura.
La proposta és la següent: en el punt 1 proposam un pla de
xoc per rompre la tendència de les xifres educatives actuals
que ens situen a la cua d’Espanya i revisar la causa del retard
en la construcció, millora, dotació dels centres educatius
contemplats en el Pla d’infraestructures de la Conselleria
d’Educació 2016-2023.
A inici de legislatura el Pla d’èxit, el conseller va dir que
milloraria el sistema educatiu, que milloraria el fracàs
escolar, però la realitat no és aquesta, el número de joves que
aconsegueixen el títol a l’ensenyament obligatori, o que
aconsegueixen el nivell mínim de coneixements és dels
pitjors d’Espanya, estam estancats, les dades d’abandonament
escolar, de coneixement en llengua castellana, coneixement
en llengua catalana no milloren i seguim a la cua. El Pla d’èxit
del Govern es venia com la solució i ara no ha donat el resultat
esperat. Proposam un pla de xoc per revertir aquesta situació.
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Revisar les causes de l’incompliment del Pla
d’infraestructures que ens aboca a una paràlisi inevitable,
empitjorament de les condicions de docència, incrementant
barracons, augmentant ràtios les quals, per cert, ja són més
elevades que a la passada legislatura i tenen denúncies
sindicals sobre tema de ràtios. El Pla d’infraestructures no
ajuda, és exageradament (...). No es tracta de problemes
pressupostaris com a l’anterior legislatura, està clar que hi ha
un dèficit de gestió i consideram molt important veure i
quines són les causes d’aquest retard. Tan sols la inauguració
d’un centre escolar entenem que és molt greu, ho pintin com
ho pintin. Està molt bé fer plans d’infraestructures, però el que
és més important és executar-los. Proposam una revisió
d’aquestes causes del retard.
En el punt 2 agilitar l’execució de les actuacions incloses
en els pressuposts del 2018 per a l’IBISEC i invertir el
romanent de 2 0 milions per a altres demandes urgents no
incloses. Està clar que gestionar i tramitar és complex, però
aquesta és la responsabilitat que el Govern va assumir en el
2015 i acabam la legislatura i no volem més excuses. Mirant
el pla el que veiem és: “pendent de licitar”, “en redacció de
projecte”, “no s’ha començat”, “redacció de projecte
retardada”, “redacció d’avantprojecte retardat”, “pendent
d’adjudicar”, tot en futur, urgeix ja agilitat. No pot ser que a
aquestes alçades co neguem que obres de millora, com el
Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa, com la reforma de
Can Cantó, Urgell, Sant Ciriac, queden per segona vegada
desertes, i que ara ens diguin que cerquen solucions per altres
formes d’adjudicació. Tot és així, un cop de peu endavant, jo
crec que ja no més excuses.
Falten 15 centres educatius a les Illes. Demanam agilitat,
que el romanent de 20 milions de crèdit dins les arques de
l’Institut d’Infraestructures Educatives s’utilitzi per a
demandes urgents, no incloses en el Pla d’infraestructures,
que són moltes: tancament CEIP Mestre Duran, reformes
CEIP Inspector Coma, reforma gimnàs de l’institut Josep
Miguel Guàrdia d’Alaior, CEIP Bunyola, CEIP Els Caus
Marratxí, CEIP Inca, CEIP Portocristo , centre a Sa Pobla,
Llucmajor, Vila; manteniment de l’Escola d’Arts d’Eivissa i
Formentera, fins i tot les goteres que vostès mateixos varen
provocar a Sant Jordi, que duen dos anys estancades.
Tenen 1.350 milions d’euros més i hi ha previsió de
superàvit de 463 milio ns. Algunes demandes urgents dels
centres, quan requereixen l’ajuda de la conselleria, es trobem
amb la resposta que ja hi han invertit molt, però el Govern ara
té la capacitat, ara pot fer més inversió. Els que perden al final
són els alumnes i la qualitat de l’ensenyament.

116 barracons. Fins i tot ha estat objecte de denúncies per
l’Institut Balear de la Família.
Al govern que venia que acabaria amb els problemes de
barracons li demanam informació detallada i transparència;
demanam presentar en el termini d’un mes la situació actual i
el nombre dels centres educatius que tenen fibroamiant i
barreres arquitectòniques, info rmació detallada de
l’eliminació. A dia d’avui encara no s’ha eliminat tot el
fibro amiant ni les barreres arquitectòniques, que ja es va
iniciar la passada legislatura; l’oposició va ser molt
reivindicativa amb la retirada d’aquest element que era perillós
per a la salut. A dia d’avui ni la retirada ni les barreres són del
cent per cent ni prou, i el conseller es va comprometre que
com a mínim a final de legislatura no n’hi hauria cap, de centre
amb amiant. Demanam conèixer la informació detallada, així
com la previsió d’aquí a final de legislatura.
Que es cobreixin les necessitats de suport NESE i NEE
abans del termini de dos mesos. L’inici de curs ha estat marcat
per denúncies de nens que no han pogut començar l’escola per
no tenir professorat de suport. No és un cas aïllat, com va dir
el conseller a la interpel·lació, no és tan sols un titular de
premsa, perquè podem veure molts més titulars de premsa,
podem veure com a L’Algar duen un mes sense un professor
de suport; podem veure com hi ha denúncies de Sa Colomina
que diuen que són el do ble a l’aula i que tenen el mateix
professional. No és un cas aïllat. S’ha de dar resposta a
aquestes necessitats en el termini de dos mesos.
En el punt 6 demanam rebaixar els preus dels menús dels
menjadors sostinguts amb fons públics, que en cap cas no
superin els 5 euros per menú-nen, 4 euros en el supòsit de
germans escolaritzats sense cap criteri excloent. Avui en dia
els menjadors són necessaris per a la conciliació familiar i
laboral, i les institucions són les que tenen l’obligació de
contribuir a facilitar aqueixa conciliació. S’ha de treballar per
l’increment del nombre de menjadors a la nostra comunitat,
però també per millorar aquests preus. Som la comunitat que
té els preus més alts, i la comunitat que més ha incrementat
aquests preus, en un 10%. Pensam que aqueixa reducció és
totalment viable per al Govern en aquest moment.
I amb aquest punt acabam la nostra moció i esperam que
puguem assolir acords. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:

En el punt 3 proposam presentar la situació actual dels
barracons i l’eliminació detallada fins al 2019. A la fi el que
demanam és transparència; s’ha de tenir en compte que el
nombre de barracons és de 116, és molt alt, i és pel retard
d’aquest pla d’infraestructures. Al principi del seu mandat, fa
més de tres anys i..., fa tres anys i mig, varen fer una roda de
premsa on el conseller i la portaveu de Podemos varen vendre
un pla per reduir el 70%; estam acabant la legislatura i tenim

Gràcies, Sra. Ramón. Doncs passam a la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt per defensar les esmenes RGE núm.
11704 i 11705, té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltíssimes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom.
Abans de res vull solidaritzar-me amb tota la gent de Menorca
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aquests dies, i sembla que el temps no acompanya, i també ara
mateix els bombers de les diferents illes es manifesten aquí
davant del nostre parlament per reivindicar una llei del foc.
Segurament i a Espanya sempre arribem tard, sempre les
desgràcies han de ser dominants a l’hora de prevenir.
Davant d’això començaré la meva intervenció respecte de
la moció que avui presenta el Partit Popular. El passat 18 de
setembre es va presentar en aquest mateix plenari una moció
del Partit Popular sobre política general d’inversions dutes a
terme per la Conselleria d’Educació. Concretament en aquella
moció es varen aprovar, en aquell plenari, dos punts dels tres
que es van presentar; concretament un d’ells feia referència a
executar de la forma més breu possible les inversions
pendents per part de la conselleria en infraestructures
educatives; i d’altra banda també fer el compliment, co m la
Sra. Ramon ha comentat, de l’acord firmat amb Podem sobre
la reducció dels barracons al 70%, que després faré menció al
respecte. Per tant aquí teníem ja dues qüestions que avui...
sobre la moció que presenta el Partit Popular, referents a
actuacions en els centres educatius.
D’altra banda, també vull recordar que el passat dijous es
va presentar a la Comissió d’Educació una proposició no de
llei també del mateix partit sobre... on era protagonista
l’Escola d’Arts. Com saben perfectament ja porto uns quants
mesos reivindicant des d’Eivissa la falta d’infraestructures
històriques com és aquesta, l’Escola d’Arts, unes
instal·lacions completament antigues, que estan pendents d’un
trasllat a Sa Coma; encara esperem i el Sr. Conseller ha dit que
po tser firmen un acord, en el sentit de possiblement, no? I
també, d’altra banda, l’Escola Oficial d’Idiomes, però està clar
que el Partit Socialista aposta per l’Escola d’Hostaleria i deixa
enrere dues instal·lacions històriques necessàries per a la
nostra illa.
D’altra banda, sobre els punts que presenta el Partit
Popular, tres punts, com la Sra. Ramon ha comentat, van en la
línia d’infraestructures, i justament les meves dues esmenes
que he presentat van en aquest sentit. La primera d’elles, em
sembla molt escandalós i una vergonya, entre altres qüestions,
però veiem una situació anòmala, per dir-ho així i ser
políticament correcte, perquè per segona vegada han quedat
desertes les reformes majors que s’han de fer al Conservatori
de Música i Dansa i als col·legis de Can Cantó, l’Urgell i Sant
Ciríac. En aquesta primera esmena insto el Govern a fer amb
caràcter urgent..., sé que està treballant i he parlat directament
amb el director del Conservatori, i li han transmès des de
Direcció General de Planificació que s’està traslladant; per
tant entenem que aquesta necessitat... I sobretot una qüestió:
està plovent i un dels mals que han tingut per exemple en el
cas del Conservatori són les filtracions que tenen; segurament,
com ara co mentaré, una vegada més veurem com una
instal·lació nova deixa de..., gràcies al Partit Popular i de la mà
de no solucionar problemes d’infraestructures importants amb
la concessionària o amb la constructora, perdó, idò tenim
aquesta situació.
El segon punt, que també fa referència a infraestructures,
fa referència a un dels col·legis històrics de l’illa d’Eivissa,
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concretament el de Sant Jordi, una infraestructura que té més
de 40 anys i que també fa que demanin histò ricament unes
reformes molt importants. El passat 10 d’octubre vaig parlar
amb la seva directora, i entre altres qüestions faig referència
a les inundacions que va patir el dia 15 d’octubre, on quatre
aules i la planta baixa es varen inundar, 80 alumnes es varen
veure afectats, i no és la primera vegada, porten dos anys,
torno a repetir, dos anys reclamant, després d’haver fet
malament unes obres en una porta d’emergència, que se
solucio ni aquesta qüestió. Però a més a més d’aquestes
qüestions perquè no s’inundi, la directora em va comentar que
tenien problemes amb una cornisa que estava a punt de caure,
que necessitaven el canvi de finestres, que necessitaven una
reforma en els banys de primària, que no tenen uns banys de
mestres en educació infantil, que han d’utilitzar els dels nins
i les nines, etc., etc., i això és una qüestió que es ve repetint en
les infraestructures com per exemple de Sant Ciríac a Eivissa,
etc., instal·lacions molt velles i que necessiten unes reformes
o la construcció de nous centres.
Dit tot això per defensar les meves esmenes, faré
comentari a les propostes que des del Partit Popular ens
presenten avui la seva portaveu.
El primer punt, és obvi que votaré a favor de tots, però sí
que, Sra. Ramón, avui no tenim la seva companya, la Sra. Riera,
però sí que avui tenim i hi tornem per enèsima vegada a ser
l’educació, les infraestructures educatives recorrent una
responsabilitat del Partit Popular i del Partit Socialista de les
actuacions que tenim. Recordar que, per exemple, només s’ha
invertit enguany el 0,25% del PIB, d’acord?, en millorar
aquestes infraestructures i tenir unes noves infraestructures;
ho torn repetir, el 0,25%, que això són 12 milions i mig.
Per què faig aquest comentari? Perquè aquesta tarda
votarem i rescatarem, perquè hi ha una gran majoria dels grups
que ací ho han manifestat, i pagarem co m a mínim, no ho
sabem, pagarem més de 54 milions, segons l’informe que ens
ha do nat la conselleria, per rescatar els pàrquings de Son
Espases i Can Misses. És obvi que la falta d’inversió en
educació es fa palesa quan fem una comparativa i a més a més
amb un pressupost congelat del 3% del PIB durant més d’una
dècada. Per tant, per favor, hem d’invertir ja en educació d’una
vegada.
En aquest sentit, com comentava, Sra. Ramón, tenim un
pro blema molt greu que aquest és el problema darrer,
l’abandonament i el fracàs escolar, no po dem donar el
mateix..., no podem fer amb les condicions bones... o no es
treballa igual amb alumnes de..., perdó, en classes amb 28, 30,
35, 23 depenent del nivell i, per tant, la reducció de les ràtios
és necessària, però per tenir una reducció de les ràtios i poder
ajudar aquells nens i nenes o joves que necessiten una ajuda o
un reforç necessitem infraestructures, i la falta
d’infraestructures, que repetesc com un mantra, no ens deixa
fer-ho.
El segon punt, també... vostès ja ho varen presentar a la
moció anterior i és una mica més ampliat del punt que es va
rebutjar, demanen agilitar l’execució de les infraestructures o
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de les accions o actuacions que s’han de dur a terme per
l’IBISEC i sobretot perquè es veuen retardades.
Comentar, i això també ha estat molt discutit i debatut en
aquesta mesa, en aquest parlament, però comentar que
l’IBISEC està completament desbordat per la feina acumulada,
sense els recursos humans i econòmics necessaris per dur a
terme tota la feina que té damunt la taula, sobretot -ho torn
repetir- gràcies al Partit Popular que, com ja moltes vegades
s’ha comentat aquí, a l’anterior legislatura pràcticament no va
invertir res en infraestructures educatives i en manteniment i,
per tant, avui per avui tenim els problemes que tenim gràcies
al Partit Popular i també a la falta de recursos de la
conselleria. També vull recordar que té molta feina i sabem
que treballen per intentar solucionar-ho, però en el cas
d’Eivissa patim un dèficit històric.
El tercer punt, també en aquest sentit, com hi he fet
referència a l’inici de la meva intervenció, el tema dels
barracons, una qüestió que veiem que aquest govern és incapaç
de dur a terme uns acords que va firmar amb els seus socis, la
reducció concretament del 70% dels barracons, i ve aquí el Sr.
Martí March, idò una vegada més ha mentit aquí en aquesta...
aquest plenari perquè no... el compromís que va firmar amb
Podem quan acabi aquesta legislatura no es podrà dur a terme,
per desgràcia nostra. Ja ens agradaria que fos veritat i que
estigués confós.
D’altra banda, al quart punt, com no, Sra. Ramón, també una
de les qüestions importants, que això... arribem tard, són les
barreres arquitectòniques i el tema de l’eliminació de
fibrociment. Sabem perfectament també que la conselleria hi
treballa i gràcies a la seva feina que va brillar per la seva
absència durant l’anterior legislatura, idò tenim aquí una
situació en alguns centres que ja clama al cel. P er tant,
esperem que aviat tinguem solucionat aquest punt.
I ja per acabar el cinquè..., pràcticament el cinquè punt, que
ja no són referències a infraestructures, com no, Sra. Ramón,
avui es preocupen de parlar realment d’una escola inclusiva,
realment una aposta, però si les retallades es varen... es va o
varen passar la motoserra va ser en tot el tema de personal i
concretament en el tema dels nens i nines amb necessitats
especials. Per tant, idò bé, tothom té mo lt clar que volem
apostar per una escola inclusiva, però, d’on sortiran tots
aquests so us per dur a terme totes les actuacions que
necessitem, des de les infraestructures passant per personal,
etc.?
I el sisè punt -i ja acabo amb això- m’alegro que presentin
aquest punt perquè fa justament un parell de setmanes vaig
presentar una pregunta al conseller sobre els preus dels
menjadors a Balears, com ja vaig manifestar els més cars de
tot Espanya, i és obvi que sé que la conselleria treballa en
aquesta qüestió, però encara no s’ha arriba a totes les famílies.
Per tant, votaré a favor a totes els punts que ha presentat el
Partit Popular.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn de fixar posicions,
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Laura Camargo.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies, president, bon dia a tothom. Bé, amb aquesta
moció derivada d’una interpel·lació del Partit Popular, tornam
veure com des de la bancada de la dreta es tracta una altra
vegada de donar lliçons en matèria d’infraestructures
educatives quan a ningú no se li escapa que són el millor
exemple de com no s’han de fer les coses quan es governa, de
mala gestió i sobretot de fer retallades i de no tenir cura de la
nostra educació pública, per tant, de no tenir cura tampoc de
les nostres infraestructures públiques.
El Partit Popular sembla tenir amnèsia respecte de tot el
que no va fer durant la passada legislatura i no es pot sempre
al·ludir a la qüestió pressupostària, no es pot dir que eren
èpoques de vaques magres, perquè també hi ha una cosa que es
diuen imposts, i que vostès ara plantegen que s’han de
rebaixar, i que precisament els imposts són els que poden
donar la possibilitat, amb aplicacions equitatives i justes, de
recaptar diners públics per invertir en tot allò públic, però a
vostès no els importava allò públic, ara sembla que tornen a
aixecar una bandera que mai no ha estat la seva, banderola, que
és la banderola de les infraestructures i de l’educació pública.
No obstant això, nosaltres els de Podem sempre hem
expressat la nostra preocupació davant la situació de les
infraestructures educatives a les nostres illes i sempre hem
estat molt insistents en la necessitat del correcte
desenvolupament del Pla d’infraestructures el qual, per cert,
va ser fruit d’una esmena nostra en uns pressupo sts de
l’IBISEC. I sempre hem plantejat en aquesta tribuna i en les
comissions adients que feia falta i era absolutament necessari
i imprescindible planificar, planificar millor des del bon
començament de la legislatura què és el que es volia fer i quin
era el rumb en matèria d’infraestructures en una comunitat
autònoma en la qual tenim un dèficit històric, i no es tracta
tampoc ara de dir que el dèficit d’infraestructures és de la
legislatura del PP o dels passats pactes de progrés, es tracta de
mirar com ho solucionam i es tracta de mirar si és efectiu o
no el que es fa. I en aquest sentit crec que el Partit Popular
s’equivoca una altra vegada perquè ignora que, encara que no
al ritme que a nosaltres ens agradaria i encara reconeixent que
la planificació no s’ha fet des del minut u, és important tot el
que s’avança en matèria d’infraestructures.
Sabem que som un territori que augmenta la seva població
estudiantil cada any i també hem dit moltes vegades que això
tampoc no ha de ser una excusa, aquest creixement
demogràfic, aquesta tendència es va produint des de fa molts
d’any i era previsible, per tant, que es produís també en els
propers anys.
Nosaltres hem dit que la planificació és important,
planificació de la qual el PP tampoc no pot presumir mo lt

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 142 / 30 d'octubre de 2018

d’haver-la plantejat, o sí, segons s’entengui. El PP va planificar
la persecució dels professors i professores, va planificar
l’acomiadament dels que tenien l’encàrrec o tenen l’encàrrec
d’educar i de formar els nostres nins i nines i va planificar la
prohibició de qualsevol manifestació política i dels símbols
a les seves aules, però no va planificar què fer per no arribar
a principis de legislatura amb 90 barracons. Ara se’n parla
molt del nombre de barracons i vo stès ho fan en la seva
moció, però no parlen de per què vàrem arribar - ho torn a dira principis de legislatura ja amb un bon nombre de barracons
que potser se’ls po dria imputar també per manca de
planificació.
A mi em consta molt d’entendre aquest tacticisme buit que
fan ara servir en el seu grup de pujar-se al carro de la defensa
de tot allò que es va emprar a destruir la passada legislatura. I
tampoc no m’agradaria dedicar molt de temps a desenvolupar
un raonament sobre per què pens que estan absolutament
equivocats en aquest tacticisme buit, però com que han fet una
moció i l’han presentat, i el meu deure és llegir-la i
contraargumentar-la, repassaré breument els punts que inclou.
És cert que, en el punt 1, el Pla d’infraestructures porta
retard, i, no m’amag a dir-ho, és cert que va arribar amb cert
retard, també, i que cal -i això no sé si ho tenen vo stès en
compte- una altra legislatura o dues per pal·liar els problemes
històrics que patim aquí en matèria d’infraestructures
educatives; seria un miracle que en una legislatura s’hagués
solucionat tot, però és cert que es podria haver avançat més.
En canvi aquest pla és molt més del que el Partit Popular va
estar disposat a fer quan podia fer-ho, i record que vostès no
varen voler augmentar el pressupost en educació, ans al
contrari, van fer les retallades més brutals de la història
d’aquesta comunitat autònoma, i també que van estar molt
d’acord a aprovar una llei en contra de la comunitat educativa
que també tenia efectes en l’augment, per exemple, de
qüestions importants com són les ràtios.
En el punt 2, s’han fet inversions; vostès diuen que no s’han
fet inversions en el que demanen en relació amb el pressupost
de l’IBISEC, que s’ha d’agilitar i que hi ha un romanent de 20
milions d’euros. S’han fet inversions de 25 milions d’euros en
aquest sentit; llavors qualque cosa no acaba d’encaixar.
En els punts 3 i 4 demanen informació sobre nombre de
barracons, terminis de la seva eliminació... Nosaltres vam
arribar a un acord amb aquest govern per tal que a finals de
2019 estigui eliminat el 70% dels barracons, i aquesta cambra
i aquest govern es va comprometre a fer-ho. Llavors vostès ja
tenen almanco una idea de per on aniran els tirs. Però si això
no basta, en matèria de barracons existents, terminis de la seva
eliminació, eliminació de barreres arquitectòniques i
fibrociment, en matèria de tot això hi ha una pàgina web del
Pla d’infraestructures, a la qual poden vostès, Sra. Ramon o
qualsevol persona del seu grup parlamentari, acudir per tal de
veure, a l’Excel d’aquesta pàgina, en quin estat es troben totes
aquestes obres, menors però molt importants, que ja s’han fent
o que estan a punt de concloure’s, i justament diré una cosa:
en matèria d’eliminació de barreres arquitectòniques i de
fibrociment pot ser que aquest pla d’infraestructures tingui un
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compliment del 100% a final de legislatura. Llavors haurien
d’aguditzar millor la seva vista per tal de no apuntar malament,
perquè és molt el que s’ha fet en aquest sentit, més,
sincerament, que en la reducció dels barracons.
Quant al punt 5, sí que és cert que ha augmentat el nombre
de professorat i sí que..., encara que som conscients que en
fan falta molts més, perquè són moltes les necessitats que
tenim en matèria d’atenció a nins i nines amb necessitats
especials, però sí que és cert que en totes les especialitats n’hi
ha 356 més que l’any 2014. Només en pedagogia terapèutica,
en PT, ha augmentat, segons dades de la conselleria, en 190
especialistes més, és a dir, en total hi hauria 1.600
especialistes més que l’any 2014, i això en totes les
especialitats, torn dir. Pensam que això és suficient? No ho és.
Pensam que s’ha fet una feina i que es camina en la bona
direcció? Sí. Llavors en aquest sentit no es pot dir que no
s’estiguin fent les coses com pertoca.
I finalment, quant al punt 6, aquesta proposta que vostès fan
és una proposta del menjador, que es posi un preu per a
menjadors, i que no es faci distinció entre pública i privada
subvencionada amb fons públics, que per a nosaltres hi ha una
distinció molt clara entre l’educació pública i l’escola pública
i la privada subvencionada, l’anomenada popularment com a
concertada. Vostès diuen que es faci tabula rasa i que tots
paguin els mateixos preus, però aquesta proposta tampoc no
està quantificada i no té per a nosaltres sentit que tots els
menús de tots els alumnes de la pública i de la privada
subvencionada hagin de pagar el mateix. I per altre costat hi ha
les ajudes de menjador; hi ha beques de menjador que també
es poden fer servir.
Finalment, i em sobrarà temps, crec que el Partit Popular,
en matèria de tot el que està relacionat amb infraestructures
educatives i, en general, en educació, hauria de fer un
pensament al respecte de la seva estratègia.
Gràcies, Sr. President.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President. Bon dia a to tho m. Començaré
primer amb els punts i després amb la reflexió.
Respecte del punt primer, que fa referència a un pla de xoc
per a les xifres educatives, he de dir que la Co nselleria
d’Educació ha posat en marxa aquesta legislatura un pla per
l’èxit educatiu que consta de més de 100 mesures i que de fet
està donant resultat, encara que vostès diguin que no. La
tendència dels principals indicadors educatius és d’una millora
clara, tant en la disminució del nombre d’alumnes repetidors
com en la millora de resultats en matèries i de promoció de
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cursos. També millo ren els resultats d’avaluacions
diagnòstiques externes. Per tant a vegades la realitat em pareix
que no coincideix una amb l’altra. S’ha fet una inversió més
gran que mai. La tendència dels resultats educatius s’està
invertint i els resultats milloren curs a curs a diferència de la
legislatura anterior, en la qual varen empitjorar en relació amb
legislatures anteriors.
Respecte del Pla d’infraestructures, bé, primer tenim un
pla d’infraestructures, cosa que vostès no varen fer. I respecte
del retard, que sí que hi és, el conseller li va ja dir a l’anterior
plenari que s’estan redactant projectes, que estan en procés, i
que hi ha un problema, per exemple el dels solars d’ús
educatiu, i ja que han mencionat Bunyola, jo com a regidora
d’Educació de Bunyola, hem fet tots els esforços per poder
aconseguir un solar i poder-lo oferir a la conselleria, i encara
no ho hem aconseguit per tràmits urbanístics. Per tant, com
poden suposar, ja m’agradaria, però no és culpa de la
conselleria; encara nosaltres mateixos no hem aconseguit el
solar. Per tant en el nostre cas, i en altres en situacions encara
molt pitjors, es dóna.
Respecte del punt 2, de l’IBISEC, el 2017 tenia
pressupostats 15,5 milio ns en inversions reals, i en va
executar 10,3. Per tant haurien de comparar entre ingressos i
despeses finals de liquidació; d’aquí surt el resultat
pressupostari real. No juguin amb un ball de xifres que no
correspon a la realitat. No enganin la gent barrejant conceptes.
L’IBISEC té previstes licitacions en els pro pers mesos de
2018, més o manco 13 milions, i el 2019 encara té temps per
fer feina, hi ha previstos 37 projectes amb un valor d’uns 35
milions. Per aquest desfasament entre licitació i execució en
un exercici i el següent és una cosa completament normal. I de
totes maneres s’han fet actuacions a un gran tant per cent de
centres, i al final de legislatura podrem fer el balanç, però
esperem un poc.
Punt tercer, aules modulars. Miri, amb un clic poden saber
totes les aules modulars que hi ha a la web de la Conselleria
d’Educació i basta consultar-ho, i li diuen quantes n’hi ha el
curs 17-18, en el 18-19, i la previsió d’eliminació en 2019.
Per tant és públic, hi és.
Punt 4, programació d’eliminació de barreres
arquitectòniques i informació de les actuacions realitzades,
també es troba en el Pla d’infraestructures, també amb un clic
es tro ben, i poden veure que des de 2016 s’han executat o
estan en licitació obres de millora d’accessibilitat a 30
centres, ja, i 5 s’estan preparant per a licitació, i 5 estan
pressuposats el 2019, i 4 en redacció. El mateix de
fibrociment: també amb un altre clic tothom, to tho m, pot
veure que ja s’ha retirat a 34 centres, n’hi ha 4 en contractació
i en queden 7 en projecte. Per tant a més del 80% ja s’ha
retirat el fibrociment, i les barreres arquitectòniques, lluitant
per la inclusivitat, també s’ha arribat a uns objectius bastant
acceptables de més del 80%. Seria interessant també saber
quantes retirades de fibrociment a centres educatius que ja hi
eren la legislatura anterior varen fer vostès, ara que se’n
preocupen tant. Facin la reflexió, una mica.

Punt cinquè, referent a suport a NES i NESE. Bé, s’han
augmentat, en aquest 18-19, 356 professors més de suport,
356 professors més de suport. En demanen més? Per ventura
tal vegada encara en farien falta més, però se n’han incorporat
356 de pedagogia, i terapèutica 190, d’audició i llenguatge 90,
d’orientació educativa 91, de serveis a la comunitat 29. Per
tant, crec que aquest objectiu o això que proposen ja està
aconseguit.
Punt 6, preus de menús escolars. A veure, enguany s’han
do nat més ajuts a menjador escolar que mai, no es tracta
d’abaixar els menús escolars, sinó d’aplicar mesures d’equitat,
perquè tothom pugui anar a aquests menjadors, perquè tothom
en pugui gaudir dels menjadors escolars, i sobretot els que no
ho poden pagar. I això es fa, una mica en relació amb el que ha
dit també la Sra. Laura Camargo.
Respecte de l’esmena 11704, del Sr. Aguilera, dir que es
treballa en això i, per tant, igual com en els punts anteriors,
votarem que no.
A veure, Sra. Marí?, Ramón -perdó, disculpa-, i Sra. Núria
Riera, es fa i s’ha fet molta feina en educació i, a més a més,
de manera planificada i, sobretot, de manera transparent, ho
poden veure vostès aquí. Jo he intentat cercar resultats seus
per poder-los comparar, que ja m’hagués agradat que fossin
superiors als actuals, i no els he trobats, no hi ha transparència
a la seva legislatura anterior. Per tant, s’ha fet una feina, s’està
fent; què pot ser millo r? Què hem de mirar a un objectiu
millor? És clar que sí, sempre en educació, però s’ha fet feina
i sobretot també per revertir moltes de les coses que vostès
varen malmenar.
Miri, tenc la sensació, també co m va esmentar la Sra.
Laura Camargo, que igual, miri, en els anys vint va sorgir un
moviment artístic que era el surrealisme, el surrealisme
pretenia...
(Remor de veus)
... conjugar la visió del món real i o bjectiu amb el món
subjectiu interior, i d’aquí sortia una surrealitat. Aleshores,
aquest plantejament que vostès fan en educació mo ltes
vegades em recorda aquest moviment artístic de la surrealitat.
Toquem una mica més amb els peus a terra.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vilaret. Doncs, pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.
(Se sent una veu de fons que diu: “¡Vamos, Sureda!”)
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En primer
lloc, demanaria votació separada dels punts perquè intenció a
alguns donar-los suport i a altres no. I per especificar-ne cada
un explicaré les valoracions de cada punt.
En el punt 1, es mesclen dues coses diferents: d’una banda,
es demana un pla de xoc contra el fracàs escolar, i d’altra, la
revisió del Pla d’infraestructures, que s’actualitzi el P la
d’infraestructures per veure què es fa, què no i on hi pot haver
necessitats sorgides que s’han d’incorporar, em sembla adient
i, de fet, nosaltres sempre diem i donam suport a aquest pla,
que s’han de po der fer els canvis i les millores pertinents,
però no donarem suport a un altre pla contra el fracàs escolar,
perquè ja existeix el Pla cap a l’èxit educatiu, si aquest pla no
funciona, s’ha de revisar i fer-ne els canvis oportuns, però
entenem que redactar-ne un de nou no fa si no endarrerir el
compliment dels objectius, una cosa és planificar i l’altra fer
més teoria sobre el paper que es gestiona. P er això, ens
abstendrem en aquest punt.
En el segon punt, passa el mateix, es torna presentar una
qüestió de romanents de l’IBISEC que ja vàrem debatre a una
moció, fa aproximadament un mes. Repetiré, en coherència,
el mateix que vaig dir aquest dia, no podem generalitzar 20
milions de romanent sense distingir si són del 2017, si
sorgeixen de licitacions, de rebaixes, d’ajornaments, de
cancel·lacions, creiem que el tema és més complex i no
podem dir aquests 20 milions s’han de gastar de cop i ja està,
per tant pensam que és un tema que s’ha d’aclarir i s’ha
d’especificar.
Sí que estam d’acord amb el tema d’agilitació de
l’execució de les actuacions en el pressupost del 2018, perquè
sí que és cert que el Pla d’infraestructures té un retard prou
evident i que no s’han tancat les actuacions així com s’haurien
d’haver tancat.
Amb el tercer punt hi estam d’acord, votarem a favor. Seria
interessant tenir un informe actual de com es desenvolupa
aquest Pla d’infraestructures, en un exercici de transparència;
sé que es pot anar a la pàgina web de la conselleria i es pot
veure el que està executat o no, però tampoc no sobra que
s’expliqui la problemàtica que hi pot sorgir. Nosaltres
donàrem suport a aquest Pla d’infraestructures perquè creiem
en la planificació i ara voldríem saber en quin estat d’execució
es troba aquest pla.
Es parla de barracons o d’aules modulars, és un compromís
que es va assolir en els acords pel canvi, que era rebaixar
significativament aquestes aules modulars, i crec que és un
compromís que s’hauria de tenir en compte. Jo, personalment,
pens que de vegades és millor segons quines aules modulars
que segons quines aules construïdes i on els nins hi ha de ser.
Per tant, no crec que la prioritat sigui barracó per barracó,
sinó que hi ha altres necessitats que també s’han de tenir en
compte. Dit això, nosaltres votarem a favor d’aquest punt.
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Aquest mateix posicionament és extrapolable al punt 4, ja
que l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la retirada
de fibro ciment també estan contemplats al Pla
d’infraestructures i seria positiu saber si s’acompleixen els
terminis i veure si es troben en problemes.
Pel que fa al punt 5, estam d’acord que s’ha de fer feina per
donar respostes a les necessitats específiques dels nins i nines
amb NES i NESE, com no pot ser d’altra manera, i és una de
les prioritats que li dic que consideram que s’han de tenir en
compte. Això no vol dir que no s’hagi fet res, és més, des de
la comissió s’han aprovat diferents iniciatives perquè cap nin
o nina de les Illes Balears no tengui cap mancança en suport
individualitzat o en grup, i animam la conselleria que es faci i
a seguir amb aquest posicionament.
Per acabar, en el punt 6 entenem que els menús escolars
són cars i que s’han de prendre mesures respecte d’això per
ajudar les famílies que no poden assumir aquest cost. Ara bé,
ens demanam com pensen rebaixar els preus i unificar-los en
una tarifa comuna quan ja ha començat el curs i, a més, que ja
hi ha unes concessions fetes a unes empreses que
s’encarreguen del tema dels menjadors a les escoles de les
Illes. Això no sé si és demagògia, però no veiem la manera de
poder executar aquesta proposta amb el curs començat i amb
contractes ja firmats, és ficar en problemes les escoles i els
equips directius dels centres. Una altra cosa seria augmentar
en el futur les ajudes que van destinades a menjador, per
intentar resoldre la problemàtica d’aquells alumnes o de les
famílies que no poden assumir el cost.
Respecte de les esmenes del Sr. Aguilera, com ha explicat
han quedat buits aquests contractes, per tant jo demanaria a la
conselleria que es revisin els projectes, perquè, en principi,
sembla que tothom vol fer feina i que quedin per dues vegades
els concursos buits, crec que s’hauria de revisar a veure si hi
ha qualque errada que ningú no s’hi vulgui presentar. Nosaltres
donarem suport a aquestes dues esmenes perquè són projectes
que estan compromesos i, com he dit, en el punt 2 , són
projectes que estan compromesos i, per tant, el romanent s’ha
de destinar a aquesta despesa.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Amb aquesta moció queda
totalment acreditat, pel que fa a la tasca parlamentària,
almenys en matèria d’educació, que al Partit Popular li va més
la quantitat que la qualitat, ja estam aco stumats a la... jo
sempre he lloat la capacitat de feina de la Sra. Riera quant a la
producció de proposicio ns no de llei i mocions, i moltes
vegades li dic, i ja li he dit, que potser seria millor menys i
més ben fet. I en aquest cas és que, és clar, ens porten un tema
que em sembla que la Sra. Vilaret hi ha fet referència, no, la
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Sra. Sureda, ha dit, fa un mes, concretament va ser l’1 1 de
setembre, és a dir, l’11 de setembre vam parlar de romanents,
vam parlar de barracons; doncs, escolti, si l’11 de setembre
hem fet un debat, l’hem substanciat, l’hem votat, jo, la veritat,
que ens tornin aquí a portar... el 80% del que ens plantegen
són temes que ja vam discutir l’11 de setembre, en aquell cas
ho va defensar el Sr. Lafuente, avui ho defensa un altre
company del grup parlamentari, em sembla que vostè tira la
pedra i amaga la mà -li dic en broma, evidentment, Sra. Riera-,
però escolti, vostès estan més per la quantitat que la qualitat.
Perquè, fins i tot jo vaig fer tota una sèrie de reflexions
sobre les incorreccions que tenia la moció respecte del tema
dels romanents, que ara la Sra. Sureda també hi ha fet
referència, i ara aquí hi tornen, embolica que fa fort, parlen
dels romanents i no se sap ni els romanents de quin any, ni si
parlen d’aplicar-los el 2018 o de si parlen que s’incorporin al
pressupost del 2019. És clar, jo crec que si es porta una
proposta d’acord a aquest Parlament, el mínim que podrien fer
és ser una mica precisos per saber de què parlam.
En qualsevol cas, amb tot el que fa referència als barracons
i als romanents, jo em remeto al que vaig dir en el debat de
l’11 de setembre, que és al Diari de Sessions núm. 134,
concretament, la meva intervenció, a la pàgina 7397, i crec
que, sincerament, no hi cap sentit d’avorrir-los a vostès ni de
fer-los perdre el temps als 5 9 diputats, perquè com més
m’allargui jo més tard acabarem, per repetir un debat que
vostès ja ens van plantejar l’11 de setembre i que ja el vam
tenir.
Ha estat interessant que... ens ha reconegut el PP que ja no
hi ha problemes econòmics, sinó que són de gestió, per tant,
supò s que es donen per satisfets amb els doblers que es
dediquen a educació; és a dir, els problemes que hi ha no són
per qüestions econòmiques sinó de gestió, co m que ja no
poden dir que no es dediquen els doblers a educació que
pertoca, diu que són problemes de gestió . Però llavors ens
plantegen un tema com el de l’atenció als nins amb necessitats
educatives especials que jo veig que és claríssimament un
tema econòmic, perquè aquí parlam que hi hagi més
professors de suport, que hi hagi més personal i evidentment
que és un tema econòmic i de (...) econòmica. Per tant, amb
els temes de contractació o dels temes d’inversió sí que
po tser que sigui un problema econòmic, però evidentment
amb el problema, per exemple, d’atenció a la diversitat, està
clar que som davant d’un problema econòmic i co m tot
problema econòmic està molt bé, sí, atenem aquestes
necessitats, i què deixarem d’atendre llavors?
Perquè, és clar, és molt fàcil venir a posar, igual que amb
el preu dels menús, que, sincerament, és que fa riure, fa riure
que ens venguin aquí a dir que els menús han de costar 4 euros.
Quin estudi han fet? Què s’han assegut vostè, amb la Sra.
Riera, i han analitzat a veure els costs dels menús, la capacitat
adquisitiva de les famílies, o han fet al més pur estil ¡Viva
Zapata! Ara, total, els menús 4 euros, escolti, això em sembla
d’una frivolitat absoluta. Haguessin fet algun estudi de quins
són els preus, de quins són els costs, o com la Sra. Sureda els

deia, les condicions dels concessionaris, doncs, tal vegada
podríem estudiar-ho.
Tal com està, tal com està em sembla d’una frivolitat
absoluta, a part que jo, en la mateixa línia del que els ha dit la
Sra. Vilaret, estic totalment en contra, jo no, el meu grup
parlamentari, d’un preu universal per a tothom, per un servei
que, tal com està organitzat actualment, no és un servei
essencial, com és el dels menjadors per a totes les famílies,
perquè hi ha moltíssimes, afortunadament la majoria
d’aquestes illes, que no necessiten que se’ls subvencioni amb
els preus que vostès expressen el menjar dels seus fills, no
necessiten que... la major part de les famílies de les Illes
Balears, afortunadament, no necessiten que se’ls subvencioni
el nivell que vostès proposen al menjador escolar. El dia que
fem una anàlisi global, una visió global que, com a comunitat
autònoma, tinguem la disponibilitat pressupostària i la
prioritat política de fer que el menjador escolar sigui
universal, sigui per a tothom, aleshores podrem parlar de com
es finança això. Però avui en dia, que el menjador escolar
arriba a qui arriba, perquè evidentment la major part d’escoles
no tenen ni tan sols menjador escolar, la major d’escoles no
fan horari de matí i de tarda, amb la qual cosa és obvi que el
servei de dinar no es configura com a un servei educatiu
essencial, doncs aquell dia parlarem de quin preu ha de tenir
i de si ha d’arribar a tothom
Mentre això no sigui així, nosaltres estem a favor de la
política que se segueix ara, que és la de finançar els àpats a
aquelles famílies que ho necessiten. Vostès el que proposen
és, amb el discurs coherents amb la seva política tributària, és
que se subvencioni tothom, linealment, totes les famílies, tant
les que ho necessiten com les que no ho necessiten. I
nosaltres amb aquesta visió no hi estam d’acord, estam d’acord
amb una política redistributiva, estam d’acord amb una política
que afavoreixi l’equitat i, per tant, el plantejament que vostès
ens fan em sembla, com deia, totalment frívol, sense cap
fonament, sense cap estudi i, sincerament, crec que els hauria
de fer vergonya presentar aquesta proposta sense un mínim
suport o anàlisi de costs.
(Remor de veus)
Sí, sí, frívola, sí, no és l’única frivolitat que les he hagut de
tirar en cara aquesta setmana.
(Se senten dues veus de fons inintel·ligibles)
Per tant, ja els he respost, el tema del romanent, el tema
dels barracons, em remet al debat que ja vam tenir, i en el tema
dels nins amb necessitats educatives especials i en els
menjadors també.
Pel que fa a les esmenes del Sr. Aguilera, dir-li que vostè
ens planteja uns temes concrets, que jo no discuteixo, però jo
crec que realment la manera més precisa de debatre això, i que
penso que seria la via adequada, seria demanar una
compareixença de la conselleria per analitzar... parlam en tot
moment de l’acompliment del Pla d’infraestructures, i estic
d’acord amb vostè que probablement els temes que vostè ens
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planteja són dignes de la major atenció, però segurament
també n’hi ha d’altres. Aleshores, el que tocaria, ja que així
vam quedar quan es va presentar el Pla d’infraestructures, que
es faria un seguiment parlamentari de l’evolució d’aquest pla,
seria demanar la co mpareixença de l’IBISEC o del director
general o de qui el conseller consideri oportú, perquè puguem
entre tots analitzar quin és el compliment que se’n fa i quines
necessitats hi ha, no només les que ens porta un diputat que,
evidentment, fa la seva feina i és molt digna, sinó la de tots els
centres i veure realment i poder donar la nostra o pinió a la
conselleria sobre quines són les línies que s’han de seguir en
aquest desenvolupament d’aquest pla, que, com se’ns va dir és
viu, era dinàmic i, per tant, crec que periòdicament hauríem
d’analitzar-ne l’estat d’execució i reorientar-ne, si escau, les
prioritats.
No sé si en tot se li acceptarà l’esmena o no, però, en tot
cas, tal com està en aquests moments redactada la moció, el
nostre vot serà contrari per tots els motius que he exposat.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Enric Casanova.
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menjadors, però que l’únic que fa és posar negre sobre blanc
quina és la idea del Partit Popular. La idea del Partit Popular
és la igualtat enfront de l’equitat i el que vol és, sembla ser,
substituir les beques menjador per una tarifa plana de preus de
menú, i això no pot ser. El que està clar és que això és
totalment utòpic, això és utòpic, perquè, és clar, això és una
actuació que està molt bé perquè la setmana passada va sortir
una notícia a la premsa i ara el Partit Popular doncs fa allò que
sap, populisme, perquè això no és més que populisme en estat
pur, demana allò que sap que és impossible, perquè ni està
quantificat, i, com ja li han dit, ni se sap per què ha tret que
valen 3 euros o 4 euros el menú, no té cap sentit.
El que sí es fa des d’aquesta conselleria és treballar per
una equitat, treballar per donar ajudes a tots aquells que ho
necessiten, treballar per tenir infraestructures necessàries en
menjadors. S’han obert 10 menjadors nous aquesta legislatura,
per tant jo crec que es fa una política important respecte dels
menjadors.
Respecte del punt 5, que demana resposta a NESE i NES,
una altra vegada confon les infraestructures amb l’atenció
individualitzada. Ja li han dit, s’han incorporat molts
professors nous; a finals de legislatura tindrem 1.500
professors més, això és atenció individualitzada, això és
millora de la qualitat de vida. Ja li han dit, s’han incorporat un
bon grapat de PT i d’AL, a finals de legislatura tindrem 400 PT
i AL més a totes les Illes, a totes les Illes, jo crec que és un
avanç molt, molt, molt important.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
altra vegada tornem aquí a debatre una moció que es presenta
com a conseqüència de la interpel·lació del 16 d’octubre i que
realment to rnem tenir un altre intent del Partit Popular
d’escampar aquest discurs catastrofista que té en ment i que
sembla que vol que el converteixi, curiosament, en salvador
messiànic de l’educació, quan mai no ha estat un partit que ha
fet per l’educació més que destrossar-la, com va passar la
legislatura anterior. Per tant, jo crec que, a partir d’ahir, és
clar, quan llegeixes la moció que es presenta avui es veu
clarament que el Partit Popular no escolta, van amb la directa
posada, el Partit Popular va amb la directa posada i, malgrat es
donin tota una sèrie d’explicacions, que ja se li ha dit, ja s’ha
presentat aquí... en setembre ja ens va parlar de romanent, ja
ens va parlar d’infraestructures i tornem a insistir i tornem a
repetir, d’acord? És clar, perquè el karma del Partit Popular és
que si no ho fa el PP és un desastre i una paràlisi.
Però, cregui’m, Sra. Ramón, aquest govern gestiona i bé,
per tant no hi ha una paràlisi, el que passa és que li puc
acceptar que no va tot a la velocitat que voldríem, però això
moltes vegades resulta difícil, però sí que li dic que s’avança
i molt, s’avança i molt en relació amb la legislatura anterior.
Però bé, anirem per pams.
Per fer-li entendre aquesta idea, a la moció, jo analitzaré
la moció a l’inrevés, començaré pel punt 6, perquè és una
moció que teòricament era de política de situació de centres
i, curiosament, col·loca un punt 6, relatiu a preus de

Però crec que aquí han vingut a parlar de la situació dels
centres educatius, en definitiva, veiem que aquí intenta parlar
de centres educatius, repetir i incorpora coses amb aquesta
proposta d’idees salvadores, aquest "bonisme".
Però bé, passem als punts 4, que és el de les barreres
arquitectòniques i fibrociment. Ja li han dit, demana
informació de fibrociment i barreres arquitectòniques i ja li
han dit que amb un clic ho té, té tota la informació de
fibrociment i barreres arquitectòniques. De totes maneres, si
ho vol saber, jo li don: en aquesta legislatura s’han invertit, en
el tema de fibrociment, més d’1.800.000 euros, jo crec que és
important, jo crec que és important.
Jo crec que també és important treure les barreres
arquitectòniques, és clar que sí, però la meva pregunta és: per
què hi són les barreres arquitectòniques? Perquè hi eren la
legislatura passada i no es van treure, per tant, s’avança. I
també li puc dir que en barreres arquitectòniques s’han
executat i s’executen projectes per valor de més de 5 milions
d’euros, jo crec que és un avanç més que important. Per tant,
Sra. Ramón, crec que fer demagògia amb el tema de barreres
arquitectòniques és un argument molt poc sòlid i va més enllà
del que diu la seva interpel·lació.
Vostè a la interpel·lació, la Sra. Riera, ha de pensar que...
li deia el conseller que la seva resposta és farem, farem, però
jo li vull recordar a la Sra. Riera, ella pensa que la resta fan el
que ella va fer, ella també va dir que faria, faria, i al final l’únic
que va fer va ser signar protocols d’intencions, perquè al final
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hem arribat a aquesta legislatura amb els centres en les
condicions que es trobaven, amb les inversions que es
trobaven i cap projecte, i cap projecte.

feina, l’Ajuntament de Santa Eulària no va donar la seva feina.
Per tant, no sols s’ha hagut de fer en dues fases, ara es licitarà
la primera i la segona esperen a fer-la.

De totes maneres passem al punt 3 , que és el punt dels
barracons, que són les aules modulars, vo stè digui’ls com
vulgui, jo crec que s’ha parlat més d’una vegada aquí, a la
pàgina web té el pla del tema dels barracons, i poc a poc es van
eliminant, hi ha tot un procés d’eliminació de barracons.
També és cert que no s’han eliminat al pas que voldríem, però
és que també és cert que el Pla d’infraestructures i moltes
vegades no s’ha avançat amb el termini que es volia perquè no
s’ha pogut moltes vegades disposar de solars, no s’han pogut
acabar els projectes, com ja li han dit.

I l’Escola Nova de Santa Eulària, on és l’Escola Nova de
Santa Eulària ens demanava a la interpel·lació? I jo li diré,
l’escola nova de Santa Eulària sap on és? Aquí, aquí és l’escola
nova de Santa Eulària, l’escola nova de Santa Eulària és a una
moció que s’aprovarà demà a l’Ajuntament de Santa Eulària on
es posa a exposició pública la rectificació de les normes
subsidiàries. Si no hi ha terreny no hi ha escola; mentre
l’ajuntament no faci la seva feina i no l’ha feta perquè encara
es troba pendent de treure-ho a exposició pública, que
s’aprovarà demà, no es podrà fer l’escola. Mentre no hi hagi
cessió de terreny no es podrà fer l’escola.

Respecte del punt 2, de l’IBISEC, vostè demana agilitar,
però bé, es treballa, jo crec que es treballa i de manera
important i com mai no s’havia treballat, ja li vam dir una altra
vegada: l’IBISEC consta de més personal a totes les Illes per
poder fer projectes, cosa que abans no n’hi havia, i, per tant, es
fan molts més projectes que no es feien, es fan molts més
projectes que no es feien. A Eivissa tenim Sant Josep que és
a punt de licitar-se, sí o no? És a punt de licitar-se, sí o no?
Sant Carlos, la primera fase és a punt de licitar-se, ja parlarem
de la segona. Santa Eulària, per què no s’ha fet? Ah, això ho
haurem d’esbrinar, ho haurem d’esbrinar i ara li ho explicaré.
Macabich, el projecte acabat. Sant Jordi, es treball, és clars
que es treball i s’avança. I el Conservatori no s’ha pogut i
altres molts no s’han pogut fer.
I ara ve a dir que no, perdoni, sí que es treballa perquè els
projectes han sortit a licitació, si han quedat deserts jo crec
que d’això no en podem responsabilitzar la conselleria que els
concursos han quedat deserts, els concursos són allà i al final
de legislatura el que tindrem és que tindrem més de 65
milions d’euros en obres d’infraestructures; tindrem
intervencions en més del 80% dels centres, i tindrem molts
més menjadors.
Finalment, pel que fa al punt 1, demana el pla de xoc, per
rompre les tendències educatives. Ja li ha dit, crec que la Sra.
Sureda, hi ha un Pla d’èxit educatiu, hi ha un pla de reforç
educatiu, hi ha un pla de renovació tecnològica, hi ha un pla de
reforç de personal, jo crec que tenim un problema molt greu
en abandonament escolar primerenc, però també hem de
reconèixer que afecta més d’una variable, no són variables
purament educatives, sinó que també són de caràcter
econòmic, també són de caràcter de la societat en la qual
vivim, del consum, etc.
També demana la revisió del Pla d’infraestructures, però
dir que el Pla d’infraestructures no va tot el ràpid, però moltes
vegades es retarda per coses que són alienes a la conselleria.
I vull acabar explicant-li el per què d’aquests retards. Vostè
va començar la intervenció parlant de Sant Carles i de Santa
Eulària i jo li acab la intervenció parlant de Sant Carles i de
Santa Eulària; Sant Carles, per què no s’ha fet l’ampliació? No
s’ha fet l’ampliació perquè primer s’havia de fer l’ampliació
conjunta però l’Ajuntament de Santa Eulària no va fer la seva

Per tant, no demani...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Casanova...
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
... una cosa que sap que no es pot fer.
Res més. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Casanova. Doncs toca el torn al grup
proposant de la moció, té la paraula la Sra. Sara Ramón.
LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
Gràcies, president. Bé, molts de grups que en aquest
Parlament han fet bandera de l’educació ara voten en contra de
les no stres propostes. La veritat és que han tengut molt de
temps per tirar culpes, per tirar culpes al Partit Popular, però
és que se’ls ha oblidat que ara a qui toca dar respostes no és al
Partit Popular.
Els podria fer una llista, com vostès fan, de les
infraestructures que varen inaugurar la passada legislatura,
però no ho faré perquè són moltes comparades amb una que
han inaugurat vostès. El Govern ha venut solucions que no han
solucionat res i està molt clar que és molt més fàcil fer
oposició, fins i tot governant, que és el que fan, que gestionar
i tramitar, i el Govern no ho ha sabut fer, amb el vent a favor,
perquè sí, té més pressupost.
I aquestes propostes eren positives i cercaven rectificar
allò que no s’ha fet, auditar o cercar mesures per a la gent que
eren positives, vostès, que són el Govern de la gent. I li he de
dir que el nostre partit fa propostes per a l’educació, perquè
no s’oblidin que és el partit majoritari d’aqueixa comunitat i
té tota la legitimitat per fer-ho.
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El Govern ha publicat un pla d’infraestructures que ja va
arribar amb molt de retard i que va arribar com a canvi de
moneda per l’aprovació d’uns pressupo sts, pressionats per
Podem, que també feia bandera de l’educació i ara calla davant
d’una nefasta gestió i n’és còmplice. Tots els governs tenen un
pla, tots els governs, en poden pla, en poden llistat de prioritat,
en poden dir com vulguin, que presenten als pressuposts, però
és que vostès no tenen un pla el que vostès tenen és un
programa electoral, perquè tot és farem, farem, farem; és que
a vostès se’ls ha oblidat que han de respondre per la gestió que
fan del 2015 al 2019 i el que han fet és molt poc, i tampoc ni
tan sols accepten ni propostes de millora ni fan una miqueta
d’autocrítica.
I és clar que falla en el Pla d’infraestructures, però no falla
només en el pla i en l’execució, és que falla en l’elaboració
del Pla d’infraestructures, perquè quins criteris té aquest Pla
d’infraestructures? Perquè no s’entén que Eivissa tan sols
tengui una inversió de 2,7 milions, i als que tant han parlat
d’Eivissa els record que la passada legislatura es varen invertir
12,4 i a Menorca 7,5, amb menys pressió demogràfica i més
creixement de població. Perquè no s’entén que a l’illa
d’Eivissa hagin de pagar el 5 0 % els municipis
d’infraestructures educatives; perquè no s’entén que si miren
la inversió del 2018 el que veiem és: farem, farem, farem;
farem CEIP a Santa Eulària...
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que ha fet el nostre grup parlamentari, per preguntar quin és el
pressupost que destinen al lloguer d’aules, fa un any i ni tan
sols ens han contestat.
I vostès van anunciant "barracoescoles". I les necessitats de
suport, doncs sí, han augmentat el professorat de suport, però
també ha augmentat l’alumnat i aquí ho veiem en titulars: “falta
professorat de suport”, aquesta és la realitat.
Veiem que ara ni és tan dolent l’amiant, ni són tan dolents
els barracons, ni tan necessari tan sols conciliar la vida
familiar i laboral, perquè fins i tot això ho critiquen i hi voten
en contra, perquè no els diem que ho subvencionin tot, els
diem que les beques de menjador, molt bé, les beques de
menjador són una cosa, els diem que som la comunitat que té
més cars els menús, els diem que els baixin, i és que poden,
amb romanent. Vostès podrien fer esmenes si haguessin trobat
que es podia millorar, nosaltres les haguéssim acceptades, és
una proposta en positiu.
I en resum molts de plans poc efectius d’infraestructures,
de barracons, de compromisos incomplerts, de NESE,
d’amiant; li he de dir que l’amiant era el Partit Popular qui ho
va començar i ho va planificar. Però, en fi, poca voluntat
política per millorar aquesta situació.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Guardin un poquet de silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
..., quan hem tengut a Comissió de Medi Ambient, per què no
fan l’ampliació a l’Isido r Macabich? Per què no fan les
ampliacions que queden per fer? Només s’excusen en aquells
municipis que no governen vostès, perquè a Sant Josep no hi
han posat ni una pedra, no, mentida, és que a Eivissa no han
posat una pedra enlloc. Ni a Ses Salines, ni a Caimari, ni a Can
Picafort, ni a Alcúdia, ni a Campos, ni a Montuïri, ni a (...),
Conservatori de Maó, i la llista segueix, ampliacions, és que
en aquest moment el que faran és aprovar el col·legi de
docents que ni tan sols és al Pla d’infraestructures.
Està clar que qualque cosa falla i ni rectifiquen ni fan
autocrítica.
Igual que el Pla d’èxit, no funciona. I com que tenen més
pressupost, doncs inverteixin el que varen dir, un 5% del PIB
i no un 3,04 com fan ara; segur que amb un pressupost més
gran, ben dirigit als alumnes, aquests resultats millorarien.

Gràcies, Sra. Ramón. Sra. Ramón, no he arribat a entendre
si accepta o no les esmenes.
LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
Sí.
EL SR. PRESIDENT:
Accepta les esmenes. D’acord. Accepta també votació
separada dels punts?
Doncs passam a la votació. Passam a la votació del punt 1.
Votam.
22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.
Passam a la votació del punt 2. Votam.
21 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

En qüestió de barracons no volen transparència, això està
clar, no vol transparència ni el mateix que varen obligar-los
per fer els pressuposts. El que la presidenta va dir que
tendríem, 33 barracons a finals de legislatura, el que volem és
una previsió real, no el que hi ha al Pla d’infraestructures, que
no és una previsió real. L’únic que sabem fins ara és que
gasten 400.000 euros en muntar i desmuntar barracons. L’únic
que sabem és que no volen transparència perquè les preguntes

Passam a la votació del punt 3. Votam.
25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació del punt 4. Votam.
24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
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Passam a la votació del punt 5. Votam.
24 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.
Passam a la votació del punt 6. Votam.
19 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.
Passam a la votació d’un nou punt, l’esmena del Grup
Parlamentari Mixt, del Sr. Salvador Aguilera, la RGE núm.
11704/18. Votam.
25 vots a favor; 30 en contra i 1 abstenció.
Passam a la votació d’un nou punt, del Grup Parlamentari
Mixt, del Sr. Salvador Aguilera, amb l’esmena RGE núm.
11705/18. Votam.
26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.
IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual
s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar
les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i
les inundacions del dia 9 d’octubre del 2018 a la comarca
del Llevant de Mallorca (RGE núm. 11287/18).
Doncs, a continuació passam al quart punt de l’ordre del
dia que correspon al debat i votació sobre la validació i la
derogació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual
s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les
pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les
inundacio ns del dia 9 d’octubre del 2018 a la comarca del
Llevant de Mallorca.
Intervenció per part d’un membre del Govern per fer
l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat, té la paraula la Sra. Pilar Costa.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Avui s’acompleixen tres setmanes de la tragèdia més
gran que hem patit en aquestes Illes en les darreres dècades,
atès que el dimarts, dia 9 d’octubre, la caiguda de més de 200
litres d’aigua en poques hores a diferents punts de la comarca
del Llevant de Mallorca va provocar el desbo rdament dels
torrents de la zona. Com a conseqüència, l’aigua va entrar a
centenars de cases, va provocar danys de tot tipus, va produir
danys materials els quals són reparables i danys humans que no
ho són.
I vull començar aquesta intervenció precisament amb el
record a les tretze persones que han perdut la vida en aquesta
tragèdia i expressar, una vegada més, el condol per a les seves
famílies i éssers estimats.

Aprofit avui també per donar suport al poble de Menorca,
la nostra solidaritat, atès que aquest diumenge passat han patit
un cap de fibló que encara avui en patim les conseqüències.
Tornant al decret llei que ens porta avui aquí, hem de dir
que les inundacions que han patit a la comarca del Llevant de
Mallo rca ens ha mostrat la cara més amarga de la tragèdia,
però també ha posat en evidència l’excepcional capacitat de
reacció, l’emocionant solidaritat i la immensa generositat de
les persones que conformen la societat d’aquestes Illes. Vull
reconèixer la gran tasca que han dut a terme els més de 2.000
voluntaris que, tant a nivell personal, com empresarial, han
ajudat els afectats, tant durant el vespre de la catàstrofe com
en els dies següents ajudant a reparar els danys soferts, ja fos
llevant fang amb una granera, deixant un cotxe a una persona
que ho necessités o acollint-ne una altra que aquella nit no
podia arribar a ca seva.
També agraesc la tasca de tots els efectius mobilitzats a
través del Pla INUNBAL que durant setmanes han dut a terme
una feina ingent de reparació i reconstrucció en els municipis
de Sant Llorenç des Cardassar, d’Artà, Son Servera, Capdepera
i Manacor i als nuclis que en depenen, Son Carrió, s’Illot,
Canyamel i a la Colònia de Sant Pere.
És el nostre deure, del Govern i de totes les
administracions, estar a l’alçada de les circumstàncies i tenir
capacitat de resposta, de reacció i de decisió per prendre les
mesures adequades per fer front a situacions excepcionals i
urgents com la que vivim des de fa tres setmanes. Això és el
que ens hem proposat fer i allò a què hem dedicat els nostres
esforços des del primer minut, un dels resultats d’aquests
esforços és, precisament, aquest decret llei que avui defensam
davant d’aquesta cambra.
Hem de dir que un dia després del desastre i,
concretament, el dia 10 d’octubre, el Consell de Govern ja es
va reunir de forma extraordinària, no havien passat 24 hores,
amb un acord de Consell de Govern que va crear un grup
d’intervenció social urgent per avaluar els danys, on 34
treballadors socials varen començar a feina a les 48 hores casa
per casa. També en aquest Consell de Govern, de dia 1 0
d’octubre, vàrem sol·licitar a l’Estat la declaració de zona
catastròfica de la zona Llevant de Mallorca.
Una setmana després el Consell de Govern ens vàrem
reunir també en sessió extraordinària, per aprovar el Decret
llei 2/2018, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures
urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les
pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre, a la
comarca del Llevant de Mallorca, un decret llei que té un
objectiu, que ja es compleix, que és donar resposta adequada
al moment extraordinari que vivim; ho fa establint els ajuts i
les mesures urgents que aquest govern ha posat en marxa per
ajudar econòmicament a les persones i a les empreses que han
patit les conseqüències de la torrentada; es dóna rang legal i
ens aporta les eines perquè arribi al major nombre de gent
possible i de la manera més àgil i ràpida possible.
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La funció del decret llei és respondre a la urgència, així ho
dicta la nostra normativa bàsica, la pròpia Constitució
Espanyola, que recull la figura del decret llei en el seu article
86, també ho fa el nostre Estatut d’Autonomia, que des de la
seva reforma l’any 2007 ja s’incorpora aquesta figura del
decret llei a l’article 49.1. L’Estatut d’Autonomia de les
nostres illes estableix que el Consell de Govern po t dictar
mesures legislatives provisionals en cas de necessitat
extraordinària i urgent, tot respectant els drets que estableix
el propi Estatut i les lleis bàsiques que el despleguen.
I així és, les torrentades del Llevant de Mallorca i les
inundacions que van provocar ens varen situar davant d’una
necessitat extraordinària i urgent que requeria una resposta
immediata del Go vern. Les mesures que estableix aquest
decret llei han de contribuir a pal·liar en allò que sigui
possible les pèrdues que s’han sofert i d’aquesta manera ajudar
a reconstruir la normalitat a les zones afectades.
No podem reparar, evidentment, les tretze morts que s’han
produït, com tampoc no podem retornar tots els records que
l’aigua se’n va dur, el que sí podem, i és el nostre deure fer-ho,
és ajudar en tot el que sigui possible les perso nes
damnificades i ho hem de fer amb celeritat i d’una manera àgil.
És per això que aquest decret llei, 2/2018, ens dóna les eines
que no trobaríem en un procediment administratiu ordinari per
actuar al Llevant de Mallorca: immediatesa, simplificació i
adequació a unes circumstàncies insòlites. Aquestes eines les
trobam recollides en tot un seguit de mesures que pas a
detallar-los.
A l’article 14, paràgraf primer, es fa referència
precisament a la contractació pública, concretament permet
que aquesta contractació i específicament per a les actuacions
que resultin necessàries per restablir la situació alterada i
retornar amb rapidesa a la situació anterior a la catàstrofe, es
pugui dur a terme la tramitació d’emergència que preveu la
Llei 9/2017, de contractes del sector públic, previ acord
adoptat per l’òrgan de contractació a expedients relatius a
obres, subministraments i serveis; unes obres i serveis que
po dran tramitar per la via d’emergència tant la comunitat
autònoma com els ens públics que en depenen, i les entitats
locals, és a dir, bé sigui el Consell Insular de Mallorca i els
cinc ajuntaments afectats. Aquestes contractacions també
estaran excloses de l’avaluació d’impacte ambiental i dels
informes o autoritzacions exigibles per la normativa sectorial.
El punt 2 també reforça l’agilitat dels tràmits i estableix
que la resta d’expedients de contractació vinculats a aquesta
situació constitueixen raons d’interès públic perquè es
tramitin amb caràcter d’urgència.
L’article 1 5 , per la seva banda, aporta celeritat, ja que
estableix que els terminis ordinaris en els procediments
administratius es puguin reduir a la meitat, i exceptua els que
siguin relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.
A més a més, per assegurar la rapidesa en la implantació de
les mesures l’article 16 ens diu que el control intern a càrrec
de la Intervenció General de la comunitat autònoma de tots els
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expedients de modificació de crèdit i de despesa que s’hagin
d’imputar en aplicació del decret llei, es farà únicament a
través del control financer po sterior amb la modalitat
d’auditoria pública. Per això mateix, la disposició addicional
segona estableix que les disposicions generals dictades en el
desplegament i en l’execució del decret llei són reglaments de
necessitat i que, per tant, s’han d’elaborar i aprovar amb
caràcter urgent. En conseqüència, perquè s’aprovin no cal
l’aplicació de diferents articles de la llei del Govern ni de la
Llei de subvencions i d’aquesta manera s’elimina la necessitat
de presentar estudis previs, com puguin ser els avantprojectes
o les memòries econòmiques.
Aquesta darrera és una mesura que va possibilitar que, tan
sols un dia després de l’aprovació del decret llei en Consell de
Govern i de l’entrada en vigor immediatament d’aquest decret
llei, aprovàssim dues mesures més que desenvolupen bona part
dels gruix dels ajuts que hi trobam; per una banda, es va
aprovar, com dic, a les 24 hores de l’aprovació d’aquest decret
llei, un decret, que és el Decret 33/2018, que desenvolupa les
ajudes per defunció, per danys en habitatges, per pèrdues de
vehicles i per a la reparació d’infraestructures municipals; i,
per altra banda, es va donar el vistiplau a l’ordre conjunta de
les conselleries d’Innovació, Recerca i Turisme i la de Treball,
Comerç i Indústria que defineixen les subvencions per a
empreses, comerços i professionals. Aquestes dues mesures
es varen publicar en el butlletí oficial del dia 20 d’octubre,
com també es va publicar, ho veurem posteriorment, la
reso lució de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura
respecte de les ajudes d’agricultura.
Per dotar d’un marc adequat les ajudes que s’han
desenvolupat i per poder-les aprovar amb immediatesa i així
donar resposta a una situació d’emergència es feia precís que
s’establís una norma amb rang de llei, com és aquest decret
llei que està en vigor des de la seva aprovació en el Consell de
Govern el passat dia 18 d’octubre.
Així doncs, l’article 4 dóna cobertura legal a les vuit línies
d’ajudes que el Go vern ha posat en marxa. Entre aquestes
mesures hi trobam les d’emergència social que els afectats ja
han co mençat a rebre, aquesta rapidesa ha estat possible
gràcies a la tasca que varen dur a terme 34 treballadores i
treballadors socials coordinats per la Conselleria de Serveis
Socials, els quals a partir ja del dia 12 d’octubre varen
començar a recórrer casa per casa, per valorar amb les
famílies afectades, les seves necessitats amb la finalitat que
poguessin rebre una ajuda econòmica d’emergència, per poder
repo sar el material més necessari que els garantís unes
condicions bàsiques per poder viure en el seu habitatge, em
referesc a electrodomèstics, roba de llar, mobiliari, finestres,
portes, pintures, etc.
Ja des de la setmana passada, fa ara vuit dies, es va donar
l’ordre de pagament d’aquests ajuts, més d’1 milió d’euros per
reposar material a 311 habitatges on hi viuen 750 persones de
les quals 110 són majors de 75 anys i 42 viuen totes soles, i
uns 48 d’aquests habitatges havien tengut una pèrdua total i,
per tant, poden rebre el màxim de 5.500 euros, mentre que en
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els casos de pèrdua parcial l’ajuda és fins als 4.000 respecte
d’aquest material d’emergència.
També dilluns passat, el 22 d’octubre, moltes d’aquestes
persones ja varen acudir als seus ajuntaments per iniciar els
processos de sol·licitud de les ajudes públiques que el Govern
de les Illes va establir i desenvolupar a partir del decret llei
que avui presentam per a la seva convalidació, i entre aquestes
s’inclouen les ajudes per a habitatges que han patit danys, ja
siguin danys estructurals o no, per als elements comuns i
també per a altres tipus d’immobles que no siguin habitatges.
Vull fer un petit parèntesi en aquest punt per agrair la feina,
feina ingent, que duen a terme l’equip d’arquitectes i
arquitectes tècnics, tant del Govern com voluntaris, juntament
amb el Col·legi d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics, que s’han
encarregat d’inspeccionar i encara inspeccionen els habitatges
afectats a Sant Llorenç, que també es traslladen a Artà per dur
a terme aquesta mateixa tasca. Evitam així en molts de casos
que s’hagi de pagar un perit per part de les persones afectades
i garantim que tots aquests peritatges estiguin elaborats en
base als mateixos paràmetres. Aquest equip tècnic ja ha
inspeccionat més de 400 habitatges afectats.
Les ajudes per als habitatges estan desenvolupades en el
Decret 33/2018, que desenvolupa a més ajudes en aquest cas
per a les malaurades 13 defuncions que s’han produït. Altres
ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles terrestres, com puguin
ser cotxes, motos, o ciclomotors, i les ajudes destinades a
reparar les infraestructures municipals. En aquests casos la
comunitat autònoma ha acordat abonar el 25% del cost total
dels desperfectes que s’hagin produït en infraestructures
públiques que depenguin dels ajuntaments afectats, tenint en
compte que la resta, el 50% va a co mpte o correspon a
l’administració central i al Consell Insular de Mallorca l’altre
25%.
La torrentada de dia 9 d’octubre també va afectar una gran
quantitat de comerços i d’empreses que varen veure com
l’estructura dels seus tallers quedava afectada, com la
maquinària restava inutilitzable o que les seves oficines havien
estat arrasades per l’aigua. Per això s’han posat a disposició
dels empresaris i treballadors subvencions que han de servir
per a la reposició d’utillatge, de maquinària, d’equips
informàtics, de vehicles que siguin d’ús pro fessional i per
pagar els costs de serveis de subministrament elèctric, telèfon
i aigua durant 6 mesos. A més a més, també inclou ajuts per
complementar els salaris dels treballadors que es puguin veure
afectats per expedients de regulació d’ocupació per força
major, als quals se’ls abonarà la diferència entre la prestació
per desocupació i el salari que cobraven abans de la torrentada.
Les inundacions del Llevant de Mallo rca també varen
perjudicar explotacions agrícoles i ramaderes i poder pal·liar
les pèrdues dels pagesos afectats s’ha obert ja un cens perquè
puguin declarar els danys i poder optar així a les ajudes que
tramitarà el FOGAIBA, tant per als cultius perduts com per als
animals morts, per restituir terrenys i maquinària, o per
reparar tancaments i parets. Aquesta resolució del conseller
de Medi Ambient i Agricultura va ser publicada en el BOIB dia

20 d’octubre i es dóna de termini fins al 9 de novembre per
apuntar-se o inscriure’s a aquest cens que ha posat en marxa la
Conselleria de Medi Ambient i Agricultura.
Així mateix el decret llei també preveu actuacions per
reparar danys mediambientals i dur a terme les obres i
actuacions necessàries per pal·liar els danys en el medi natural
i a les seves infraestructures, com pugui ser la retirada de
residus per evitar riscos ambientals.
El Decret Llei 2/2018 dóna cobertura legal a tots aquests
ajuts i també preveu una situació en què se n’hagin
d’incorporar més. L’article 4.2 disposa que la comunitat
autònoma pot acordar, tant amb l’Estat com amb el Consell de
Mallorca o altres ens públics, establir línies d’ajudes que
poguessin no estar previstes, o també per dur a terme
actuacions per reparar danys en infraestructures o serveis.
Perquè les mesures es puguin posar en marxa de manera
immediata, l’article 13 estableix un règim especial que afecta
el règim general del sistema de subvencions. Per exemple,
estableix especificitats a l’aplicació de la legislació de
subvencions, perquè no calgui l’apro vació prèvia de bases
reguladores, o la concessió de forma directa amb un règim
especial de control intern, que permet més rapidesa tant en la
tramitació com en la seva concessió. Així mateix totes les
ajudes regulades en el decret llei, s’entenen immediatament
incloses en el Pla estratègic de subvencions vigent a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Finalment també s’estableixen les mesures de suport
tècnic i administratiu que es recullen a l’article 17, que és
l’ano menada finestreta única, que recull en aquest cas la
disposició addicional primera, gràcies a la qual l’administració
autonòmica ha pogut desplaçar personal funcionari propi a les
entitats locals afectades, per donar suport in situ als ciutadans
i ciutadanes i a les institucions locals. Així doncs, ja des del
passat dilluns 22 d’octubre, personal funcionari de la
comunitat autònoma dóna suport als serveis de finestreta única
d’atenció als afectats, en què es tramiten tant les ajudes
autonòmiques, com també altres ajudes estatals, o bé
municipals. Avui mateix 11 treballadors de l’administració
autonòmica s’han desplaçat a les oficines dels ajuntaments de
Capdepera, d’Artà, de Sant Llorenç des Cardassar i de
Manacor, per donar-los suport.
Aprofit també l’ocasió per mostrar el meu agraïment, en
nom del Govern, als regidors, regidores, batles, batlesses i
treballadors i treballadores dels ajuntaments afectats per la
gran tasca que estan duent a terme per atendre els seus vesins
i per orientar-los a l’hora de tramitar totes aquestes qüestions.
No ens cansarem d’agrair novament tots els mitjans
d’emergències, cossos i forces de seguretat de l’Estat, a tots
els efectius que varen participar en les primeres hores i en els
primers dies, però hem de tenir en compte que la feina
continua i que el Govern no defallirà en l’esforç de donar
suport necessari als ajuntaments afectats i, per tant, als
ciutadans del Llevant de Mallorca.
Finalment acab aquesta intervenció informant el Parlament
que el Consell de Govern es va reunir ahir de forma
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extraordinària per aprovar el Decret Llei 3/2018, pel qual es
concedeix un crèdit extraordinari de 45 milions d’euros per
atendre les despeses derivades de les aportacions que farà el
Govern de les Illes per pal·liar els danys provo cats per les
inundacions del Llevant, i que, per tant, en molts pocs dies o
setmanes també vendrà a aquesta cambra per ser convalidat.
Aquests 45 milions d’euros aniran a càrrec del pressupost del
2018 i han de servir per poder dur a terme totes les despeses
pressupostàries que impliquen aquestes ajudes, establertes pel
decret llei que avui defensam.
Evidentment hem d’agrair la feina de tots els tècnics de
totes les conselleries, perquè totes d’una manera o l’altra hi
han tengut una implicació en virtut de la matèria o de l’àrea de
la qual tenen competència, especialment també la Conselleria
d’Hisenda i d’Administracions Públiques, i aprofit per
disculpar la presència de la consellera d’Hisenda, atès que s’ha
desplaçat aquest matí mateix a Menorca, per seguir de primera
mà els esdeveniments produïts pel cap de fibló del passat
diumenge a l’illa de Menorca.
Per tot això , vull agrair també a tots els grups
parlamentaris i a tots els partits polítics que en els primers
dies i hores també varen donar suport als municipis i a les
persones afectades, i per això els deman també i deman a
aquesta cambra que donin suport a aquest Decret Llei 2/2018,
de dia 18 d’octubre i que, amb la seva convalidació , donem
tots junts una passa més per restablir la normalitat d’abans de
la torrentada a la comarca del Llevant de Mallorca.
Són setmanes complicades per a aquestes illes, sobretot
per als nostres ciutadans, però estic convençuda que amb
l’esforç de tots i de totes, esperam sortir-ne el millor possible
i més forts, els nostres ciutadans s’ho mereixen.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Mo ltes gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn
d’intervencions dels grups parlamentaris en torn a favor de la
iniciativa. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Núria Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Com s’ha dit, el
Decret Llei 2/2018, de mesures urgents de la comarca del
Llevant, Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son
Servera, es justifica amb la tragèdia i danys que va viure
aquesta part de Mallorca per les inundacio ns de dia 9
d’octubre, que varen ocasionar pèrdues en vides humanes, 13
persones que varen perdre la vida, i enormes danys a cases,
vehicles, comerços, finques agrícoles, equipaments,
instal·lacions públiques.
Davant d’aquesta situació gravíssima s’estableixen ajudes
dirigides a les famílies afectades, als sector econòmics i
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agraris i a les instal·lacions públiques; la pròpia gravetat de la
tragèdia, ja s’ha dit, i de les seves conseqüències, justifiquen,
evidentment, la figura del decret llei que requereix
l’extraordinària i urgent necessitat que li dóna fonament.
Però també la pròpia normativa autonòmica, recordem que
tenim dues lleis d’emergències a Balears, la Llei d’ordenació
d’emergències 2/1998 i la Llei de gestió de les emergències
3/2006, que fan referència a la resposta adient dels poders
públics davant aquestes situacions; per una banda, els principis
de diligència, celeritat i proporcionalitat i, per altra, els
principis de col·laboració i coordinació.
A la vegada també el propi pla INUNBAL, aprovat pel
Decret 40/2005, per fer front al risc d’inundacions, que, a
més, en la seva introducció titula “les inundacions, un risc
natural freqüent”, indica que de tots els risco s naturals les
inundacio ns és el més freqüent i un del que indueix a les
persones una sensació d’emergència més forta i clara, i regula
com s’ha d’actuar abans, durant i després d’una inundació:
abans, amb previsió; durant, amb coordinació; i després, amb
resolució. Prevenció i coordinació diligent per neutralitzar o
minimitzar els efectes de la inundació, i resolució, per reparar
els danys materials que hagin estat inevitables, però que en tot
cas es poden reparar o substituir, perquè els danys personals,
la pèrdua de vides humanes lògicament és irreparable.
Per tant, i to rnant al decret llei, ve emparat per la
normativa que regula els decrets lleis i per la pròpia normativa
específica que existeix a la nostra comunitat fa anys i que
ordena les emergències ocasionades per les inundacions.
El vespre previ a la compareixença de la consellera per
retre comptes de la tragèdia se’ns va remetre una
documentació corresponent a les actuacions posteriors a la
inundació, on consta un informe que quantifica els danys
materials distribuïts en danys a béns particulars, 19,1 milions;
d’anys a empreses, 4,1 milions; danys a béns d’ajuntaments i
Consell Insular de Mallorca, 36,3 milions, i d’anys a béns
autonòmics, 31,5 milions. En total, 91.130 .0 00 euros de
danys materials. No consta a l’informe cap precisió respecte
del nombre de cases, vehicles i comerços afectats, en tot cas
es compten a centenars.
Quant als danys agraris encara no s’ha pogut fer una
valoració completa ja que està obert el termini per elaborar el
cens d’afectats.
Respecte dels danys personals a la pèrdua de vides
humanes, l’informe de valoració indica literalment com a
resultat la localització de cossos sense vida de dotze persones,
entre les 21 hores de dia 9 d’octubre i dia 16 d’octubre; i al
que, desgraciadament, se n’ha d’afegir una més, dia 17
d’octubre, per tant, l’endemà de l’informe.
Encara esperam des del Partit Po pular i resta de grups,
supòs, la resta de documentació que se’ns va oferir per part de
la consellera a la compareixença.
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En tot cas, nosaltres des del Partit Popular vàrem dir que
estaríem units davant de la tragèdia, que donaríem suport a
totes aquelles mesures i actuacio ns que poguessin ajudar a
minimitzar el dolor i les pèrdues dels afectats per la inundació
i que donaríem suport, per tant, a les ajudes econòmiques que
es poguessin acordar amb la major celeritat possible. I així és,
donam suport a aquest decret llei, sense consideracions,
encara que farem una sèrie de precisions.
En primer llo c, les vuit línies d’ajuda que estableix el
decret llei no són ajudes íntegrament autonòmiques; les ajudes
per danys a empreses, a habitatges i a altres edificacions
particulars, edificis i instal·lacions municipals i a empreses
són complementàries de les ajudes estatals i arriben a un
percentatge màxim del cost de reparació dels béns. Vénen
regulades, com s’ha dit, pel Decret 33/2018, de 19 d’octubre,
i el Decret llei 3/2018, de 29 d’octubre, que s’ha publicat avui
al BOIB, com es deia, on es concedeix un crèdit extraordinari
que preveu 45 milions d’euros. Per tant, tenint en compte que
els danys valorats són, en principi, 91 milions d’euros,
aproximadament arriben a la meitat d’aquests danys.
Per altra banda, s’haurà d’estar al que digui el reial decret
llei estatal que es dicti específic per a Balears, com
normalment es fa, i que complementi l’acord de Consell de
Ministres, de 19 d’octubre, que declarà les zones afectades
com a d’emergència. Actualment, es regeix també de forma
genèrica pel Reial Decret 307/2005, que regula les
subvencions per a situacions d’emergència a Espanya.
Però el fet que s’hagin de tramitar de forma
complementària aquestes ajudes autonòmiques a les ajudes
estatals fixades per a aquests mateixos danys genera dificultats
afegides. La pròpia tramitació de les subvencions estatals
suposa presentar documentació, acreditar titularitat, drets
mitjançant escriptures, documents que tal vegada ja ni es
disposen, i acomplir terminis i prescripcions per part dels
afectats.
També pot provocar que s’eternitzi la tramitació i el
cobrament que és tan necessari, per exemple i de fo rma
genèrica, les darreres ajudes estatals aprovades per Consell de
Ministres, que varen ser dia 9 de desembre de 2016, en ocasió
de l’emergència d’inundacions a València, Extremadura i
Andalusia, es varen tramitar com a decret llei a 28 de gener de
2017, es varen resoldre per convocatòria d’ajudes el 16 de
novembre de 2017, es va publicar el 27 de novembre, un mes
després de presentació de sol·licituds, dos mesos de remissió
de projectes per Delegació de Govern, en total fins a 27 de
febrer de 2018, i entre que es resolen per secretari d’Estat, es
publica la resolució al BOE, s’acorda un percentatge de
pagament i es dóna un termini per acabar les obres calculam
que els damnificats acabaran de cobrar, amb un poc de sort,
l’any 2019, per tant, i parlam d’uns fets de desembre de 2016.
Han passat diferents governs estatals de diferents colors, però
la realitat és que és un tema de funcionament administratiu
prou lent.
Què vull dir amb això? Que encara que les ajudes
autonòmiques que s’han de (...) al màxim als afectats del

Llevant i s’ha de ser sincers amb ells perquè les ajudes estatals
es tramiten com a subvenció i no són tan àgils com se’ls pugui
fer creure.
Per altra banda, i en relació amb les ajudes concretes, les
ajudes per danys agrícoles, ramaders i per a empreses es
tramiten com a subvencions amb l’aprovació d’unes bases
reguladores i una convocatòria que ha de passar, en el major
dels casos, per Consell de Govern, per la qual cosa el
procediment dura aproximadament un any encara que hi hagi
la previsió de reduir els terminis a la meitat; com sabem són
subvencions i, per tant, requereixen una documentació
extensa, justificativa de la sol·licitud, la justificació com es
deia també mitjançant escriptura, certificats, justificants..., per
tant, s’ha de fer un seguiment per facilitar aquesta tramitació.
A més, les ajudes agràries que es regulen per resolució del
conseller Vidal, es remeten a la normativa europea, fan
referència a danys com a mínim d’un 30% en els cultius,
presenta diferents requisits que s’han de demostrar i en
general són de tramitació lenta, perquè són ajudes europees i
es regeixen per normativa europea. Per tant, s’hauria de vigilar
que siguin més àgils del que s’acostuma a fer per aquesta
conselleria.
Sí és veritat que la resta d’ajudes són de concessió directa,
això agilita el procediment i la concessió, com és per exemple
les ajudes per defuncions, per danys als habitatges o al vehicle.
En concret, un problema que pot ser afegit en relació amb
les ajudes d’emergència bàsica, que estan regulades per
resolució de la consellera de Serveis Socials, són les que ja es
paguen, lògicament és el mínim que es pot fer en relació amb
aquestes ajudes, però sembla que podria haver-hi problemes
en relació amb la tramitació per part de treballadores socials
que no pertanyen a la conselleria, sinó que són treballadors
d’una fundació pública, S’Estel, que no és personal empleat
públic i s’hauria de comprovar que tenguessin competència
per poder realitzar aquestes tramitacions i que no sortissin
després irregularitats que les invalidassin
Una altra qüestió, crida l’atenció que no es faci
fiscalització a la tramitació de les ajudes de cap tipus per part
de la Intervenció autonòmica, com tocaria, ni tan sols una
fiscalització de resultes de la resolució sinó que, en qualsevol
cas, queden sotmeses al control d’una auditoria posterior dels
serveis de la comunitat, que es fa una vegada s’ha tancat
l’expedient. Aquestes auditories no es pensin que facilitaran
les coses, al contrari, si no s’ha fiscalitzat prèviament o durant
la tramitació, pot donar lloc que el control posterior comprovi
qualque irregularitat afegida o l’incompliment d’algun requisit
i s’hagi de retrotreure el procediment o retornar tot o part dels
doblers cobrats perquè la falta de seguiment per la Intervenció
quan tocava hagi impedit detectar alguna errada.
Això és així, aquesta situació, per exemple, ha determinat
un conflicte, com saben vostès, entre els afectats i
l’administració a Lorca, precisament que va ser víctima també
d’una situació, un terratrèmol l’any 2011, i que ara 300
famílies estan amenaçades perquè se’ls reclama ajudes que
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varen rebre i no estan prou justificades. La culpa realment no
és dels afectats de Lo rca, tampoc no diguem que sigui de
l’administració, la culpa és de la tramitació que es fa de
vegades de les administracions que és farrago sa,
independentment de qui governi a Madrid, i que la gestió de
les ajudes, encara que es faci amb la millo r voluntat, de
vegades pot dur a aquestes complicacions. A dia d’avui, per
exemple, a Lorca s’intenta amb un altre govern,
independentment d’un color o de l’altre, encara accelerar el
tràmit de la justificació administrativa i encara no s’ha
aconseguit.
Una altra qüestió afegida que pot ocasionar problemes a
aquest decret llei que és impo rtant posar damunt la taula
perquè tothom o tots facem el seguiment és la falta de
personal de la comunitat autònoma per a aquestes actuacions.
No hi ha prou funcionaris al servei de corporacions locals, no
es poden desplaçar contínuament als municipis afectats, s’ha
intentat fer sol·licitud de voluntaris dins l’administració
autonòmica per establir temporalment ajudes als municipis a
fer aquesta feina, però no ha tengut massa repercussió, no hi
ha hagut massa voluntaris, a part que s’han acordat en forma de
serveis temporals que poden ser per dies, per mesos o per
setmanes; això determina que una vegada que un empleat
públic s’ha traslladat a un municipi i s’ha acostumat o ha agafat
el ritme i funcionament a un determinat tipus d’expedients
s’ha de substituir per altres funcionaris, voluntaris també, que
es desplacin aquí, sense tenir en compte que els veïnats a més
ja s’ha adaptat a tramitació per determinades persones. En
aquests casos d’emergència també és important.
Per ventura seria més convenient centralitzar-ho tot a una
conselleria o, per exemple, que el mateix consell insular, que
disposa d’un servei d’assistència tècnica, saben vostès que per
normativa a més és a qui correspon dur el suport tècnic als
municipis, i té dins les seves funcions la de cooperació
municipal per la seva pròpia naturalesa, podria destinar els
seus recursos i personal a la zona de Llevant, per exemple.
Crec que és una idea únicament amb una finalitat positiva, que
facilitaria les actuacions principalment en dues àrees: en
matèria de secretari i intervenció en els habilitats de cada
municipi, que a més en aquest cas tanta sort que són municipis
de més de 5.000 habitants, en general, i per tant tenen més
personal tècnic; i també ajudaria el suport tècnic d’arquitectes
municipals per a l’emissió d’informes i certificats dels
habitatges afectats, elaboració de projectes, etc., de què no
disposen moltes vegades els ajuntaments.
En aquesta darrera qüestió, en el tema dels certificats i els
informes tècnics hi ha un altre problema afegit. No sé si han
tengut en compte que hi ha habitatges que estan fora
d’ordenació en els municipis, o habitatges o lo cals sense
llicència, o que els falta qualque tràmit en el permís
d’activitat. Aquests afectats es poden trobar amb el problema
que els mateixos arquitectes que han de certificar el dany de
les cases i després donar llicència no vulguin fer aquesta
tramitació o aquest certificat, precisament perquè ens trobam
amb cases que es troben fora d’ordenació, i els tècnics van ben
alerta, com toca, a l’hora de signar determinats documents, i
per ventura s’hauria de pensar quin tipus de solució es podria
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donar a aquestes famílies, perquè a aquesta gent també se li ha
de donar uns sortida i s’hauria de veure com.
Els vehicles. En els vehicles s’haurà de comprovar o vigilar
com s’han de conjugar les ajudes autonòmiques amb les del
consorci d’assegurances, ja que el consorci d’assegurances
exigeix que hi hagi una assegurança en els béns per poder
indemnitzar els danys i això també pot dificultat les ajudes, a
part que els afectats reben la part corresponent al valor actual
del vehicle, evidentment, i clar, no és suficient per a un de
nou, que és un dels requisits que tenen per poder cobrar
aquesta ajuda, que donin de baixa el vehicle sinistrat o afectat
i se’n comprin un altre de nou.
Però principalment, en general, totes aquestes qüestions
que nosaltres feim amb una finalitat positiva de posar damunt
la taula problemes amb què es podrien trobar els afectats, hem
de dir que allò important, en resum, és l’agilitat en la
tramitació i les facilitats als afectats.
El Decret llei preveu la valoració i tramitació de les ajudes
per part de diferents conselleries; s’estableix una comissió de
valoració de tècnics de diferents àmbits en diferents
convocatòries per a cada conselleria en funció de la matèria.
Potser pensam que hauria estat bé centralitzar-ho tot en una
conselleria i reforçar el departament amb una atribució
temporal de funcions, o uns departaments més reforçats
precisament per a aquestes actuacions, i no dispersar
documentació i tramitació; tot i que hi ha la voluntat que
s’ajuntin els expedients de cada titular a una conselleria, això
generarà una dispersió perquè hi haurà documentació moltes
vegades a diferents àmbits i a diferents departaments.
També és important que a la comissió de seguiment
participi la Delegació de Govern. No consta a la documentació
de la normativa que la Delegació de Govern expressament hi
participi, supòs que serà així, o almanco nosaltres ho reiteram
i ho posam damunt la taula, precisament perquè es pugui donar
compte de les actuacions de l’Estat, com hem dit, tant en la
tramitació administrativa, que és lenta, com en els problemes
posteriors que puguin sortir a l’hora de regularitzar aquelles
faltes de justificacions que puguin tenir els afectats. És
important per empènyer els tràmits, per donar la màxima
informació i per estar pendents que no passi el que dèiem, per
tant, al principi.
En tot cas, i sense perjudici de seguir fent la nostra feina
de control en la gestió de les inundacio ns -abans de la
tempesta, com dèiem, la prevenció; durant la tempesta, el
qüestionament o les incorreccions que han anat sortint aquests
dies-, nosaltres donarem suport a aquest decret llei sense
consideracions, plenament, per facilitar tot el que es pugui la
gestió del després de la tragèdia, i entre tots així crec que
posarem el nostre granet d’arena perquè la gent del Llevant
afectada pugui tornar, en la mesura del possible, a la
continuïtat de les seves vides.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Riera. Passam al torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Alberto
Jarabo.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Gràcies, president. No m’allargaré en excés perquè
entenem des del nostre grup que allò important ara mateix és
la gestió que el Govern pugui fer per restablir aquesta
normalitat a les zones afectades, i evidentment nosaltres hem
de fer la tasca de control, hem de fer la tasca de seguiment,
però és evident que aquí la tasca de coordinació correspon al
Govern; nosaltres hem de fer aquest seguiment, evidentment,
tots ho feim. Puc trobar legítim també que el Partit Popular
intenti -ja ho va fer a la seva compareixença- basar-se en
determinades qüestions de rumors per intentar posar en dubte
determinades actuacions, ho puc trobar legítim, però crec que
sí que és un tant agosarats, hauríem de dir, aquests consells
que crec que ha ofert al Govern a l’hora de millorar les
tasques de coordinació. És legítim, és legítim.
(Remor de veus)
Crec que el que hem de destacar... crec que el que hem de
destacar aquí avui són dues qüestions. S’ha dit en diferents
ocasions, crec que l’exemple de solidaritat que ha ofert la
nostra societat davant aquesta tragèdia ha estat immens; s’ha
recordat i crec que aquí estam tots units a valorar, a
reconèixer aquesta tasca de més de 2.000 voluntaris, amb un
treball no remunerat, ho hem de dir, gent que solidàriament va
ajudar una altra, i crec que ho hem de destacar sempre i és un
exemple també que hem enviat al món. I, per altra banda,
aquesta agilitat en la reacció de la societat, i entenem també
que per part del Govern, que avui aquí evidentment ens
convoca per convalidar aquest decret que permetrà que arribin
amb més rapidesa els ajuts a les famílies, a les persones i a les
empreses afectades per aquesta tragèdia.
Hem de recordar que hem viscut una situació de màxima
excepcionalitat, de dificultosa predicció, podríem dir, i amb
pocs precedents d’actuació i d’execució en la reacció, i
nosaltres el que veim és que hi ha hagut una resposta
immediata, crec que ja la portaveu del Govern ho ha comentat,
amb reunió del Consell de Govern el dia següent, actuacions
de co municació ràpida també amb el Govern central per tal
que es pogués aprovar la declaració de zona catastròfica, la
creació del grup d’intervenció social, etc. I avui, bé, ens
trobam aquí efectivament per aprovar, per convalidar...;
nosaltres donarem la nostra aprovació, evidentment, perquè
entenem a més que és conseqüència del que també marca el
nostre Estatut d’Autonomia, també ho remarca aquest decret,
que constata la necessitat o les obligacions dels po ders
públics a l’hora d’actuar davant una catàstrofe com aquesta i
l’atenció als col·lectius que queden en situació de necessitat
social, i per tant la fórmula és la del decret llei, que es la
fórmula més ràpida, que és la que debatem ara mateix i que
evidentment entenem que és la fórmula o la figura adient.

Veiem que és un decret molt complet, que està pensat de
manera també transversal, que destaca la coordinació entre les
diferents conselleries que d’una manera o d’una altra han de
participar a anar solucionant i a restituir la normalitat trencada
a la zona del Llevant mallorquí, i per tant també destacaríem
la perspectiva de no deixar cap afectat fora d’aquestes ajudes,
ajudes que hem de destacar que só n des d’aquí, des de la
proximitat, s’ha dit abans, ja no sé si amb funcionaris de la
comunitat autònoma o amb una altra fórmula, pel que ha
destacat també la Sra. Riera, però bé, persones responsables
delegades bé des de la CAIB o des del Govern o des de la
Conselleria de Benestar Social, però amb una vinculació
constant amb els ajuntaments per ajudar que cada persona
pugui reclamar qualsevol tipus de cobertura.
Destacam també aquest caràcter subsidiari d’aquestes
ajudes respecte de sistemes privats de cobertura, i també
destacam, evidentment, la complementarietat amb els ajuts
estatals.
Sí que ens agradaria fer algunes preguntes que ja vam
demanar a la compareixença de la Sra. Cladera quan donava les
seves explicacions. S’han habilitat uns crèdits necessaris per
executar les mesures previstes en aquest decret llei més enllà
del decret que entenc que vendrà d’aquí a poc, el que es va
aprovar ahir, però sí que la Sra. Cladera va comentar que hi
havia hagut -ella comentava- una... una actitud generosa per
part d’algunes entitats financeres davant aquests tràgics
esdeveniments, i ens agradaria concretar de quina manera han
estat tan generoses aquestes entitats bancàries. No sé si la Sra.
Costa pot tenir aquesta informació, però ens agradaria que...,
ja que no ens va contestar a la compareixença, idò que ho
pogués fer aquí, de quina manera aquestes entitats -insisteixo,
més enllà del decret que es va aprovar ahir- col·laboren per
afavorir que aquests ajuts puguin arribar fàcilment i obtenir
crèdit per a totes les perso nes afectades bé a través del
Govern o bé directament als afectats.
Ho dic també perquè en aquest decret a l’article 7.4 es
parla que es promourà també la concessió de crèdits sense
interessos per part d’aquestes entitats financeres, sobretot a
les persones que no reuneixen les condicions per a ser
beneficiàries d’aquestes ajudes. Bé, ens agradaria si ens
pogués explicar si s’ha fet alguna passa en aquest sentit. No
crec que faci referència això als possibles habitatges que
puguin trobar-se fora d’ordenació, que crec que forma part
d’un altre debat.
Per tant, simplement, felicitar l’actuació del Govern quant
a l’agilitat en la gestió de la tramitació de les ajudes a través
de la finestreta única, també com s’ha dit a través de..., però bé
aquests ajuts que ja han arribat, aquestes transferències que ja
han començat a arribar. I també destacaríem evidentment una
qüestió, que l’ha esmentada breument també la Sra. Riera, i és
la necessitat de reduir els tràmits a l’hora de demanar les
ajudes. S’ha parlat de la facilitat a l’hora de demanar aquests
ajuts, a través d’aquestes persones, s’ha creat la finestreta
única i també veiem en diferents punts d’aquest decret, el 14.3
o el 15, idò que parlen que es puguin reduir o que s’intentaran
reduir a la meitat els terminis ordinaris dels pro cediments
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administratius, també igual que a la tramitació d’emergència
en la contractació del sector públic. Crec que són elements
necessaris en aquests moments.
Per tant, i per acabar, simplement desitjam que aquest
govern continuï amb aquesta bona coordinació que entenem
que ha existit i que ha de continuar existint en benefici de tots
els ciutadans i ciutadanes, com deia la Sra. Costa, de les
nostres illes i que evidentment han de sentir-se protegits i
entenc jo que, no només pel Govern sinó també per la unitat
de tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Josep
Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull tenir un
record per les tretze víctimes mortals de les inundacions del
Llevant de Mallorca, també mostrar la solidaritat amb tots els
afectats pel cap de fibló d’aquest cap de setmana a l’illa de
Menorca.
Aquest mes d’octubre s’ha convertit possiblement en el
més negre de la història recent de les Illes Balears, la
successió d’episodis de tempestes... ens ha deixat tres
episodis molt complexos i amb nombrosos incidents, però fou
el primer, el del passat 9 d’octubre, el que afectà el Llevant
mallorquí el que va ocasionar els efectes més devastado rs,
so ls la xifra de 13 morts ho diu tot. La pèrdua de vides ha
commocionat tota la societat més enllà de les Illes Balears,
unes pèrdues que són irrecuperables i que ens han omplert a
tots de dolor.
Des de MÉS per Mallorca abans de res volem mostrar
l’agraïment a totes les forces polítiques pel tracte tan
respectuós que s’ha tengut durant aquestes setmanes, cosa que
ben segur ha revertit en la capacitat del Govern de les Illes
Balears per donar una resposta ràpida després de l’emergència.
Des de MÉS per Mallorca sí que demanàrem al Govern
aquesta resposta i que fos ràpida perquè una vegada gestionada
l’emergència el que cal fer, quasi l’únic, és donar una resposta
i centrar tots els esforços i recursos necessaris a aquesta
missió.
Després de les inundacions al Llevant que assolaren
diferents municipis i nuclis, especialment el de Sant Llorenç,
ens trobàrem una reacció immediata de la pròpia ciutadania
afectada i de milers de voluntaris anònims que es presentaren
per tal de pal·liar durant dies i setmanes posteriors els efectes
d’aquestes inundacions, tasques de neteja, tasques
especialitzades de professionals, on molts d’autònoms i altres
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empresaris han col·laborat gratuïtament ajuden en aquesta
línia o ajudaren en aquesta línia de feina i segueixen ajudant.
I aquesta feina impagable ha contribuït a la tasca
postemergències juntament amb la feina dels mateixos veïnats
dels pobles afectats que són la primera brigada que es posa en
marxa i també la dels cossos i forces de seguretat i resta de
grups operatius que treballen encara ara per progressivament
anar restablint la màxima normalitat possible tenint en compte
les circumstàncies tan extraordinàries.
Igualment la reacció de molts de departaments de diferents
administracions han posat al servei de la coordinació de la
postemergència tot el que faci falta, una reacció que ha estat
exemplar, atenció psicològica, retirada d’enderrocs i residus
per part del Consell de Mallo rca, per exemple, en són una
bona mostra.
També hem de destacar les mostres de cooperació de tots
els ajuntaments de Mallorca i de les Illes Balears que es
prestaren a facilitar i a coo rdinar el flux de voluntariat i es
presentaren a col·laborar amb tot el que vos necessari i ho
feren a través de la FELIB.
Quant a les ajudes, també hem de posar en valor la decisió
del Consell de Mallorca de renunciar a les ajudes que els
correspon com a institució afectada, 23 milions d’euros que
el consell assumirà del seu propi pressupost i que contribuiran
que el Govern pugui destinar més recursos a les persones
afectades si cal. A aquesta quantia cal afegir també els 3
milions d’euros que aportarà el Consell de Mallorca i els
ajuntaments de les Illes Balears provinents de la partida
d’obres i serveis dels pressuposts del 2019.
I passant ara ja a la reacció que ha tengut el Govern de les
Illes Balears he de dir que des de MÉS per Mallorca
consideram que aquest govern ha estat a l’alçada, a l’alçada que
se li requeria i pensam que hi ha estat malgrat totes les
dificultats que implica la gestió d’aquesta emergència.
El Decret Llei 2/2018 - com vostè, Sra. Consellera, ja ens
ha explicat- recull i facilita la gestió d’ajudes a aquests
afectats, diferents línies que vostè ha esmentat: la
d’emergència social extraordinària, la de víctimes, la
d’habitatge, la de destrucció d’estris domèstics, la de vehicles,
la de danys agraris, la de danys a empreses i també als
ajuntaments.
Hem vist una reacció exemplar de tots i cadascun de les
conselleres i els consellers d’aquest govern i de tota la resta
de personal de les conselleries per donar una resposta ràpida
des de l’emergència social ràpida des de la Conselleria de
Serveis Socials per tal que immediatament tenguessin ajudes
per poder adquirir productes de primera necessitat i entre
aquests productes que no són barats i, per tant, es va poder
tenir una reacció totalment immediata; les ajudes a les
víctimes, també molt necessàries; la d’habitatge, que es
distribueixen en dues sots-línies; també la de destrucció
d’estris domèstics que són ajudes que aniran complementades
amb subvencions d’àmbit estatal; la de vehicles; la de danys
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agraris per part de la Conselleria d’Agricultura; la de danys a
empreses, que és una línia on col·laboren dues conselleries,
Vicepresidència i la Conselleria de Treball; i la dels
ajuntaments que tendran la feina, una feinada durant molt de
temps per poder restablir la normalitat de les infraestructures
en l’àmbit municipal.
Aquestes línies d’ajudes a càrrec del Govern de les Illes i
les ajudes de l’Estat que ens arribaren a través de la declaració
de Zona Catastròfica que demanà aquest govern de les Illes
Balears. Hem de recordar -com bé s’ha dit ja per part d’una
persona que ha..., un diputat que ha intervingut abans que joque aquestes línies vénen complementades per les ajudes de
l’Estat.
També aquest decret contempla tot un paquet de mesures,
com les mesures ambientals, per poder restablir també la
normalitat a la zona afectada.
A aquest Decret 2/2018 -com vo stè també ha dit, Sra.
Consellera- s’hi ha d’afegir, s’ha de posar en valor el Decret
33/2018 per poder desplegar i fer efectives totes aquestes
mesures i el Decret Llei 3/2018 que s’ha publicat avui matí
per sol·licitar aquest crèdit de 45 milions d’euros per fer
front als danys ocasionats que ascendeixen al voltant de 9 1
milions d’euros.
MÉS per Mallorca agraeix la feina de tot el Govern en
aquesta reacció, tant... per part, primer de tot, amb fons propis
de les conselleries, sabem que ha estat molt complicat, a final
d’any i vostè ja ho ha anat explicant, i també per la reacció
d’aquest decret en què se sol·licita el crèdit de 45 milions
d’euros.
Però la feina no acaba aquí, la feina ara continua i creiem
que... i crec que és un missatge que és compartit amb tots els
grups parlamentaris i amb el propi Govern de les Illes Balears,
que ara es tractarà que, una vegada posats els instruments,
aquests recursos arribin ràpid a tots i cada un dels afectats.
S’ha esmentat aquí, aquests pagaments ràpids per posar un
exemple, hi ha algunes línies d’ajudes que ja han arribat, com
són les provinents de la Conselleria de Serveis Socials, on la
pròpia consellera Fina Santiago va explicar com eren les
ajudes i que s’aplicarien de forma immediata.
També s’ha comentat, per exemple, que hi ha hagut... o
s’han sol·licitat que ajudes, com per exemple les agràries,
arribin ràpidament, jo, per posar un exemple, només vull citar
si recorden el desembre de 2016 i el febrer de 2017 a
Mallorca es varen patir unes inundacions greus i on el Govern
de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, va tramitar... o va posar a
disposició de tots els afectats una línia d’ajudes que en pocs
mesos va estar a disposició. Una línia d’ajudes també
tramitada a través del FOGAIBA i que el mes d’agost es va
poder presentar una primera relació de pagaments, cosa que
l’Estat encara no havia aportat un euro a cap dels municipis i
persones afectades.

I també pensam que una de les línies de feina que queden
a aquest Govern, a part que aquests pagaments siguin ràpids, és
resoldre els problemes que es puguin donar en la seva
tramitació , o també gestionar imprevists; s’han posat
exemples, la Sra. Riera ha posat tot una sèrie d’exemples, però
també li voldria dir a la Sra. Riera que hem de tenir en compte
que aquest decret també s’ha de mirar amb una òptica positiva,
de donar solucions, no sols problemes. Però sí que és cert que
probablement ens trobem, quan es gestiona una emergència i
s’aproven aquestes línies d’ajudes, trobarem problemes
administratius que jo crec que el Govern hi ha d’estar a sobre
i ha d’intentar resoldre’ls al màxim possible.
I després estar molt a sobre, com a Govern de les Illes
Balears, de les ajudes que han d’arribar de l’Estat a tots els
afectats. Jo valor i pos aquesta feina de finestra única que s’ha
fet, d’una informació global a través d’una pàgina web que s’ha
creat a posta, crec que facilita molt a tots els afectats poder
accedir a la informació i a la tramitació d’aquestes ajudes. Ara
bé, sí que s’han posat també exemples d’altres casos on
aquestes ajudes de l’Estat han arribat molt tard, jo crec que
serà una feina d’interlocució que ha de tenir aquest Govern de
les Illes Balears, per intentar accelerar al màxim possible
aquestes ajudes.
Sra. Consellera, sols li vull dir que compta amb el suport,
com no podia ser d’altra manera, del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.
I en darrer lloc voldria, en global, agrair tota la feina que
s’ha fet durant aquestes setmanes, que entenc que ha estat dura
i ha estat complicada. I torn posar en valor una cosa molt
important que és el comportament i l’actuació que han tengut
tots els grups parlamentaris i tots els partits polítics, cosa que
ha facilitat molt, ja ho ha dit, no tenir una pressió extra
afegida, ha facilitat que es pugui fer aquesta feina i s’hagi fet
tan ràpida i tan ben executada.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ferrà. Doncs pel Grup P arlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Jaume Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, vagin també les nostres primeres paraules d’El Pi
per expressar el nostre suport, el nostre condol a totes les
famílies que han perdut un ésser estimat i que necessiten i
seguiran necessitant durant molt de temps de l’ajuda per part
de tots per poder seguir endavant. I vagi també per endavant el
nostre suport i l’esperança que totes les famílies, les persones
que varen viure la tragèdia d’aquell 9 d’octubre, i en aquest cas
són presents avui als seus pobles i a les seves cases, els
ajudem a retornar el més aviat possible a la normalitat, perquè
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ells segurament no oblidaran mai el que varen patir aquell
vespre, aquelles hores.
I lògicament estam per donar suport i donar les gràcies a
tots els cossos i forces de seguretat de l’Estat que varen
participar, els Bombers de Mallorca, els Bombers de Palma,
a tots els voluntaris, personal d’Emergències, Guàrdia Civil,
Policia Nacional, a tots els voluntaris que hi va haver durant
els dies posteriors, com no pot ser d’altra manera el nostre
total suport i absolut i si pot ser no oblidar-los.
No saltres no intentarem entrar en res de la coordinació
d’aquest tema, però sí que els puc dir que nosaltres avui hem
registrat una interpel·lació a la consellera corresponent, per
parlar del dispositiu d’emergències i actuacions en situacions
de risc, i en parlarem quan n’haguem de parlar. Avui parlarem
d’aquest decret llei.
El primer que li hem de dir nosaltres, nosaltres votarem a
favor, però a nosaltres ens hauria agradat, i al final demanarem
que es voti, que s’hagués tramitat com a una llei. Són tres
setmanes, si haguessin tengut bona voluntat i segurament
aconseguiríem que l’esperit que va regnar a l’any 89, de la mà
del Sr. Joan Mayol del PSM, de la mà del Sr. Carles Ricci del
CDS, de la mà del Sr. Jo sep Alfonso del PSIB, perquè vull
agrair a l’empleat de la casa, d’aquí del Parlament, a Eusebio,
que ha fet una feina extraordinària per aconseguir la gravació
d’aquelles comissions, on hi havia la tramitació d’aquella llei,
i hi va haver les esmenes, on tots els partits varen poder
millorar aquella llei que va ser per a les ajudes del mal que es
va fer el setembre del 89. I nosaltres pensam que hauria pogut
estar bé.
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que també s’ampliàs dins Mallorca a Ariany, Búger, Campanet,
Escorca, Muro, Palma, Petra, Pollença, Santa Margalida i
Vilafranca, un poc dins la línia que jo avui matí li deia a la
presidenta, que crec que, després d’haver vist el que ha passat
a Pollença i a Menorca, si això fos que quedàs obert, no aniria
malament.
Dir, Sra. Consellera, que d’aquests 91 milions d’euros que
diu que hi ha de mals, aproximat, 5 dalt, 5 baix, nosaltres
agafam un compromís d’aportar 45, vull entendre que una part
s’entendria que vendrà donada per part del Govern central i una
part deu ser d’infraestructures que el consell haurà de posar,
vull entendre això. És a dir, podríem parlar que nosaltres
arribaríem a compensar, hauríem de llevar la part del
Consorci, d’Assegurances, aquell que ho tengui assegurat,
po dríem compensar dins un 50% del mal total que s’ha
produït, maldament no sigui així realment quan llegeixes la
llei, perquè hi ha coses que es pot arribar a pagar el cent per
cent

Dir que aquella tramitació per llei va ajudar que pogués ser
millor el document final. Nosaltres votarem a favor, si no es
tramita no es tramita, però demanarem perquè almenys es voti
al final del ple.

De tot això que no saltres veiem, hi ha una sèrie de
qüestions que ens preocupen i ens agradaria que ens pogués
contestar. En el decret, a l’article 13, en el punt 2, règim
especial per a les ajudes previstes en aquest decret llei, en el
punt 2 diu: “Per a la concessió de les ajudes que fan referència
a les lletres b), c), d) i h) de l’article 4.1 i els articles 6, 7, 8
i 12.3, no serà necessària l’aprovació prèvia de bases
reguladores”. És clar, això també ho po dríem dur a altres
articles, creiem nosaltres, que serien el punt e), f) i g), no em
preocupa tant el g), perquè és de reposició de mesures
mediambientals i afecta més l’administració autonòmica o
l’administració local o l’administració del consell, però les
ajudes per pal·liar danys o pèrdues per a explotacions
agrícoles o ramaderes es veuen pendents del que vostès
denominen aquí, d’unes bases reguladores: les ajudes per
pal·liar danys o pèrdues d’empreses, professionals i
treballadors per compte propi o aliè és veuran també agafats
d’unes bases reguladores, cosa que molt bé han fet, i els alab
el gust, per a ajudes per defunció, per a ajudes en matèria
d’habitatge i altres edificacio ns, per a ajudes per pal·liar la
pèrdua de vehicles ensinistrats, per a mesures per a la
recuperació i reparació de béns i infraestructures públiques,
per al que fa referència a tot això no importa en cap moment
cap desplegament de cap reglament, i estaria tal vegada, no sé
si in voce ho podem fer o no; jo crec que els donaran més
eines a vostès, que són els que han d’executar les coses, que
tenguin més marge de maniobra, els ho diem perquè puguin
tenir més marge de maniobra.

Els puc dir que les discussions que hi va haver són
semblants en segons quins casos a les que tenim ara, però en
segons quines altres són molt més fortes i violentes que les
que tenim ara, és a dir... és brutal, jo els convid que ho mirin;
els puc dir que es varen habilitar 60 milions d’euros, 10.000
milions de pessetes, 60 milions d’euros, i els puc dir que en
la tramitació de la llei es demanava que s’ampliessin per a
altres qüestions que varen passar successivament a altres
poblacions. Per exemple el PSIB demanava en aquell temps,
de la veu del Sr. Josep Alfonso, demanava que també s’ampliàs
a Eivissa, a Vila, a Sant Antoni, a Sant Joan i a Santa Eulària, i

Després hi ha unes coses que també ens agradaria que ens
pogués explicar, és clar, són aquestes coses que si es tramitàs
com a llei tendríem oportunitat de fer les esmenes
corresponents, amb aquestes dues, tres setmanes de tramitació
coneixeríem si funciona bé del tot el que s’ha coordinat a
nivell d’ajudes, i li deman: s’havia dit que... s’havia consensuat
un sol document, s’havia els primers dies, tal vegada eren
comentaris de cafè, però t’ho deien funcionaris de
l’Ajuntament de Sant Llorenç, s’havia consensuat un document
entre el Govern central, Govern balear i ajuntaments perquè
les sol·licituds es fessin només a través d’aquest document,

I amb aquella transcripció, que és difícil i Sr. President, li
volia dir una cosa que és important, que s’ha perdut un material
molt important en aquesta casa de les comissions, perquè les
comissions el 89 no tenien Diari de Sessions, només tenien
gravacio ns. I que hi ha una part d’aquestes gravacions que a
causa d’una inundació es varen perdre, i el que ha quedat té una
difícil transcripció i que hauríem de mirar de digitalitzar, per
no perdre parts d’aquesta història, com he hagut jo..., gràcies
al Sr. Eusebio, poder sentir aquelles veus què demanaven
aquell temps.
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no parl de finestra única, una cosa és una finestra única i una
altra co sa és que en aquesta finestra única hi hagués un sol
document per poder, des d’aquesta finestra única, no haver
d’anar la persona afectada a cada administració, sinó que era
la mateixa administració, amb els funcionaris, tant del Govern
com dels ajuntaments corresponents, que tramitaven aquestes
ajudes cap a un lloc i cap a l’altre, amb la qual cosa no havies
de fer doble expedient, no havies d’anar a un lloc i a l’altre, a
part que aquell que té assegurança doncs també tendrà una
tramitació del Consorci d’Assegurances.
Sembla que això no és així ara, que les ajudes al Govern
central al Govern central i al Govern balear al Govern balear.
Ho dic perquè es va vendre com a una passa important aquell
mateix document, s’ha perdut aquesta unificació d’un sol
document? Va existir a qualque moment aquest document? Hi
va haver qualcú que va redactar una fulla i tothom la va aprovar
per part del consell, per part del Govern i per part de
l’Administració central amb qualque operari de l’ajuntament
o qualque funcionari de l’Ajuntament de Sant Llorenç? És
important per a nosaltres això, és important, si va existir i es
va tornar enrera ho hauríem de saber, no passa res, però que se
sàpiga.
Amb les ajudes agrícoles, ja ho hem expressat aquests
dies, les ajudes agrícoles poden arribar fins al 80% segons la
legislació, molt bé, fantàstic. Vostè em pot dir quants pagesos
donats d’alta al règim agrari hi ha als termes municipals
afectats? Perquè no poden ser 2.000, perquè a Balears no en
tenim 2.000 d’alta en règim agrari; no poden ser 1.000. Bé,
expliquin aquí, si potser avui, què vol dir poder accedir a les
ajudes i indemnitzacions per mals agrícoles fins al 80%!
Quina gent? Aquell que no està d’alta, ni un 25% ni un 10% ni
el 50% en tema agrícola? Hem d’entendre que aquest decret
no li donarà cap ajuda, ho hem d’entendre? És a dir, tenc una
finca on el torrent ha desbordat, m’ha romput la caseta, tenia
unes oliveres, tenia unes electrovàlvules que anava regant, tot
això ha desaparegut, o uns tarongers i han desaparegut, no hi
ha cap tipus d’ajuda per a aquesta gent? Em poden assegurar
que és així com jo dic, que no tendran cap tipus d’ajuda?
És important, perquè això són la majoria dels que só n a
fora vila. Els professionals, lògicament, han de cobrar, en això
no hi ha cap dubte, no hi ha cap dubte ni un, però si nosaltres
pensam ajudar aquell que ha sofert les inundacions també
hauríem d’ajudar aquesta gent, crec jo. O només l’ajudarem si
era en aquell moment allà i se’n va endur el cotxe? Però allà
també hi havia altres coses mediambientals que ajudaven que
allò no estigués ple de brutor i tal vegada estava sembrat i
regat. Ho voldríem saber, Sra. Consellera.
Després, en tema d’edificacions, voldríem saber, però sí
o no, si les cases fora d’ordenació tendran entrebancs o no per
rebre les subvencions. Perquè una casa fora d’ordenació no
vol dir que fos il·legal quan es va fer, i volen que la gent que
ara ens pugui veure pugui saber una casa fora d’ordenació, per
un canvi de planejament, podrà cobrar o no les ajudes igual que
un que es troba de forma ordenada? I si és una persona que té
una casa que no té papers, però ja ha prescrit però és allà on
viu i no té altra casa, aquesta persona podrà arreglar ca seva o

no? Perquè això és el que aprovam avui, eh, aprovam això! Per
això he dit que de com ens coordinam en parlarem a un altre
espai, però avui parlam del que cobram.
Cotxes, cotxes, perquè d’aquestes que he dit que tal vegada
ha prescrit i no tenia llicència però hi viuen, han de saber si
cobraran, perquè tal vegada quan varen comprar aqueixa
edificació ja havia prescrit. Podran cobrar o no? Perquè
l’esperit nostre era, o seu, i que nosaltres vàrem suportar la
consellera... que vostè no va poder venir, aquell matí que l’avió
no va poder sortir d’Eivissa, el dilluns aquell, i va venir la seva
secretària general, i va ser molt bona aquella reunió; l’esperit
d’aquella reunió era que hem de cobrir el cent per cent dels
mals que s’han pro duït, és evident, restant la part del que
pogués el Consorci d’Assegurances, això era l’esperit.
Però, és clar, amb aquestes preguntes de fora d’ordenació
o la que li faig dels cotxes, cotxes, 6.000 euros per cotxe, si
no vaig equivocat, pel que llegesc aquí, 6.000 euros per cotxe:
vehículos, 6.000, d’acord. Si jo tenc un cotxe, tenia un cotxe
de 30.000 euros són 6.000 i si era un cotxe de 12.000 euros
són 6.000, no diguem que cobrirem el cent per cent,
especifiquem-ho, perquè aquella persona que té el cotxe de
30.000 o aquell que el té de 14.000 el desastre se’l va endur
i el va rompre, si volem cobrir allà on érem no poden 6 ,
haurien de ser més; si no, l’únic és que hem de canviar el
discurs i dir-ho d’una altra manera.
Edificacions a empreses, PIME, empreses, fins a 100.000
euros, i n’hi deu haver qualcuna més. Jo conec una empresa de
Sant Llorenç que els mals que té superen els 200.000 euros,
200.000 euros; empresa, co merç, hostaleria i restauració
significa empresa, però vol dir al costat, sinònim,
treballadores i treballadors, llocs de feina. 100.000 euros per
a aquesta empresa, que no diré noms, és impossible que es
torni posar en marxa, si han de ser 250.0 0 0 que siguin
2 50.000, l’important són els llocs de feina i que l’empresa
continuï fent feina dins la zona.
Per això dic que crec que en aquest moment, si volem
cobrir el cent per cent de les coses, aprovam un document al
qual lògicament no hi trobarem ossos al lleu, i si no volen
tramitar-ho per llei també el votarem a favor, però que d’aquí
dues, tres setmanes els exemples serien més clars per
encaixar amb una tramitació, poder arribar a tothom i que es
pogués pagar el cent per cent.
Però no es preocupi, nosaltres seguirem amb aquesta línia
d’intentar col·laborar en aquest sentit. M’agradaria cotxes,
empreses, cases fora d’ordenació, pagesos, em pogués
contestar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Pel Grup P arlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El nostre grup també, sense cap dubte, donarà suport
a aquest decret llei i serem breus.
Molt breument, perquè les paraules no facin massa ombra
o excessiva ombra als fets i als valors que jo crec que hem de
treure d’aquest decret, perquè el més valuós d’aquest decret és
posar en valor la solidaritat, una responsabilitat de
l’administració envers els seus ciutadans. I entenc les
preocupacions exposades pels diferents grups, perquè el que
es pretén és que aquest decret sigui útil, sigui útil per
acomplir amb aquesta solidaritat de l’administració envers els
ciutadans.
No m’ha agradat la intervenció, excessivament negativa,
del Partit Popular, d’hipotètiques dificultats, tot i que entenc
que tenen una base positiva que és que sigui útil aquest decret
per a allò pel qual s’ha creat. Però crec que l’important és que
aquest decret es va aprovar quan s’havia d’aprovar per posar en
marxa tota una sèrie de mesures i que avui el que fem aquí és
validar-lo i, efectivament, decidir si s’ha de tramitar o no com
a llei, que és el que El Pi reclamava ara mateix.
El debat, però, crec que queda clar que avui és el de validar
un decret, una norma per donar i establir ajudes i altres
mesures de caràcter urgent les quals permetin do nar una
resposta adequada als afectats per les gravíssimes inundacions
del dia 9 d’octubre al Llevant de Mallorca.
Estic content de veure que tots ho hem enfocat des
d’aquesta visió i amb aquest objectiu i que ningú no ha volgut
aprofitar aquest decret doncs per desplaçar o derivar a altres
debats, almanco fins ara els portaveus han seguit aquest
plantejament; avui no és el dia de demanar no sé si
explicacions, no sé si valoracions al Govern per la resposta
del conjunt de serveis, de la seva coordinació o d’algun
d’aquests, açò de fet el Govern ja va possibilitar aquest debat
en el marc d’una compareixença de la consellera d’Hisenda, la
Sra. Cladera, la setmana passada, a la Comissió d’Hisenda, i
crec que el camí va quedar prou clar o prou marcat: recollim
tots els informes dels diferents serveis; contrastem els
diferents informes i les diferents visions i prenguem,
lògicament, mesures perquè si hi ha alguna debilitat o hi ha
algun error doncs aquests no es tornin cometre i que es puguin
també millorar les mesures tant de prevenció com d’actuació
i d’actuació posterior també, com afecta aquest decret llei.
Però avui, com deia, no venim a parlar d’açò, venim a
parlar de les actuacions, de les mesures, de les ajudes posades
en marxa pel Govern per ajudar els afectats, i hi torn insistir,
el gran valor d’aquest decret és aquest, ajudar els afectats i, en
allò po ssible, pal·liar i reparar allò que sigui pal·liable i
reparable, perquè, efectivament, hi ha coses que no es poden
corregir i que són una pèrdua ja irreparable, que és la pèrdua
humana.
El decret llei, sense cap dubte, com moltes vegades aquí
hem debatut, doncs ningú no el pot qüestionar, la seva urgència
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i la seva excepcionalitat està més que justificada, per a açò
serveixen, efectivament, els decrets llei, no per a altres coses
i a d’altres legislatures que els vàrem veure passejar molt,
massa freqüentment, per aquesta cambra, i el decret llei
contempla si un compara amb altres decrets llei d’altres
comunitats autònomes, fins i tot d’altres països en situacions
d’urgència, jo crec que contempla exactament les línies i les
actuacions que de forma, si hem de cercar un estàndard, un
estàndard de decrets de mesures en casos extrems, com el que
es va produir en el Llevant de Mallorca, doncs s’han de
desenvolupar i s’han de recollir les prestacions i ajudes
econòmiques, sigui per defunció, per habitatge, per pèrdues a
explotacions o a empreses, per una banda; també les mesures
per reparar danys mediambientals i infraestructures públiques,
per una altra; i sobretot, dos aspectes en els quals els grups
han insistit molt i segurament és ver que són molt importants
i que donen efectivitat i donaran efectivitat a aquest decret
llei, i és que, doncs s’estableixi un mecanisme de tramitació
de contractació, de procediment que respongui realment a una
situació d’urgència i que pugui donar una resposta adequada als
afectats.
I finalment, també aquella flexibilitat, en generació de
crèdit, per exemple, necessària, sense cap dubte, també aquest
decret llei la contempla, per ampliar o preveure situacio ns
noves que no s’han pogut recollir o que no es recullen de
forma tancada en el decret llei.
Per tant, un decret llei és evident que no curarà, no cura el
dolor de les famílies afectades i de les poblacions afectades,
però, ho torn dir, és una obligació de l’administració actuar de
forma, també, eficaç, com es reclamava i s’hi insisteix avui;
també de forma solidària, com van fer i ens van mostrar
centenars i centenars de voluntaris davant una catàstrofe. I en
aquest sentit el nostre grup demana, efectivament, que el
Govern hi continuï fent feina, és el que haurà d’executar i
donar concreció al contingut d’aquest decret llei, i el nostre
grup i el Parlament el que ha de fer és observar, efectivament,
amb tot detall, perquè aquestes mesures que avui aprovam es
converteixin en açò que realment ens proposàvem a l’inici, en
mesures solidàries a favor dels afectats.
Per part del nostre grup res més, donar suport al Govern en
l’execució d’aquest decret i reiterar que doncs, efectivament,
ens preocuparà veure si alguna d’aquestes mesures les
dificultats la fan no aplicable i aleshores totes aquestes
aportacions que s’han fet crec que d’alguna manera s’hauran de
recollir, perquè l’objectiu és clar i jo crec que el punt d’inici
i el punt de final mai no s’han d’oblidar, i en aquest cas són els
afectats, en aquest cas del Llevant de Mallorca.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Olga Ballester.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos votaremos a favor de la validación del Decreto ley
2/2018, de 18 de octubre, por el cual se establecen las ayudas
y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los daños
producidos por las lluvias intensas en la comarca del Llevant
de Mallorca.
Miren, como ya se ha dicho aquí, han pasado veinte días
desde la riada del Llevant de Mallorca y queremos volver a
transmitir nuestro consuelo a las familias que han perdido a un
ser querido y el apoyo a los vecinos que han sufrido enormes
pérdidas materiales, y hoy el día a día les está resultando muy
difícil. Y, como no, dar las gracias de nuevo a todos los
efectivos de Emergencias que han actuado sobre el terreno,
por su trabajo incansable y profesional, y a todos los
voluntarios por su enorme solidaridad.
Y destacar de nuevo la necesidad de implantar esa Unidad
Militar de Emergencia permanente en Baleares, una unidad
que ahora está desplazada y actuando en Menorca, tras el
tornado que ha dejado sin luz a 38.000 menorquines, y para
ellos también todo nuestro ánimo.
Desde Ciudadanos vamos a hacer todo lo que esté en
nuestras manos para que las ayudas lleguen a todos los
damnificados y cubran absolutamente todas las pérdidas que
puedan haber sufrido cada una de las personas afectadas, y
reiterar que el Govern tendrá todo nuestro apoyo para que así
sea. Así las familias, las familias, los vecino s del Llevant
tienen que poder volver a recuperar lo antes posibles su vida
anterior a la catástrofe, al menos en lo referente a lo material,
porque está claro que esta tragedia será imposible de olvidar
durante mucho tiempo.
También estaremos encima y exigiremos al Govern que se
tramiten ayudas en las zonas de Pollença y en las de Menorca,
y ahí también nos encontrará a su lado.
En cuanto al decreto, comentar varias consideraciones.
Decir que se ha de poner énfasis en que estas ayudas en
muchos casos, en la mayoría, no van a cubrir la totalidad de las
pérdidas materiales y el propio decreto expone que son ayudas
compatibles con las que vengan de otros organismos. Por lo
tanto, es importante que los técnicos que se encargan de
ayudar a los damnificados a rellenar los documentos
necesarios para tramitar las ayudas que se cubran en este
decreto, también asesoren a estas personas hasta el final del
proceso de petición de todas las líneas de ayuda, de otros
organismos o instituciones, y así asegurarse que se cubre la
totalidad de las pérdidas para cada persona a la que están
asesorando.
Para ello, consellera, también es necesario que los
técnicos sean siempre los mismos y conocedores de todos los
trámites específicos, siempre que pueda ser, nosotros
consideramos que así debería ser y eso es lo que se debería
implementar.

P o r o tra parte, como ya le comentamos a la consellera
Cladera en la primera reunión que convocó para informar a
todos los grupos políticos, a Ciudadanos nos preocupaban las
ayudas en materia agraria, los daños en los campos y en la
maquinaria, y la consellera Cladera nos comentó que esos
daños se cubrirían todos. Pero tras la co mparecencia de la
consellera el martes pasado y con la lectura del decreto
nuestra preocupación persiste. Según el Govern la línea de
ayudas para co mpensar los daños y las pérdidas en
explotaciones agrarias y ganaderas van a ir a través de fondos
europeos, por lo que sólo van a ir destinadas a explotaciones
profesionales; las explotaciones agrarias no profesionales no
están contempladas en el decreto de ayudas. Asimismo la
compensación a los payeses profesiones con fondos europeos
sólo cubrirá el 80% de las pérdidas, incluso sólo el 40% en el
caso de que las fincas no estén aseguradas.
Desde Ciudadanos informamos que si esto es así nosotros
registraríamos una iniciativa para que las ayudas para paliar los
daños ocasionados por la riada lleguen a todas las
explotaciones agrarias afectadas, en este caso las no
profesionales, y que además, en caso de las explotaciones
profesionales, y debido a que los fondos europeos no van a
cubrir todas las pérdidas, pediremos crear una línea para
compensar la cantidad que falte para cubrir el 100% de las
pérdidas. Miren, para esta petición, que es factible, no s
basaremos en el artículo 9.2 y el 4.2 del propio decreto, que
dejan abierta la puerta al establecimiento de líneas de ayuda el
objeto de las cuales no esté previsto en este decreto y que
sean derivadas de la riada.
Por otra parte también nos preocupa cuándo van a llegar
esas ayudas europeas a los payeses profesionales, porque los
documentos con la valoración de los daños se han de mandar
a Europa; es Europa donde tendrán que validar todas esas
subvenciones, y luego los payeses lo recibirán a través del
FOGAIBA, todo un proceso que no tiene visos de ser ágil, por
lo que es preocupante y esperamos que este govern ponga los
medios necesarios para adelantar las ayudas si es necesario.
También nos preocupan todas las ayudas que cursen como
subvención, y esperamos que el Govern ponga los medios para
su agilización.
He de repetir de nuevo que asimismo el Govern tendrá
nuestro apoyo para aplicar el decreto, y esperamos que haga
un seguimiento en aquellos aspectos que puedan tener
problemas como aquí se han comentado.
Pero por último no queremos dejar de comentar ciertos
aspectos de la comparecencia de la consellera Cladera, porque
tanto apoyo va a tener este govern en todo lo referente a las
ayudas, como exigentes tenemos que ser a la hora de analizar
la actuación del Govern. Nosotros también hemos registrado
una iniciativa frente a estos aspectos de los cuales nos salen
dudas, pero sí que queremos destacar un dato, puesto que lo
que vamos a exponer afectará a su implementación en lo s
presupuestos. Miren, se ha de destacar que en Baleares, desde
1 de septiembre, estamos en alerta IG0 por riesgo s de
inundaciones en aplicación del Plan INUNBAL, el plan
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especial para hacer frente a las inundaciones, un plan que se
activa de manera obligatoria el 1 de septiembre hasta el 1 de
noviembre porque en Baleares el riesgo de inundaciones en
los tres meses de otoño es muy elevado, y se activa para poder
aplicar todos los protocolos de prevención para minimizar los
daños de una posible inundación, un plan que está activado
desde el 1 de septiembre por la propia consellera, que es la
responsable de su activación, y también es responsable además
de que se apliquen todos los protocolos que conlleva su
activación, unos protocolos que son extremar la vigilancia y
el seguimiento de todos los datos pluviométricos de todas las
estaciones para enviar al 112 de esa red de meteorología que
tenemos; sin embargo este instrumento de alerta está sin
funcionar. También el protocolo conlleva extremar la
vigilancia y el seguimiento en estos meses de los niveles de
caudal de los torrentes de riesgo que están catalogados en el
plan para enviar los dato s al 112, pero estos torrentes no
tienen estos medidores de caudal.
Por lo tanto los dos instrumentos de alerta para poder ver
la evolución el riesgo no existen, no funcionan. Por lo tanto,
como se están elaborando los presupuestos en estos
momento s, nosotros creemos importante que en estos
presupuestos para 2019 se tengan en cuenta las inversiones
necesarias para estos instrumentos de alerta.
Y nada más, solamente hacer hincapié en la necesidad de
que las ayudas cubran todos los daños y que este govern se
encargue de que sean ágiles.
Nada más. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ballester. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Andreu Alcover.
EL SR. ALCOVER I ORDINAS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
com que tampoc no havia tengut ocasió de fer-ho en seu
parlamentària, m’agradaria començar la intervenció donant el
condol als familiars i amics de les víctimes de les inundacions
del Llevant el passat 9 d’octubre, i també agrair als voluntaris
i als co ssos de seguretat, d’emergències i militars que es
varen implicar en un restabliment de la normalitat de la
situació, entenc que rècord i molt ràpid.
També m’agradaria agrair l’esforç que s’ha fet per part del
Govern per intentar arbitrar to ta aquesta línia d’ajudes, avui
n’és un bon exemple la convalidació d’aquest decret llei. I
també crec que és de remarcar el fet que la unanimitat en el
Parlament sigui la nota imperant, vull dir que no hi ha hagut
una crítica sobre cap actuació, tot i que hi hagués pogut haver
la temptació, i sí que, bé, comentaré qualque intervenció dels
grups parlamentaris, concretament d’El Pi i del Partit Popular,
perquè hi ha hagut coses que no he entès exactament, però, en
fi, després ho comentarem.
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En tot cas m’agradaria començar amb una reflexió, perquè
aquí tothom ha parlat de si cobrien o no cobrien la totalitat,
fins on s’havia de cobrir i demés. Aquí hauríem de partir de la
base que tothom hagués agraït que això no hagués succeït; per
tant la reparació absoluta no pot tenir lloc, no pot tenir lloc; és
una màxima en qualsevol tragèdia, segurament. És a dir, un té
un accident, hi ha... Per tant la reparació... No, perdoni, és
molt important aquesta reflexió perquè a vegades es fa qualque
intervenció que sembla que no va en aquest sentit. Per a
nosaltres aquest decret llei era absolutament necessari i
peremptori, i crec que també ho serà, evidentment, i creim que
també hauria de tenir la mateixa unanimitat, el decret llei que
properament es convalidarà aquí del crèdit extraordinari de 45
milions d’euros.
Aquest decret, ho vull remarcar, és de dia 18, aquest decret
llei, 9 dies després del desastre, de la tragèdia. Per tant crec
que la diligència i la celeritat en l’actuació del Govern crec
que no es pot posar en dubte; si hem d’anar a discutir si hagués
pogut ser un dia abans o un dia després, al final 9 dies és més
que raonable. No dic que qualcú l’hagi criticada, la celeritat
aquesta, però la vull posar en valor perquè això tampoc no ha
estat una constant de les intervencions que m’han precedit.
Com ja he dit aquí, s’ha dit a veure si es cobrirà tot o si es
preveu tot, això s’ha discutit bastant en aquesta tribuna; però
de la lectura del mateix decret crec que ja es resol en part
aquest dubte que es pugui tenir, perquè és vera que 9 dies
després un ha primat la diligència i la celeritat, però realment
no tenim absolutament tota la informació per fer front a
aquestes ajudes i demés, però el mateix decret preveu unes
línies d’ajudes complementàries, si calgués; o, per exemple,
atribueix un caràcter de crèdit ampliable a aquests 45 milions
d’euros que properament haurem de convalidar. P er tant el
mateix decret dóna la solució a aquests dubtes que hi havia des
d’aquesta tribuna. Si sortís qualque reparació que s’hagués de
fer a causa de les inundacions que ara no s’hagués previst es
podria, amb aquest mateix decret, fer una altra línia d’ajuda, o
si es ves que els 45 milions d’euros, pel motiu que sigui, no
fossin suficients, el crèdit es podria ampliar. Per tant, des
d’aquest punt de vista nosaltres ens quedam tranquils perquè
creiem que resol el que havia de resoldre i, a més, ho fa amb
la celeritat que s’exigia al Govern des del primer minut, i crec
que és d’agrair que ho hagi fet.
Crec que tothom hauria d’estar d’acord que s’havia de
primar aquesta eficàcia i no el fet de tenir absolutament tota
la informació de la valoració de cada un dels mals i més, que
això evidentment es pot torbar mesos, encara hi ha coses que
segurament s’han perdut i s’han fet malbé i que la gent encara
no ho sap; per tant, és possible que això en els propers mesos
es vagi fent i adaptant el pressupost aquest que hi havia a un
primer moment, perquè evidentment era una primera
valoració. Aquells 91 milions d’euros que hi havia en els
informes que ens va passar la consellera Cladera, de primera
valoració dels mals, evidentment era la valoració global,
aquests 45 milions entenc que vénen a compensar la part que
hi hauria d’ajuda de la comunitat autònoma, no vol dir que aquí,
perquè és així, no es pugui completar amb ajudes de l’Estat,
del consell insular o del mateix Consorci d’Assegurances, per
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exemple. Per tant, no vol dir que els 91 milions s’hagin
d’apo rtar per part de la comunitat, d’entrada es fa un crèdit
extraordinari de 45 milions d’euros, evidentment supòs que
amb la primera valoració i amb l’esperança que abastin, ara, no
vol dir que si n’han de menester més, com que és crèdit
ampliable, evidentment es podrà fer.
Crec que des de la comunitat autònoma es pot gestionar,
minimitzar burocràcia i agilitar la tramitació de les ajudes tant
com es pugui de les ajudes que aporta la pròpia comunitat
autònoma, fins i tot crear aquesta finestreta única, que crec
que és una gran idea i que crec que està molt ben
desenvolupada en el decret llei, però, és clar, difícilment
forçarem l’Estat a botar-se una tramitació o una altra per
aquest motiu, això seria... perquè això ja és més complicat. I
ja s’ha dit, aquí s’ha fet referència al terratrèmol de Lorca, jo
fins i tot havia dut apunts de mitjans de comunicació de Lorca
i d’altres, crec que és l’exemple del que no s’ha de fer, crec
que és l’exemple del que no s’ha de fer, perquè ara, ara, en
aquests moments, i això va passar l’any 2011, s’han embargat
comptes de gent que no havia justificat els mals o la reparació
dels mals que s’havien fet, hem de prendre exemple del que no
s’ha de fer, això no s’ha de fer. Però, de la lectura d’aquest
decret llei, aquest perill, aquest temor, crec que es dissipa i
crec que, o almanco a nosaltres, ens queda clar i no el tenim
aquest...
Deia la Sra. Riera que la Llei d’emergències parlava de
diligència, celeritat i proporcionalitat, crec que les dues
primeres estan fora de tot dubte, diligència i celeritat, en fi, jo
no he vist cap crítica a aquestes dues primeres; la
proporcionalitat, des del moment que es crèdit és ampliable
vull entendre que serà pro porcional, evidentment això ho
haurem de jutjar a posteriori , en virtut de com han anat les
ajudes, qui ha cobrat o si ha pal·liat suficientment els danys
que han ocasionat.
El tema d’habitatges m’agradaria fer-hi un minutet perquè
jo, de la lectura que he fet del decret llei, no tenc els dubtes
que s’han aportat a aquesta tribuna, sobretot per part d’El Pi
també, del Sr. Font -que no hi és-, perquè jo, de la lectura,
crec que es desprèn que aquesta ajuda té un caràcter
indemnitzador, què vol dir indemnitzador? Que no és de
subvenció directament. I què vol dir això? Que entenc que no
s’ha de justificar. I això és important, perquè el que fa és
restablir, donar una ajuda per -com ho diria, com ho he
apuntat- per pal·liar els danys, per pal·liar els danys. Això vol
dir, sota el meu punt de vista, sota el meu punt de vista, això
vol dir, sota el meu punt de vista, això vol dir que si a un li ha
tomat la casa i no fa res en aquell solar també cobrarà, sota el
meu punt de vista, puc anar equivocat, eh?, per tant, però, sota
el meu punt de vista, això és el que vol dir això. Evidentment,
no entra si un està en ordenació o fora d’ordenació, vostè
cobra perquè ha tengut un dany d’una casa que tenia...
(Remor de veus)
Sr. Melià, podrem discutir, però jo de la lectura del decret
llei, i quedarà constància en acta de la meva intervenció, és la
meva..., evidentment és la meva opinió, Sr. Melià, no anirà a

missa, però entenc que és així. P erquè, evidentment, és
possible, és el que ha passat a Lorca, que un hagi tengut un mal
a ca seva i sigui picapedrer, això és possible, i ell arregli el
mal que ha tengut. No se l’ha de compensar? Tothom crec que
estam d’acord que sí. Tal vegada no tendrà una factura que
digui reparació de la paret o de la fontaneria o això, perquè un
tal vegada és un manetes i ho ha fet ell, amb un parell de
mesos va fent i va fent, no se l’ha de compensar pel mal que ha
tengut? Crec que tothom està d’acord que sí. Des d’aquest
caràcter indemnitzador, crec que resol aquest problema, sota
el meu punt de vista, això ho veurem quan es vagi executant
aquest ritme d’aquestes ajudes, però entenc que és així.
Respecte de la Sra. Riera, jo, la veritat és que no he entès
si feia qualque crítica o qualque aportació, però li dic
seriosament, és que no ho he entès, perquè quan parlava de la
fiscalització prèvia, no he sabut, -però li dic seriosament, no
és una crítica-, no he sabut si propo sava una fiscalització
prèvia; perquè si proposa una fiscalització prèvia jo li he de dir
que hi estic absolutament en co ntra, perquè crec que és
contrari al principi de diligència, no vull dir diligència, però
celeritat segur, però celeritat segur. Crec que està bé aquí que
sigui a posteriori, perquè la llei ho permet, és a dir, perquè el
decret..., crec que és una bona solució, ho dic sincerament,
crec que és una bona so lució el fet d’evitar la fiscalització
prèvia, primera perquè Intervenció va com va i evidentment
demoraria moltíssim el pagament de les ajudes. Crec que això
és evident.
Quan ha dit això dels treballadors socials de S’Estel, no sé
si ho ha dit com a una crítica, però, en tot cas, en cas que -que
jo estic convençut que no hi haurà cap problema amb aquest
tema-, en cas que n’hi hagués algun, aquesta cambra no seria
competent per convalidar qualsevol tipus...., en qualsevol tipus
de norma això, no ens podríem comprometre tots si hi ha
hagut qualque disbarat d’aquests a arreglar-ho? Per tant, no
posem nerviosa la gent perquè això no passarà, Sra. Riera, no
passarà, no hi haurà problema per aquí, perquè, si no, ho
resoldrem. I això és el que s’ha de traslladar, i estic convençut
que vostè també hi votarà a favor de la resolució d’aquest
problema. Per tant, no ho posem damunt la taula perquè la gent
tal vegada es posa intranquil·la, és quan també diu: no sé si hi
haurà qualque arquitecte que voldrà firmar, no sé què;
d’entrada la meva interpretació és que l’ajuda la tenen, l’ajuda
la tenen, no anem a preveure què passarà amb administracions
que no só n co mpetència de la comunitat autònoma, la
competència aquesta no és de la comunitat autònoma, no serà
un problema, per tant, de la comunitat autònoma, en teoria, en
teoria no ho hauria de ser.
Bé, només per apuntar, ha criticat la manca de funcionaris,
Sra. Riera, vostè va ser consellera de Funció Pública, en fi, no,
no entraré aquí, no hi entraré perquè crec que no és el moment
ni...
S’ha posat en dubte el pagament de vehicles, i puc entendre
que una ajuda fins a 6.000 euros pot ser que no et compensi,
però vull recordar que jo, de la lectura del decret llei, crec que
és co mpatible amb el que et pagui l’assegurança d’aquell
mateix cotxe amb el límit màxim, evidentment, de la factura
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del nou cotxe. Si tu tens un Ferrari i et don 6.000 euros pel
Ferrari i l’assegurança te’n dóna 30.000, si et compres un
Seat, que val 20.000 euros, no et pagarem els 30.000, amb el
límit màxim del preu del que et compris, això és el que jo he
entès, eh!, per tant, és compatible amb l’assegurança. Però què
volen que faci? Jo tenc un cotxe que té onze anys, si m’hagués
passat a mi i m’haguessin comprat un cotxe nou, jo crec que
seria injust, no injust, però crec que no estaria bé, perquè quan
un té un accident o això el consorci et co mpensa pel valor
residual del cotxe, però això és la norma, això el que passa a
tothom.
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que no seran els mateixos documents. L’avantatge i la virtut
d’aquesta finestreta única és que a un únic punt es tramiti tot
allà, no el fet que hi hagi un document, entenc, eh?, però també
puc anar errat.
Per tant, amb això acab, ja se m’ha passat el temps. Voldria
agrair al Govern la diligència i la celeritat, dos dels principis
de la Llei d’emergència, crec que s’han complert amb escreix
i animar a seguir per aquest camí perquè el de proporcionalitat
també sigui una realitat.
Moltes gràcies.

Per tant, el que hem de fer és, no és suficient aquesta ajuda
de 6.000 euros compatible amb l’assegurança? Jo entenc que
sí, si algú entén que no..., bé, en fi.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
No, si és un cotxe nou l’assegurança t’ho cobrirà quasi tot,
i a sobre tens l’ajuda dels 6.000 euros.
El Sr. Font, miri, jo de l’esperit del 89 estic convençut que
es va tramitar parlamentàriament de manera fantàstica, jo no
hi era, per tant, no li ho pos en dubte, no li ho vull posar en
dubte, no li ho vull posar en dubte, jo crec que no és... la
solució no és tramitar-ho com a una llei, perquè evidentment
demora més que un decret llei que és d’aplicació immediata...

Gràcies, Sr. Alcover. Doncs, atès que tots els grups han
intervingut a favor, passam directament a la votació de si la
cambra valida o no el decret debatut. Els vots afirmatius
s’entendran favorables a la validació i els negatius favorables
a la derogació.
Per tant, passam a la votació. Votam.
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Doncs, un cop validat el decret llei...

(Remor de veus)
(Aplaudiments)
..., i evidentment el que també hem d’aprendre és de no fer la
tramitació de les ajudes de l’any 1989, Sr. Font, una cosa és la
tramitació parlamentària de la llei que va regular aquestes
ajudes i després com es varen tramitar, i li ho diu un afectat de
les torrentades de l’any 1989, només li diré..., li ho diré
suaument: les ajudes de Sant Llorenç arribaran abans que les
del 1989 de Manacor de determinada gent, com per exemple
jo, nosaltres, la meva família, no jo, la meva família.
Sr. Font, no m’ho han contat, jo..., segurament hi va haver
molta gent que la degué cobrar i d’altres, la gent que jo conec
l’experiència no és aquesta, no és aquesta tampoc, no vull
atacar ningú, però l’experiència no és aquesta, eh?, perquè
conec... i no dos ni tres, que al final no es va cobrar res. No
vol dir que no hi hagués gent que cobràs, no els conec tots,
però molta gent de la que jo conec tal vegada no l’haurien de
posar com a exemple.
Això de les ajudes agríco les, el decret llei diu que ja el
conseller haurà d’establir una convocatòria per regular
aquestes ajudes, per tant, nosaltres volem esperar a veure
aquesta convocatòria per veure com anirà, vull entendre que
alguns dels dubtes que s’han expo sat quedaran resolts en
aquesta convocatòria.
I la finestreta única, ja sé que ho va... ho va alabar a la
compareixença de la consellera, crec que també és d’alabar,
una cosa és que hi hagi una finestreta única i l’altra que hi hagi
un únic do cument, perquè si un ha d’enviar a l’Estat la
sol·licitud d’una ajuda o de la comunitat, evidentment supòs

..., em pertoca demanar si qualque grup parlamentari desitja
que es tramiti com a projecte de llei, en cas afirmatiu la
sol·licitud serà sotmesa a la consideració de la cambra.
Per tant,... Sr. Font?
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, El Pi ho sol·licita, que sigui tramitat com a projecte de
llei.
EL SR. PRESIDENT:
Doncs passam a la votació. Votam.
25 vots a favor; 30 en contra i 1 abstenció.
(Remor de veus)
Perdó, torn cantar la votació d’abans: als 56 vots a favor
s’hi han d’afegir 1 vot telemàtic, per tant, són 57 vots a favor;
cap en contra i cap abstenció.
Doncs ara, abans de passar al següent punt, que seria el
punt cinquè, s’ha demanat a les entitats del tercer sector que
vinguessin sobre les quatre de l’horabaixa, per tant, si tots els
grups parlamentaris i tots els portaveus hi estiguessin d’acord,
demanaria una alteració de l’ordre del dia, i passaríem ara al
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capdavant la llei de Cas Serres, si tots els portaveus hi estan
d’acord..., seria el punt 7.
Anam prou avançats de temps perquè abans no hi hagut
diferents preguntes. Hi estan totes i tots d’acord? Sí?
(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)
VII. Debat i votació del dictamen de la Comissió de
Salut de la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, de
modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual
es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament
del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris
de les Illes Balears.
Doncs passaríem al punt 7 de l’ordre del dia d’avui que és
relatiu al dictamen de la Propo sició de llei RGE núm.
3676/18, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost,
pel qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les
Illes Balears.
En aplicació de l’acord adoptat a la Junta de Portaveus del
passat 24 d’octubre hi haurà un torn de fixació de posicions de
cinc minuts per a cada grup parlamentari.
Per tant, torn de fixació de posicions dels grups
parlamentaris, intervé el Grup P arlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula el Sr. Aitor Morrás.
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Gràcies, Sr. President. Esta proposición llega a este pleno
para debate y votación como consecuencia de un objetivo
claro e indiscutible que no es otro que la defensa de la sanidad
pública. Las perso nas y la calidad en su atención en los
centros de esta comunidad son prioridad para no so tras y
nosotros. La sanidad pública se defiende, y eso lo saben bien
las personas que integran la Plataforma de apoyo al Hospital
Residencia Asistida Cas Serres y a los trabajado res y a las
trabajadoras, gracias, gracias por vuestra fuerza y tesón.
No es la primera vez que en esta cámara decimos que la
movilización popular hace que las aritméticas parlamentarias
cambien y cambien en favor de la gente y de sus necesidades.
Es el caso. Así, de esta forma, podemos decir que la
proposición de ley que presentamos tiene un soporte unánime
de todos los grupos parlamentarios que han estado presentes
en la Comisión de Sanidad, también queremos desde aquí
agradecerles el apoyo a la ley que hoy debatimos.
Esta unanimidad se da sin duda gracias a la movilización
popular que es la que ha conseguido que la ciudadanía de Ibiza
mantenga hoy por hoy el Hospital Residencia Asistida Cas
Serres, que es un recurso socio-sanitario que presta y ofrece
servicios personalizados con coordinación y coparticipación
de las distintas administraciones públicas. Es el único centro
de estas características y el único recurso de toda la isla de

Ibiza que presta el control, el seguimiento de patologías
clínicas complejas y crónicas con coordinación con el centro
sanitario de referencia, con una atención sanitaria y social
rehabilitadora y de calidad, promoviendo la autonomía y la
dignidad humana.
Es un recurso público, único e imprescindible, con mucha
demanda de media y larga estancia tanto para personas con
enfermedades crónicas y convalecencia y de complejidad
social. Es un recurso hospitalario imprescindible para Ibiza.
Todos los servicios que se encuentran sustentados lo son
por personal sanitario cualificado y con amplia experiencia en
esto s servicio s, co mo son médicos, enfermero s
especializados en geriatría y psiquiatría, fisioterapeutas,
técnicos en cuidados auxiliares de enfermería también y
celadores sanitarios.
Llegamos a este punto por avatares de la burocracia que
nada tienen que ver con asuntos derivados de los tiempos de
gestión, co mo seguramente intentarán hacer ver algunos
grupos de esta cámara, y llegamo s a este punto, a esta
situación, porque se da una situación que se lleva debatiendo
décadas entre los despachos de la administración balear y de
la administración del Consejo de Ibiza, que no es otro debate
que si Cas Serres puede tener o no autorización porque el
inmueble alberga camas que son residenciales con otras que
son hospitalarias.
¿Qué problema hay? No vamos a cambiar el edificio
porque la norma lo diga, si el hospital está funcionando y está
funcionando así, si es un recurso bueno para la ciudadanía y
estamos todas y todos de acuerdo, si estamos todos en ello
cambiemos la ley, que se adapte la ley al hospital y no al revés.
Es por eso que con esta pro posición de ley pretendemos
excepcionar al Hospital Cas Serres de ese requisito de que
tengan que estar en inmuebles separados. Es tan simple como
eso, con eso damos seguridad a la ciudadanía de Ibiza y de
Formentera, y esa debe ser nuestra labor como representantes
de la ciudadanía, como representantes públicos, dar seguridad
a la ciudadanía.
Podemos somos un mero instrumento político para
defender el sistema público sanitario, luchar contra la
precariedad de los y las profesionales del sector e impedir la
privatización de nuestros servicios. No es muy difícil entender
que la intención política de Podemos-Ibiza haya sido desde el
principio la de mantener la acreditación del Hospital Cas
Serres, es la que asegura una cualificación del personal y por
ende la calidad del servicio en la atención a las perso nas
usuarias. Y es por eso que cuando todas las vías
administrativas están cerradas entendemos que la única forma
que tiene la población de Ibiza de mantener este recursos
imprescindible como hospitalario de forma rápida y estable es
que la norma se adapte a Cas Serres.
Por eso, presentamos esta proposición de ley; desde este
parlamento se han aprobado con calzador medidas legales
urbanísticas excepcionales en que familias de renombre de
Baleares han salido beneficiadas, también la isla de Ibiza está
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acostumbrada a que se excepcione legalmente, aunque no
siempre para pro teger los derechos de la ciudadanía ni el
interés general, como es el caso de hoy, pero las excepciones
legales para Ibiza existen y casi siempre han sido vinculadas a
una mayor permisibilidad a la hora de construir. Para eso la
isla de Ibiza está desgraciadamente acostumbrada a que sea
excepcionada, el último caso que tenemos es una esmena que
hay a la ley agraria que, posiblemente, y denunciamos desde
aquí, vaya a ser aprobada y que es mucho más permisiva la
construcción de suelo rústico justo en la isla de Ibiza.
Por eso, entendemos que no debe haber ningún problema
en que haya medidas legales excepcionales dada la
singularidad del centro y de los servicios y de los recursos
sanitarios que supone para la población de Ibiza y para
asegurar la autorización de Cas Serres como hospital.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Morrás...
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Sra. Co nsellera -sí, ya termino, Sr. President- Sra.
Consellera de Bienestar Social del Consejo de Ibiza, usted en
el 2016 dijo: “Mientras yo sea co nsellera el hospital
residencia Cas Serres seguirá siendo hospital”, hoy damos un
paso importante para que así sea y así su compromiso pueda
ser cumplido.
No se encuentra la consellera de Sanidad, Patricia Gómez,
ahora mismo, esperamos su pronta recuperación...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Morrás...
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social; per això, l’enhorabona als treballadors, familiars i
plataforma que han aconseguit redreçar una situació generada
per les contradiccions entre la conselleria i el Consell
d’Eivissa i per la inactivitat del Consell.
Vull recordar que encara avui la resolució per la qual es
declara en el seu punt la certificació de l’autorització de
funcionament com a hospital a l’hospital residència assistida
de Cas Serres no està suspesa, en contra de l’aprovat en aquest
ple amb la moció del Partit Popular, perquè el que s’ha suspès
únicament és l’executivitat de la resolució de la conselleria.
És a dir, hem estat i estam encara subjectes a l’arbitrarietat de
la conselleria, que ja hem vist que el seu objectiu vital era fins
al darrer moment cancel·lar la inscripció de Cas Serres com
a hospital en el Registre de Centres, Serveis i Establiments
Sanitaris de les Illes Balears i, en conseqüència, tramitar la
seva baixa en el Catàleg Nacional d’Hospitals, tal com consta
al seu punt 3 de la resolució.
Per tant, destacar que mentre el Partit Popular ha presentat
diferents iniciatives parlamentàries en aquest sentit, el PSOE
i el Consell d’Eivissa han mantingut viva una resolució que,
com he dit, dóna de baixa l’hospital residència assistida de Cas
Serres del Catàleg Nacional d’Hospitals. I en aquest Catàleg
Nacional d’Hospitals del 2018 veiem que Cas Serres hi consta
amb el codi 070197, amb 160 llits de finalitat assistencial,
geriatria i llarga estada. Però també parla dels objectius al
catàleg; així, els objectius que es marquen en aquest catàleg
són oferir informació bàsica dels hospitals existents, no
o bstant, el concepte tradicional d’hospital diu que s’ha vist
superada per les noves formes d’organització de l’assistència
sanitària especialitzada que tenen el seu fonament a la Llei
general de sanitat. Així, des dels anys noranta l’organització ja
planteja una nova forma d’aquesta organització de tal manera
que es consideren una sèrie de característiques particulars
atenent les diferents comunitats autò no mes que tenen
transferides les funcions i serveis sanitaris.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
... pero me dirijo a usted, Sra. P residenta, que desde hoy el
hospital residencia Cas Serres ya puede ser autorizado porque
ya no tiene la traba legal que al menos ponía la so lución y
puede ser autorizado como hospital. Le instamos a que esto se
haga lo antes posible.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Morrás. Passam al torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Vicent Serra.
EL SR. SERRA I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Amb l’aprovació d’aquesta
proposició de llei avui s’acaba amb una situació que s’hauria
d’haver plantejat d’una altra forma, no és de rebut que per
solucionar un problema s’hagi hagut d’arribar a la mobilització

Per això, han sorgit entitats o centres assistencials que, per
les seves característiques o peculiaritats concretes, es podrien
considerar lluny del concepte tradicional de centre hospitalari,
però que sí que són considerats hospitals.
També hi consta la finalitat assistencial, així es descriuen
què es pot considerar com a hospital en aquest catàleg, que
inclo u els següents paràmetres: pot ser general, pot ser un
hospital quirúrgic, pot ser maternal, pot ser infantil,
maternoinfantil, psiquiàtric, de malalties del tòrax, oncològic,
oftàlmic, traumatològic, rehabilitació, mèdic quirúrgic i també
de geriatria i llarg estada.
La dependència patrimonial també la deixa clara aquest
Catàleg Nacional d’Hospitals, així contempla que els hospitals
puguin dependre, diu, de diputacions o cabildos, no parla dels
consells, cosa que demanaria que des del Govern s’instàs que
s’inclogués aquesta categoria.
Per tant, què vull dir amb això? Vull dir que l’hospital
residència assistida de Cas Serres podria estar dins el catàleg
si s’haguessin fet les coses tal com s’havien fet sempre, però
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la malvolença de la Conselleria de Salut del Govern i la
incapacitat política del Consell d’Eivissa ens ha duit a fer un
moviment de 360 graus, perquè en aquest catàleg hi apareixen
centres similars al d’Eivissa; per exemple, a Manresa, Hospital
Sant Andreu, 191 llits, geriatria i llarga estada, hospital privat;
a Mataró, Hestia Maresme, 125 llits, geriatria o llarga estada,
hospital privat no benèfic; a Molí del Rei, centre mèdic
Molins, 177 llits, geriatria i llarga estada, hospital privat no
benèfic de l’església i amb categoria d’hospital; a Sant Boi de
Llobregat Britanis, 122 places, geriatria o llarga estada, privat
no benèfic; a Alacant, Hospital Sant Vicent de Raspeig, 179
llits, amb categoria ho spitalària, geriatria o llarga estada,
geriatria i/o llarga estada; a Pontevedra, Hestia Santa Maria, 70
llits de geriatria i/o llarga estada, privat no benèfic; a Madrid,
Fundación Instituto San José, 246 llits, geriatria i/o llarga
estada, privat benèfic; a Madrid, Clínica Sear, 2 5 0 llits de
geriatria i/o llarga estada, no benèfic.
És a dir, és a dir, senyors diputats i diputades, a totes les
comunitats autònomes i de tots els colors hi trobarem centres
de geriatria i/o llarga estada catalogats com a hospitals; per
què, idò, es va voler eliminar el d’Eivissa? Per què es va
intentar amb una resolució que actualment encara no està
suspesa sinó únicament la seva executivitat, és a dir,
incomplint el manament parlamentari, com ja ens té
acostumats la consellera de Salut d’aquesta comunitat? Se sap
que tots aquests centres, la majoria concertats i dedicats a
geriatria i/o llarga estada compleixen amb els requisits que es
volien fer acomplir aquí a Cas Serres d’Eivissa? Perquè encara
que hi figuren com a concertats hi consten la totalitat de
places del centre. Per què? Doncs perquè han perdut el rumb.
Per tant, és millor deixar-ho tot com estava i sumar-se a la
proposició de llei que reforça encara més la seguretat jurídica
i que protegirà més Cas Serres d’un nou atac com el que han
tengut i que l’hospital residència assistida de Cas Serres no es
mereixia, perquè funciona prou bé gràcies a la feina dels seus
treballadors i malgrat el "menfotisme" del Consell d’Eivissa
actual i de l’intent d’ingerència política del Govern.
Per això, el millor és eximir a l’hospital residència
assistida de Cas Serres del compliment normatiu i do nar
suport a la proposició de llei amb la inclusió d’aquesta esmena
de la qual hem parlat.
El PSOE havia plantejat un compliment normatiu que no
s’anomenava a altres centres.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Serra...
EL SR. SERRA I FERRER:
El Partit Popular -estic acabant, Sr. President- i Podem han
mantingut des del principi que Cas Serres fos hospital, per
això estic satisfet que el PSOE hagi canviat d’opinió, encara
que hagi estat per la mobilització social.
Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. Passam al torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.
EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
Sr. President, senyors diputats i senyores diputades. Avui
sembla que la immensa majoria de nosaltres ens posarem
d’acord per aprovar dues proposicions de llei en matèria de
sanitat o almanco dels debats previs que hem tengut dins la
Comissió de Salut es desprèn que gairebé fregam la unanimitat
en ambdós temes, però anem per parts.
Seré molt breu en aquesta intervenció, atès que el tema és
molt concret i tot i que és transcendent per a Eivissa i la seva
gent.
Aquesta proposició de llei, presentada pel Grup
Parlamentari de Podemos té com a objectiu blindar l’ús
hospitalari de Cas Serres, fer-hi una excepció que en permeti
l’ús de manera que podrà seguir funcionant també com a una
residència. D’aquesta manera es preserva, per llei, el caràcter
hospitalari i el servei de mitjana i llarga estada a Cas Serres,
un centre estimat i molt ben valorat, que és l’únic recurs
sanitari que presta un servei d’aquestes característiques a l’illa
d’Eivissa, destinat a persones amb malalties cròniques.
Davant la possibilitat, remota o no, que alguns pacients
puguin quedar sense cobertura i en situació de vulnerabilitat,
el nostre po sicionament no té cap mena de dubte, no som
partidaris de tancar cap hospital ni residència pública, ni que
això pogués arribar a passar, i donar suport a la proposició de
llei.
Per tant, per a nosaltres està bé el que bé acaba. Moltes
gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Avui
aprovam la proposició de llei de modificació del Decret
100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment
d’autorització sanitària de centres, serveis i establiments
sanitaris, i ho fem per unanimitat i amb un objectiu clar:
po ssibilitar que Cas Serres no perdi la seva acreditació
d’hospital, això és el veritablement important d’aquesta
qüestió.
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I hauran de perdonar que no m’estengui, però, per una part,
no volem repetir el que ja hem dit en el debat de la moció i de
la presa en consideració d’aquesta proposició de llei, i, per
altra banda, ens negam a entrar en qualsevol altre tipus de
debat que no sigui celebrar el que aquí és fonamental que és la
continuació de Cas Serres com a hospital.
Tothom ja sap que Cas Serres va estar a punt de perdre
aquesta condició per una sèrie de fets i decisions una mica
esperpèntiques, però que, per sort, tothom ha tornat al seny i
hem estat a temps de poder arreglar-ho, i això és el que
veritablement important. I importa perquè aquest centre és
fonamental per a l’illa d’Eivissa, ofereix una atenció sanitària
i rehabilitado ra de qualitat i és un espai de referència de
malalts crònics de mitjana i llarga estada, no tendria cap sentit
prescindir d’aquests serveis, del personal qualificat que hi fa
feina ni de l’assistència que es dóna des d’aquest espai
sanitari.
Per tant, només ens queda donar l’enhorabona als
treballadors i a la ciutadania eivissenca, en general, que ha
aconseguit que es mantengui intacte el funcionament de Cas
Serres. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.
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repetir com a eivissenc, aquest hospital residència Cas Serres
és un punt molt sensible per a la ciutadania eivissenca i, per
tant, com no, per la balear. Avui tenim la qüestió residència
versus hospital, que ja, com ha comentat el Sr. Morrás, ha fet
referència a superar amb aquesta proposició de llei una
modificació d’un decret, només d’un paràgraf i vuit línies, que,
gràcies, o per desgràcia de la ciutadania, hem vist que
irresponsabilitats d’un partit i de l’altre, del Partit Popular o
del PSOE, veure realment com s’han tirat els trastos o veure
realment com per deixar-ho en mans de la burocràcia, hem
perdut un temps i forces que realment podrien haver-se
invertit en altres qüestions.
També és un moment, sobretot els dies, setmanes prèvies
a aquesta qüestió, perquè la ciutadania de les Balears faci
present les mancances que té la nostra illa en qüestions com
avui és la de residència i d’uns serveis tan fonamentals com és
per als nostres majors. En aquest sentit, també hem vist que la
necessitat d’aquest centre per a majors, hospital residència o
residència hospital, veiem que s’han d’invertir més sous,
sobretot vull recordar i fer present avui també vo ldria
denunciar la situació precària dels treballadors i treballadores
del centre, no?; la falta o un bocins desfasats, l’organització
que moltes vegades han de fer jocs malabars per intentar a
nivell laboral poder fer front a les necessitats de personal, i
també, com no, la falta de directora, no?
Veiem que avui per avui aquest recurs s’ha de mantenir i,
com no, millorar.

LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i amb el seu permís intervindré des
de l’escó, perquè seré molt breu.
Des d’aquí expressam el nostre total suport a la
modificació del Decret 100/2 0 1 0, per tal de garantir els
serveis essencials i de caràcter complex que presta Cas
Serres, amb aquesta aprovació es garanteix que la ciutadania
d’Eivissa pugui seguir disposant d’aquest centre i oferir una
assistència sanitària de qualitat. Moltes gràcies.

I per últim, i no menys impo rtant, avui voldria fer una
reflexió col·lectiva per a tots i totes els diputats i diputades
que formem part d’aquesta cambra: a Eivissa, així com a la
resta d’illes, la falta de residència per als nostres majo rs i
també per a determinats col·lectius és un fet conegut per
tothom, la falta d’inversió per part de les diferents
administracions durant anys o, millor dit, durant dècades, es fa
palesa en el dia d’avui; una societat on l’esperança de vida
creix, i Espanya és un dels països on tenim major esperança de
tot el món, ens hauria de fer replantejar realment les nostres
polítiques socials en el dia d’avui.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltes gràcies, Sr. President. I voldria, abans de res, donar
la benvinguda a la consellera insular de Benestar Social,
Sanitat i Igualtat, la Sra. Jurado, en un dia tan important com és
el d’avui. Sobretot també m’afegesc a totes les paraules que
han comentat la resta de portaveus sobre que avui no hauria de
passar la votació d’aquest projecte de llei. Agrair a tota la
ciutadania i, com no, als treballadors i treballadores.
Però sí que voldria, sobretot, posar damunt la taula o fer un
parell de comentaris respecte d’això. Com ja s’ha dit, i ho torn

Per tant, res més, votaré a favor, com no podia ser i donar
les gràcies a la ciutadania d’Eivissa per mantenir un recurs tan
important com el que tenim a la nostra illa. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Aguilera. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Xico Tarrés.
EL SR. TARRÉS I MARÍ:
Bon dia a tots i a to tes, moltes gràcies, Sr. President,
senyores i senyors diputats. Crec que portam uns mesos
parlant de l’hospital residència de Cas Serres i avui posam el
punt i final. Per a mi i crec que per a tots és un moment
important i molt desitjat per a tota la ciutadania d’Eivissa,
especialment per a aquells treballadors, per als familiars, per
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a la gent que té una relació directa amb l’hospital de Cas
Serres.
I ho aprovarem per unanimitat, uns amb unes queixes, els
altres amb unes altres, i nosaltres volem expressar aqueixa
alegria, aqueixa satisfacció per tirar endavant una institució tan
representativa a l’illa d’Eivissa.
I jo vull posar de manifest que quan la gent d’Eivissa que
intervenim aquí posam una passió quan parlam de Cas Serres
no és perquè sí, parlam de l’hospital insular fundat a Eivissa en
el segle XV, a l’any 1423, vull dir, és la institució que
inicialment va ser una institució de beneficència, com ho eren
totes, i que va estar situat a Dalt Vila a l’any 1955, en què es
va construir l’hospital insular, on hi ha l’actual seu del Consell
Insular d’Eivissa i que era un hospital que disposava de
quiròfans, que disposava de raigs ics, que disposava de serveis
de traumatologia, de diferents especialitats, era un veritable
hospital. Per tant, si des d’Eivissa vo lem seguir una mica la
història de la sanitat a la nostra illa, un haurà de fer un
seguiment de la història de l’hospital insular a Eivissa.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:
I tota aqueixa problemàtica que dèiem és el que resolem
avui amb aquest decret i jo vull tornar expressar la meva
satisfacció. I al principi tenia ano tada i volia dir una frase
important, una frase que ha dit el Sr. Gallardo i que és molt
certa, que és que bé està allò que bé acaba, i avui acaba bé una
cosa que dóna continuïtat a una institució que a Eivissa ens
l’estimam molt.
Per tant, manifestar la meva satisfacció, agrair o felicitar
que ho puguem fer votant-ho per unanimitat tots els partits que
som aquí i desitjar que aquest servei el puguem continuar
tenint i donant durant molts anys. Així que, Sra. Consellera,
enhorabona, perquè aquesta història que ens ha fet patir acaba
bé avui, i jo vull manifestar aqueixa alegria.
Res més, moltes gràcies i bon dia a tots.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

A l’any 1978, quan a la Constitució es reconeix aquest
hospital, a partir de llavors passa a dependre o a ser gestionat
pel Consell Insular d’Eivissa, ja és a l’any..., com deia a l’any
1 9 5 5 que es va fer la nova seu, i després, per problemes
estructurals aquest edifici s’ha de fer per avall i es fa la nova
seu del consell insular, i llavors, ja a l’any 1992, crec que és,
s’inaugura el nou hospital de Cas Serres.
Aquest hospital, com deia, que en el 1979 es va transferir
al Consell d’Eivissa, es converteix possiblement en el servei
més emblemàtic que té el Consell Insular d’Eivissa. I és clar,
hem de defensar que continuï tenint o hem hagut de defensar
que continués tenint i oferint els serveis que havia ofert des de
molts anys enrera, essent un hospital peculiar. Evidentment,
les normatives canvien, les legislacions canvien i aquest
hospital a un moment determinat queda fora del que es
demanava, i nosaltres, en aquest moment, el que fem és
demanar una excepció, que aquest hospital pugui seguir
funcionant com ha funcionat des de fa molts anys, perquè a
Eivissa és necessari, perquè no n’hi ha cap altre d’aquestes
característiques, i això és el que avui fem d’alguna manera.

Gràcies, Sr. Tarrés. A continuació passarem a la votació de
l’articulat de la proposició de llei.
Si cap grup no demana vo tació separada, passaríem a la
votació conjunt del títol de la proposició de llei, de l’article
1 i de l’exposició de motius, passam a la votació. Votam.
55 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.
Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost,
pel qual es regula el procediment d’autorització sanitària de
centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les
Illes Balears.
(Aplaudiments)

Per tant, dir que aquest hospital és un hospital molt arrelat
en els ciutadans d’Eivissa, però també, o també no, per a
aquella gent que necessita un servei de mitjana i llarga estança,
que cap altre centre d’Eivissa no pot donar. És un hospital
residència amb prestigi i té un reconeixement per la totalitat
de la ciutadania d’Eivissa, i això és gràcies, fonamentalment,
al conjunt de treballadors i treballadores que des de fa molts
anys s’han guanyat l’estima de tota la ciutadania d’Eivissa. I per
això volem donar les gràcies a la gent que s’ha mobilitzat, com
deia abans, treballadors de tota mena, familiars i ciutadania
d’Eivissa.

Ara faríem un recés per anar a dinar i tornaríem a les..., -sí,
Sra. Prohens.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Sí, gràcies, Sr. President. Volia demanar a la resta de grups
a veure per què no podem seguir amb això de Son Espases i
deixam allò de serveis socials per a quan arribin les entitats,
però com que és molt prest.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
El debat és més llarg, de Son Espases, són deu més rèplica.
Silenci, per favor.
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Fem un recés per dinar i tornam a quatre menys quart.
D’acord.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Sí, gràcies, Sr. President. Volia saber quin criteri ha seguit
avui per donar-nos una hora i mitja.
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LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):
Bones tardes a tothom. Sé que els parlamentaris i
parlamentàries tenen cinc minuts i procuraré no excedir-me
massa. En primer lloc, donar la benvinguda a l’àmplia
representació del tercer sector que avui ens acompanyen en
aquest plenari i també als representants institucionals.

EL SR. PRESIDENT:
Cap, Sra. Prohens, ja havíem tancat el torn de paraula, Sra.
Prohens.
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes senyores diputades i senyors diputats.
Reprenem la sessió.
V. Ado pció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i en lectura úni ca al
Projecte de llei RGE núm. 9 9 3 3/18, de serveis a les
persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única al projecte de llei RGE
núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit social a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Abans de debatre aquest pro jecte, procedeix el
pronunciament del ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i en lectura única. Per tant, passam
a la votació. Votam.
48 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
S’ha emès un vot telemàtic per part de la diputada Sra.
Sílvia Tur, per tant, són 49 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció.
Per tant, passam al debat del projecte de llei...
VI. Debat i votació, si n’és el cas, del Projecte de llei
RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones en l’àmbit
social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Passam al sisè punt de l’ordre del dia que és el debat i
votació del Projecte de llei RGE núm. 9933/18, de serveis a
les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Passam al torn d’intervenció de la consellera de Serveis
Socials i Cooperació Sra. Fina Santiago.

La comunitat autònoma de les Illes Balears és pionera a
l’hora de regular i legislar la provisió de serveis socials a
través de la concertació. Això ho demostra la Llei 10/2013, de
modificació de la Llei 4/2009, de serveis socials, que
incorpora la concertació; el Decret de concert de l’any 2015,
el concert 18/2015, derogat amb el Decret 48/2017
d’octubre, actualment en vigor; la recent Llei del tercer
sector; i avui l’aprovació del projecte de llei de serveis a les
persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma, llei més
coneguda co m a Llei de la concertació, que regula, per una
banda la concertació a l’àmbit dels serveis socials, amb un
gran marge per poder concertar amb moltes tipolo gies de
serveis i prestacions, i, per una altra banda, també regula un
àmbit del treball, concretament o especialment amb els
serveis d’acompanyament i suport laboral per a col·lectius
desfavorits.
Què ens ha permès ser pioners? Jo crec que hi ha diversos
factors, però avui n’assenyalaré tres. Per una banda, una gran
xarxa d’entitats del tercer sector, una xarxa molt arrelada que
s’inicia a finals del 1970, comença la democràcia en aquest
país i no només es mostren ideologies i idees, sinó que, a més
a més, també es comencen a no silenciar persones amb
discapacitat, persones amb problemes de salut mental i
problemes d’altres característiques, la pobresa, etc., per això,
també a finals dels 70, el 76, 77, comença també a arrelar
aquesta xarxa del tercer sector. Una xarxa del tercer sector
amb vocació de servei públic, amb un compromís constant i
molt perseverant, amb capacitat d’arribar a acords amb
l’administració. Mai no han perdut el seu vessant reivindicatiu,
però sempre hi ha hagut capacitat de comprendre les
dificultats que de vegades tenim l’administració pública per
avançar, amb un alt nivell de qualitat, amb capacitat
d’innovació, i tot això fa que tenguem a la nostra comunitat
autònoma un tercer sector que és un referent a nivell de l’Estat
espanyol.
Per tant, què ens ha permès ser pioners? Aquesta forta
xarxa de serveis socials, una normativa europea que ha permès
desenvolupar-lo, la Directiva 2014/24 de la Unió Europea, que
habilita un règim singular de contractació a l’àmbit de la salut
i del servei a les persones, i considera servei de les persones
que són els serveis socials, alguns tipus de treball i alguns
educatius. Aquesta directiva assenyala que en els estats
membres s’ha de tenir en compte la importància del context
cultural i del caràcter delicat d’aquests serveis dirigits a les
persones i a la salut, i que ha de deixar als estats membres un
ampli marge de maniobra per poder organitzar les accions
d’aquests proveïdors d’aquests serveis. Així mateix, imposa
dos principis: un principi de transparència i d’igualtat de tracte
entre els mateixos proveïdo rs i uns criteris de qualitat
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específics. I després proposa, com a objectiu, que quan es
configuri aquest sistema, sigui simple i hi hagi reducció de
càrregues administratives.
I el tercer factor que jo co nsider que és important, per
destacar avui per què som pioners en temes de concertació, és
una àmplia voluntat política consensuada. Això ho demostra
que avui s’aprova per lectura única aquesta llei, coneguda ja
per llei de concertació. Que vull agrair a tots els grups
parlamentaris que hagin volgut aprovar aquesta llei per lectura
única. També ho demo stra l’aprovació de la Llei del tercer
sector fa unes setmanes, per unanimitat i consensuada des del
principi; l’aprovació també per unanimitat de la modificació
de la Llei de serveis socials la passada legislatura; i el consens
de l’actual i de l’anterior decret de concertació que es va tenir
amb el tercer sector.
Què significa concertar segons aquest projecte de llei que
avui presentam? Per una banda, per a nosaltres significa
ampliar la participació al conjunt de la ciutadania. A les
societats democràtiques madures els ciutadans ja no es
confo rmen amb votar cada quatre anys, volen una major
participació i capacitat d’influència en la presa de decisions.
Però tampoc no es conformen només amb ser esco ltats i
consultats, com són els òrgans de participació, o els òrgans de
consulta, una de les formes de participació més directes és la
gestió dels serveis que tots consideram essencials per a la
qualitat de vida de les persones. La concertació permet
aquesta participació a través de la gestió dels serveis de les
persones.
També significa per a nosaltres complementar la xarxa dels
serveis públics, que no substituir-los, i això ho vull subratllar,
la concertació no substitueix els serveis públics, els
complementa. La concertació no té la vocació de substituir
l’administració, la vol complementar, tal com estableix
l’article 2 d’aquesta llei. I, a més a més, també fem referència
al principi de subsidiarietat d’elecció concertada a la
utilització de recursos propis, com diu l’article 3. No significa
privatització dels serveis, els seus principis regulador en què
es basa aquesta llei és el caràcter públic del model, l’abast
universal, la cooperació institucional, l’accés a través de
l’administració, la valoració objectiva dels ciutadans i la
regulació del pagament que sigui per preu públic, tal com
estableixen els articles 2, 3 i 4 d’aquesta llei. I per a nosaltres
també és molt important perquè també assenyala la
concertació que els serveis dirigits a les persones s’allunyen
dels serveis de la filosofia pròpia del mercat, ja que
l’eficiència no és interpel·lada des dels models exclusivament
economicistes.
Quin ha de ser el resultat d’aquesta llei? Ha de ser una
major i millor xarxa de serveis públics, els serveis concertats
s’incorporen a la xarxa pública. Ha de ser una xarxa d’accés
igualitari, una xarxa altament professionalitzada i una xarxa
adaptada a les necessitats dels usuaris. Per això en aquesta llei
es permet una durada de 10 anys de la concertació, es
possibilita l’ampliació davant necessitats d’urgència i, a més
a més, es permet la modificació per circumstàncies
sobrevingudes. I, a més, també important, és que cream una

xarxa amb rellevància del fet local, en el seu article 6
estableix que la selecció de les entitats, una vegada feta la
convocatòria, s’ha de basar en l’arrelament i en la
implementació a la localitat. I finalment com és la figura de la
concertació, possibilita la participació de la societat civil.
La Llei de serveis socials a les persones que avui
aprovarem, consta d’un preàmbul de 3 capítols, 22 articles, 1
disposició addicional única, 1 disposició transitòria única, 1
disposició derogatòria única i 2 disposicions finals. I regula
tres aspectes de la contractació pública: primer, el règim de
col·laboració privada amb la gestió dels serveis socials per a
les persones mitjançant l’acció concertada, la caracteritza de
servei públic, dóna preferència al tercer sector, obliga
l’administració pública a planificar anualment què vol
co ncertar, dóna garanties de publicitat, incideix en
l’arrelament i en la implementació en la lliure elecció per part
de l’usuari, facilita la concertació a llarg termini i preveu la
revisió per canvis de circumstàncies.
El segon aspecte que regula aquesta llei, que no només és
la concertació, regula també les regles específiques de
contractació dels serveis socials, en què s’estableix que no
sols s’haurà de justificar solvència econòmica, sinó que també
haurà de justificar solvència tècnica a les entitats que es
presentin a qualsevol concurs que afecti els serveis a les
persones de serveis socials i de l’àmbit de treball i, a més a
més, haurà de justificar experiència prèvia en la gestió
d’aquests serveis. No s’admetrà de cap manera la sotscontractació de la prestació principal del contracte i
s’exclouran del procediment de contractació les ofertes que
no tinguin un 50% de la puntuació tècnica.
També regula els contractes reservats a entitats del tercer
sector amb les limitacions o amb el que... si no volen la
paraula “limitacio ns” amb el que ens permet fer la Unió
Europea.
I finalment regula el sistema de cooperació directa amb
entitats del tercer sector per a aquelles situacions
especialment singulars que es puguin justificar.
Aquesta llei ha estat possible gràcies a la implicació de
tots els membres de la conselleria, tant de l’equip polític com
de l’equip de treballadors, però especialment del director de
Serveis Socials i els seus serveis, del director de Dependència
i els seus serveis, de la secretària general i els seus serveis
jurídics, i també del Sr. José María Gimeno, catedràtic de
Dret de l’Administració que va col·laborar amb la redacció
d’aquesta llei, i també de la Intervenció de la CAIB perquè ens
va facilitar i ens va ajudar en la redacció d’aquesta llei, i
especialment a la implicació del tercer sector.
Avui, senyores i senyors representants del tercer sector
que ens acompanyen, podem dir que hem arribat fins aquí, que
no és poc, i ho hem fet sense dues lleis bàsiques: la Llei del
tercer sector i la llei actual. Què serem capaços de fer amb
aquests dos instruments si a més a més tenim la voluntat de
seguir col·laborant i tenim les idees clares com hem tengut
fins ara?
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Agrair de nou a tot els grups parlamentaris la facilitat que
ens han posat per aprovar aquesta llei, i avui crec que tots
podem estar contents perquè és un d’aquests dies que un està
content de ser polític i de dedicar-se a la política.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, consellera. Doncs, com fonamenta
l’acordat per la Junta de Portaveus a la sessió de dia 24
d’octubre, el debat consistirà en una intervenció de cinc
minuts per fixar la posició de cada grup parlamentari.
Passam al torn idò de fixar posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sandra Fernández.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar la
bienvenida también a todas las entidades del tercer sector que
nos habéis querido aco mpañar una vez más aquí en el
Parlamento y también a los representantes y técnicos de la
Conselleria de Servicios Sociales.
Creo que en esta intervención voy a coincidir ampliamente
con la consellera. No voy a hacer especial hincapié en el
contenido de la ley porque creo que ya lo ha explicado ella
suficientemente, pero sí en el proceso y lo que significa la
aprobación, esperemos, dentro de muy poquito, de esta ley.
Con esta ley culmina un proceso legislativo, yo creo que
de los más importantes que se ha dado en nuestra comunidad
y del cual nos podemos sentir muy orgullosos. Resuelve una
problemática que afectaba, como ha comentado anteriormente
la consellera, y que afecta a los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad. Cuando hablamos de la concertación social
y hablamos de esta ley no es algo que queramos implementar
porque así nos apetezca, sino porque queremos resolver una
problemática en la que es justo y necesario que todos los
políticos -y así yo creo que éste es un ejemplo de ello- nos
impliquemos para so lucionarla y es la incertidumbre y la
inestabilidad que suponía y supone aplicar el régimen de
contratación general o el de subvenciones a unos servicios y
programas dirigidos a las personas con mayores dificultades.
Este tipo de servicios -creo que todos estamos de
acuerdo- deben garantizar el arraigo de las personas con los
mismos servicios y también con sus referentes profesionales,
deben tener una mayor estabilidad que dé seguridad y
tranquilidad a los usuarios, a sus familias y a las entidades que
los prestan, y se debe garantizar una mayor calidad y
profesionalidad en este tipo de servicios.
Como ya se ha comentado gran parte de los prestadores de
esta tipo lo gía de servicios eran y son entidades del tercer
sector, que ya desde la pasada legislatura se organizaron para
reclamar lo que era justo y necesario: la concertación social.
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Para ello, en aquel mo mento se debía modificar la ley de
servicios sociales, y así lo hicimos y lo hicimos con el
consenso de todos los grupos políticos y -como ha dicho la
consellera- fuimos también pioneros en ello.
A partir de ahí se desplegó una serie de normativa para
desarro llarlo y se comenzaron ya en esta legislatura a
concertar este tipo de servicios. Y durante este proceso
también se han producido dos hechos muy importantes, uno lo
ha comentado la consellera, que es la aprobación de la Ley del
tercer sector, una ley elaborada por los grupos parlamentarios
en el seno de este parlamento y consensuada con el tercer
sector, que también es un paso muy importante y un salto
cualitativo en nuestra comunidad autónoma.
Pero también se produce la aprobación a nivel nacional de
la Ley de contratos. La consellera ha hecho referencia a
determinadas directivas europeas que ya permitían esta
concertación o este régimen diferenciado y singular para los
servicios sociales, pero es cierto que había como siempre
pues..., depende de con qué jurídico hables, pues muchas
discrepancias jurídicas a la hora de aplicar esta directiva si no
estaba transpuesta a la normativa estatal.
Por fin se aprueba una ley de contrato s que recoge que
este tipo de concertación o este régimen singular quede
excluido de la pro pia ley para que lo puedan regular así las
comunidades autónomas.
Y en este sentido le quiero dar también las gracias al papel
que han jugado las entidades del tercer sector, especialmente
a las de Baleares, también en la aprobación de la ley de
contratos estatal defendiendo que esto pudiese ser así y poder
permitir la ley que hoy vamos a aprobar.
Esta ley que ha presentado el Govern regula este régimen
diferenciado y va más allá de la concertación, también habla de
la cooperación directa y de otras modalidades de concertación
o contratación de los servicios sociales. Es una propuesta que
nos consta que ha sido muy trabajada, que ha sido consensuada
con el sector y que cuenta con todo nuestro apoyo. Gracias en
este sentido, también a las entidades, pero muy especialmente
también a todos los técnicos de la conselleria, a los
representantes y a la consellera que han participado en la
elaboración de esta ley.
Y creo que también es para sentirnos orgulloso s y para
celebrarlo que este proceso legislativo va a culminar esperemos- como se inició, con el consenso de todos los
partidos políticos, que ahora somos más que en la pasada
legislatura, con lo cual todavía una doble alegría. Pero también
debemos ser conscientes que aquí solamente finaliza una parte
del proceso; a partir de aquí continua otra que es, si cabe, más
importante que es su desarrollo y su aplicación y no
solamente por parte del Govern, sino por parte del resto de
administraciones públicas, por parte de los consejos y po r
parte de los ayuntamientos.
En este sentido, pedimos al Govern un especial impulso a
esta cuestión para que pueda trasladar esta normativa, para que
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pueda impulsar que esta concertación social también llegue al
resto de administraciones.
Y, teniendo en cuenta también el punto de la legislatura en
el que estamos, también pedimos un compromiso por parte de
todos los partidos políticos para que esta ley se pueda aplicar
y sea desarrollada la próxima legislatura, por nuestra parte
pueden estar seguros que lo tienen.
Muchas gracias.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Fernández. Passam al torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Marta
Maicas.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Gràcies, president, bones tardes, diputats, diputades, i
sobretot benvingudes entitats del tercer sector.
Històricament -ja ho vàrem comentar en la presa... bé, en
la votació, ja me’n record, de la Llei del tercer sector social,
i m’agradaria tornar a repetir-ho perquè ho trobo molt
important i a destacar i és que històricament les
organitzacions del tercer sector social han exercit un paper
principal i de vegades únic en la prestació de serveis socials
i d’atenció a les persones al nostre país.
Davant d’unes demandes socials complexes i
multidimensionals les administracions s’han vist i es veuen
sovint incapacitades per oferir respostes àgils que abordin de
forma integral aquestes demandes. No obstant això, si hi ha un
sector que ha demostrat una gran capacitat de generar
respostes adaptades a les necessitats social aquest és, sens
dubte, el tercer sector social.
El tercer sector social té un o bjectiu compartit amb
l’administració pública, que és enfortir l’estat de benestar i els
drets socials. En aquest marc no vol aquest sector ser un
proveïdor més, sinó que des de la corresponsabilitat vol
convertir-se en un aliat estratègic de l’administració per a la
prestació dels serveis d’atenció a les persones.
Un dels principals valors afegits del marc de col·laboració
entre el tercer sector i les administracions locals a l’hora de
prestar serveis a les persones és l’aportació d’una major
flexibilitat tant en la gestió com en la intervenció. El tercer
secto r social aposta per un model de col·laboració que
permeti assegurar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics
d’atenció a les persones, un model basat en el diàleg i la
corresponsabilitat entre l’administració pública i la iniciativa
social.

política pública en relació amb la iniciativa social és el de la
regulació legal i, en general, normativa del fenomen i de les
seves diverses formes jurídiques i els corresponents requisits,
prerrogatives i obligacions; a més, una altra forma de suport
a les organitzacions del tercer sector és la que té relació amb
l’assessorament, la formació, la informació, la investigació,
la sensibilització o altres accions similars que afavoreixin,
entre altres aspectes, la intervenció de les entitats, la gestió de
les organitzacions i la conformació de les xarxes de segon o
tercer nivell. Aquests dos aspectes van ser contemplats a la
proposta de llei, a la llei ja aprovada del tercer sector d’acció
social que vam desenvolupar entre tots els grups parlamentaris
i aprovada el maig d’aquest any, i que ja preveia la necessitat
d’un segon pas, d’una llei d’acció concertada. Aquest és un
altre àmbit rellevant, que és el de la discriminació positiva,
reservada a contractes, concessions o concertacions especials
en referència a la participació de la iniciativa social en la
gestió de programes o prestació de serveis d’iniciativa o
responsabilitat pública, o en tot cas finançats totalment o
bàsicament per les administracions públiques. És el que aquí
avui es contempla amb l’aprovació d’aquest projecte de llei.
Per tant aquesta llei, té per objecte establir els principis
bàsics de la co ntractació, la concertació o la cooperació
directa dels serveis a les persones en l’àmbit social que
formalitzin les administracions públiques competents a les
Illes Balears, amb la finalitat de pro veir d’uns serveis de
qualitat la ciutadania; i així mateix es dissenya un règim
singular de contractació pública que posi èmfasi en la qualitat
que es pot utilitzar quan s’usin fórmules de contractació
pública. Les fórmules que preveu aquesta norma s’han
d’aplicar atenent a la millor eficàcia i eficiència de la
prestació que es pretengui satisfer, per la qual cosa cal
mo tivar l’opció triada. El Govern de les Illes Balears
promourà fórmules, a més a més, de cooperació
interadministrativa per aconseguir el millor funcionament del
model de prestacions d’aquests serveis essencials a les
persones. És tot això el que contempla aquesta llei.
Les noves directives europees, com ha dit la consellera, de
contractació pública contenen efectivament novetats
interessants en la mesura, fonamentalment, en què preveuen
que hi hagi serveis públics socials, entre altres, la gestió dels
quals pugui reservar-se a entitats amb determinades
condicions de limitació i participació en allò relatiu al lucre
econòmic.
Per concloure, el tercer sector social aposta per un model
de col·laboració que permeti assegurar la qualitat i
l’eficiència dels serveis públics d’atenció a les persones.
Enhorabona. Felicitem, per tant, aquest segon pas, que
juntament amb la Llei del tercer sector social completem la
tramitació per garantir aquesta col·laboració que tants
beneficis aporta a la nostra societat.
Moltes gràcies.

Però com po t col·laborar el tercer sector social o com
podem col·laborar amb el tercer sector en la prestació dels
serveis per al benestar de les persones? Bé, un aspecte d’una

(Aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Maicas. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca. Té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, apreciat públic, una vegada aprovada la Llei del tercer
sector d’acció social, i continuant amb la consolidació de les
relacions amb les associacions del tercer sector d’acció
social, i reconeixent el seu esforç i importància, aquesta nova
llei pretén la col·laboració de les entitats no lucratives del
tercer sector d’acció so cial i la iniciativa privada sense
desvirtuar els trets públics del model.
S’ha de recordar la importància històrica i quantitativa de
la intervenció de les entitats d’iniciativa privada sense ànim de
lucre del tercer sector d’acció social en els serveis socials.
Aquesta llei esmentada ja defineix l’acció concertada com a
instrument per formalitzar la co l·labo ració entre
l’administració pública i les organitzacions del tercer sector
d’acció social pel que fa a la provisió de serveis de
responsabilitat pública en l’àmbit de la intervenció social. Hi
ha una cooperació en l’interès públic.
És un sector professionalitzat i de qualitat en la prestació,
flexibles en les prestacio ns i arrelats al territori; una
col·laboració que ja està consolidada de fa molts d’anys i que
també ajuda a arrelar la gent, es produeix una implicació de les
persones usuàries. La col·laboració de les entitats no
lucratives del tercer sector d’acció social i del sector privat
s’articula mitjançant fórmules d’acció concertada que fan
publiques, és a dir, que donen caràcter públic a la gestió
privada en tant que cooperen amb l’interès públic.
Per tant, aquesta llei determina l’abast i el significat
d’aquesta acció concertada, les modalitats de servei i
prestacions, així com el sistema de contraprestació, i no
implica en cap cas un desavantatge per a la ciutadania, ans al
contrari, és una nova forma dels serveis destinats i d’atenció
directa i immediata a les persones per aconseguir una major
eficiència amb major qualitat del servei i adequació a les
necessitats reals i a l’elecció de la persona usuària. Amb
l’acció concertada es prioritza la lliure elecció de la persona
o el seu arrelament a l’entorn del servei del qual ha estat
gaudint. Per tant servirà per complementar el sistema públic
i garantir l’equitat i la qualitat de les prestacions d’aquests
serveis.
També representa un apropament a les persones, persones
que han treballat durant molts d’anys d’una manera ferma i amb
una gran vocació, una vocació de servir, de servir la comunitat,
uns treballadors que van més enllà de guanyar un sou, que
pretenen guanyar la dignitat; i que ho fan amb compromís. Per
tant és un reconeixement a aquestes persones i a aquestes
entitats. També un gran reconeixement s’ha de fer perquè
aquesta llei, juntament amb altres com la de renda social,
pretén la recuperació i la millo ra de l’estat del benestar,
gràcies a la conselleria, i tot això es fa devora la gent, amb un
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diàleg social, consensuat, perquè va ser una demanda del
sector; per tant significa una co operació directa amb les
entitats del tercer sector per a una millor eficiència de la
prestació pública.
Per tant jo des d’aquí agrairia i agraesc, i el nostre grup
també, MÉS per Mallorca, a tot l’equip de la conselleria, a tots
els grups po lítics que han permès fer el consens, i també a
totes les entitats que han lluitat, tota una societat, per
aconseguir uns resultats que se suposa que són favorables per
a tothom.
Si em permet també, Sr. President, faig una esmena in
voce, que és a l’article 13 -la pas a la lletrada, gràcies-, al punt
2 de l’article 13. Tot queda igual: “Aquests costos es calculen,
com a mínim, d’acord amb el que estableix el conveni
col·lectiu de referència”; simplement seria fer un “com a
mínim”, i si no hi ha cap grup que s’hi oposi... és una esmena
in voce, per unanimitat sí, no ho sé. Bé, perdona.
Bé, idò, gràcies a tots i bones tardes.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vilaret. Toca el 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. Gràcies als
membres de les entitats del tercer sector per ser aquí, però
so bretot gràcies per la feina que han fet en aquesta llei en
concret.
Crec que podem dir que el tercer sector i les propostes
que s’han fet en el sentit de millorar el funcionament d’aquest
en favor de la cooperació amb les administracions públiques
ha estat un dels temes, si no el tema, que ha suscitat més
acords entre els grups parlamentaris. I és que hi ha coses que
són innegables, com la immensa feina feta des d’un sector que
no sempre ha tengut la consideració que mereixia. Per
esmenar aquest fet, tots els grups parlamentaris, i sobretot les
entitats implicades, vàrem treballar de forma conjunta i
intensament amb la llei del tercer sector social, un text que
pretenia fomentar la cooperació i facilitar les eines
necessàries per al bon funcionament d’aquelles entitats que
treballen per al benestar de les persones de la nostra societat.
Avui aprovarem un projecte de llei que, d’alguna manera,
segueix les passes d’aquell primer text, que ha estat
consensuat i que tampoc no ha rebut esmenes, bé, una in voce
que, per part nostra, no hi ha cap inconvenient a aprovar,
perquè està consensuada. És un projecte de llei que regula els
serveis a les persones en l’àmbit social a les Illes Balears i
que entenem que servirà per regular la co o peració de les
entitats no lucratives del tercer sector d’acció social. És a dir,
amb aquest text ningú no ha inventat la pólvora, però és més
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que necessari i imprescindible perquè estableixi una regulació
que mancava de fa molt de temps i que s’establirà a la fi amb
uns principis bàsics, les normes de contractació, concertació
i cooperació que estableixin les administracions públiques
competents en l’àmbit social.
Les entitats no lucratives i també el sector privat cooperen
amb l’administració pública a l’àmbit social i això possibilita
la viabilitat de molts projectes a favor de les persones amb
risc d’exclusió social, i així ha de seguir essent, però s’ha
d’establir una reglamentació, i consideram que aquesta és
encertada, que determini quins serveis es donen, amb quins
termes, amb quines condicions i quins drets i obligacions
assumeix l’entitat seleccionada per dur una prestació
concertada endavant.
A part d’aquesta regulació, també entenem que amb la nova
llei es fa una passa més cap a la voluntat de dignificar i fer un
reconeixement implícit de totes aquelles entitats que
treballen, col·laboren i es dediquen a l’àmbit social i
contribueixen així a construir una societat balear més justa i
equitativa, és una passa més en positiu que tendrà el nostre
suport.
Gràcies, president.
(Aplaudiments)

la Unió Europea es va fer ressò d’aquesta necessitat, finalment
l’Estat va transposar la directiva i ara aquí tenim l’instrument
que ha de permetre que les entitats que saben realment prestar
els serveis i que, a més a més, estaven amenaçades en la seva
continuïtat pel règim anterior, tenguin la possibilitat de
continuar fent els serveis immensos que hem fet en aquesta
comunitat amb la qualitat, amb l’arrelament i amb el
coneixement que tenen.
La llei estatal, la Llei de contractes 9/2017, bàsicament
obre portes que calia d’alguna manera que a nivell de
comunitat autònoma travesséssim per poder donar els
instruments necessaris per solucionar aquesta situació que he
resumit, que, bàsicament, aquestes portes es troben a la
disposició addicional quaranta-novena i a la disposició
addicional quaranta-setena, la quaranta-novena és la que parla
dels instruments no contractuals per a la prestació de serveis
públics de caràcter social, és a dir, els concerts, i diu que les
comunitats autònomes podran articular instruments per a la
prestació de serveis públics de caràcter social, i la disposició
addicional quaranta-setena que estableix els principis
aplicables als contractes de serveis de caràcter social, sanitari
o educatiu, i és el que consagra, per sobre de tot, la garantia de
la qualitat, en aquests serveis el més important és la qualitat,
a part de vetllar per les necessitats específiques de les
diferents categories d’usuaris, la necessitat d’implicació dels
usuaris en els serveis i la innovació en la prestació dels
serveis.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Passam al torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, tres anys gairebé és el
que vam haver d’esperar que l’Estat transposés la directiva
europea, tres anys que en aquest Parlament doncs hem viscut
molt intensament, perquè constantment apel·làvem i
aprovàvem proposicions no de llei i demanàvem que, d’una
vegada, aquesta terra promesa de la directiva europea pogués
fer-se realitat també al nostre país, no? I tres anys perquè la
directiva és de febrer del 2014, la llei és del novembre del
2017, però en molts aspectes fins al mes de març no va entrar
en vigor, per tant, parlam d’una llei que fa molt poc temps que
ha entrat en vigor i, per tant, s’ha de reconèixer l’esforç que ha
fet el Govern per a en tants pocs mesos fer la recepció
autonòmica d’aquesta llei estatal.
I deia la terra promesa perquè en aquest temps han passat
coses i els representants del tercer sector ho saben més bé
que nosaltres, com que empreses contractistes d’obres
guanyaven concursos per prestar serveis so cials o per
gestionar altres serveis públics socials i educatius,
evidentment amb tot el respecte per als contractistes d’obres
i per a totes les empreses, però això no és normal; és a dir, no
és normal que uns serveis tan essencials per a la comunitat
resulti que, en lloc de guanyar-los les entitats que tenen
experiència i que saben fer-ho, els guanyessin entitats que el
que sabien era guanyar concursos, precisament, no? I per tant,

I a més a més, també, aquesta disposició addicio nal
quaranta-setena habilita per establir uns criteris d’adjudicació
específics, com poden ser l’experiència del personal, la
reinversió dels beneficis obtinguts en la millora dels serveis
que es presten o l’establiment dels mecanismes de
participació dels usuaris.
A grans trets, a la disposició addicional quaranta-novena li
dóna resposta el capítol primer de la llei sobre l’acció
concertada, i a la disposició addicional quaranta-setena li dóna
resposta el capítol segon, sobre regles específiques de
contractació pública dels serveis socials. En el primer apartat,
en el primer capítol, era evident que calia el desplegament
legal, perquè la llei estatal ja ho diu que les comunitats
autònomes ho podran fer, però sense aquest desplegament
aquesta porta existia, però calia obrir-la, que és el que ha fet
aquesta llei.
A les regles específiques de contractació pública la llei
clarifica i és molt útil, però no hem d’oblidar que aquesta
dispo sició és d’aplicació directa, per tant, això ho dic... la
consellera sap que nosaltres estam preocupats per l’aplicació
d’aquesta figura a altres tipus de serveis socials, a més a més,
la disposició addicional quaranta-setena especifica “serveis
socials sanitaris i educatius”, com deia, aquesta disposició
quaranta-setena és d’aplicació directa, és a dir, qualsevol
poder adjudicador pot basar-se en aquesta disposició
addicional quaranta-setena per aplicar els criteris que, en
aquest cas, la llei desplega, però que, com deia, són
d’aplicació directa.
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En resum, i com crec que he justificat o almenys he donat
el meu punt de vista, és una llei per facilitar les coses a les
entitats que fan un servei de primer ordre a la nostra comunitat
autònoma, serveis a favor de les persones i, per tant, també és
una llei per facilitar la vida a les persones usuàries d’aquests
serveis socials i, per tant, jo em sumo a la satisfacció de la
consellera, avui és un dia en què és satisfactori fer de polític
i poder facilitar la vida als ciutadans. Gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Passam al torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president, bon dia a tothom, benvinguts tots els
assistents. Bé, jo crec que marcaré la diferència perquè, de
fet, m’abstindré en la votació del projecte de llei que proposen
per regular els serveis privats a les persones a l’àmbit social,
tot i que a hores d’ara és innegable la importància que té a
l’hora d’oferir a la ciutadania els serveis socials als quals té
dret.
Vull recalcar el concepte de privat, ja que aquest no es
discuteix la necessitat i obligació de les administracions
públiques de satisfer aquestes necessitats de la ciutadania,
sinó com ho farem a partir d’ara. La frenada del creixement de
l’administració en els últims anys ha propiciat la necessitat
d’accedir a la iniciativa privada perquè l’administració no
arriba on ha de fer-ho amb els propis recursos humans i
d’infraestructures. És, per tant, necessari agrair i reconèixer
la feina feta que fan i, atès el que es veu, seguiran fent les
organitzacions del tercer sector, les quals han permès que una
part de la ciutadania no quedàs orfe de serveis tan importants
com els socials.
Però la llei crec que no garanteix prou que sigui
l’administració pública qui faci les tasques que té
encomanades quant a serveis a les persones.
Ens sembla que l’actitud correcta per part de governs
progressistes és entendre que els serveis públics han de ser
atesos des de les instàncies públiques i que, sense
desmerèixer el treball fet pel tercer sector, hem d’entendre
que exerceixen un rol substitutiu que haurà de ser provisional
fins que els serveis socials públics, en el meno r termini de
temps possible foren capaços per si mateixos de satisfer les
demandes de la societat.
Esper no veure com serveis que en aquests moments són
públics a Salut siguin transferits a Serveis Socials i d’aquí poc
no deixin de ser públics per passar a ser concertats, ja que
precisament el que els progressistes volem i el que defensam
és tot el contrari, sempre hem volgut una educació pública,
una sanitat pública i uns serveis socials públics, per tant, això
és el que seguiré defensant.
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El projecte de llei deixa clar que les tasques es continuaran
fent sota la tutorització de l’administració i estableix el marc
de relacions amb aquestes organitzacions, però, tot i això,
creiem que és poc garantista a l’hora de fixar les condicions
amb les quals exerciran les seves funcions els treballadors
d’aquestes organitzacions.
És cert que vostès han presentat una esmena in voce a la
qual no m’oposaré, en la direcció que es puguin millorar els
sous dels treballadors del tercer sector, per sobre dels sous
que estableixen els convenis col·lectius que els siguin propis.
Però el meu gran dubte és l’ús que es pugui fer d’aquesta
esmena en el projecte de llei, perquè el que podria ser
favorable per a tots, en teoria, pot ser només ho sigui per a uns
pocs.
És per això que jo també els propòs que afegeixin a la seva
proposta d’esmena que “cap treballador d’una empresa del
tercer sector que treballi per a l’administració pública tengui
un sou per sota del que qualsevol funcionari que faci les
mateixes tasques i una càrrega de treball igual a la dels
treballadors públics”. Intentam regular la càrrega de les
cambreres de pisos i no parlam de càrrega de treball a serveis
socials? Aquestes incoherències em fan dubtar de tot.
Aquestes tasques les fan en nom de l’administració, amb
la mateixa responsabilitat, destinades als mateixos ciutadans,
en horaris de treball majors que els que fan els treballadors
públics. Aquesta és la manera adient de garantir que en les
prestacions no hi hagi diferència ni en els que la reben ni en
els que les presten.
Quant al procés de la tramitació de la llei, essent legal, que
ho ha estat, crec que no m’ha agradat massa, perquè cinc dies
jo per fer esmenes no és el més adient, jo hagués fet esmenes
a aquesta llei, que ja vaig parlar amb representants del tercer
sector, saben quines eren, els ho vaig dir. Per tant, crec que,
precisament quan les lleis afecten les persones és quan més
explicacions s’han de donar, i més quan hi ha tan de consens
a la ciutadania perquè ho sàpiguen exactament, igual que el
debat només sigui de cinc minuts.
Es produeix la casualitat que darrera d’aquest debat n’hi ha
un altre que, precisament, és per aprovar una llei per rescatar
una concessió, com són els pàrquings de Son Espases i Can
Misses, que, com que no ha acabat la concessió, el resultat
serà que la ciutadania balear pagarà més, no per rescatar-lo,
perquè ni tan sols ho rescatam, és a dir, pagarà més del que
costa el mateix servei.
Salvant les distàncies del tipus d’empresa, esper que això
no succeeixi mai en els nostres serveis socials.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Huertas. Passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Jaume Garau.
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EL SR. GARAU I SALAS:
Gràcies, Sr. President. Com bé han dit els meus companys,
benvingudes entitats del tercer sector i bé, gràcies, consellera
de Serveis Socials, per una tramitació eficient, ràpida i
concisa d’aquesta nova llei, la qual, juntament amb la Llei del
tercer sector que es va aprovar fa uns mesos, al meu entendre,
crec que ho hem compartit entre tots, constituiran dos pilars
sobre els quals créixer amb un nou sistema de serveis socials
que s’implantarà a poc a poc.
Crec que és bo recordar que aquest moment, com deia la
Sra. Fernández, és un moment que és culminant, però al meu
entendre és culminant d’un procés que ha estat una mica penós
per a moltes entitats, que, tal vegada ha durat més de vint anys,
quan de qualque manera a Europa se li va ocórrer la brillant
idea de pensar que els serveis socials podien ser contractats
com a qualsevol mercaderia més i, per tant, varen començar a
ser oberts al procés de competitivitat entre empreses privades,
i això va fer que moltes entitats socials a Europa perdessin
moltes oportunitats, perdessin molts recursos, es creàs un
desordre i un desgavell molt important en el sector social,
que, al meu entendre, això ja és una interpretació tal vegada
personal, la crisi va venir a demostrar l’important i el
fonamental que és tenir un tercer sector potent, actiu. Perquè
no hem d’oblidar que el tercer sector d’acció social a Espanya
va aguantar bona part de l’empenta de la crisi per a moltes
persones.
Aquest nou sistema que es crea entre la Llei del tercer
sector i aquesta llei és un sistema que és tan legal com el que
més, perquè sempre hi havia hagut persones que deien, bé,
això, si aquest sistema de contractació o de concertació no
serà legal, és tan públic com el que més, Sra. Huertas, és tan
públic com el que més. I també és molt més participatiu del
que tenim ara, molt més participatiu, perquè les entitats del
tercer sector podran participar des del minut u en el disseny
i en l’avaluació de les propostes per a la creació de nous
serveis o per a la concertació de serveis.
Un estudi recent que s’ha fet a la comunitat valenciana
demostra que del 2009 al 2018 les entitats del tercer sector
fan uns serveis més eficients i més barats que les empreses
privades que en alguns moments han vengut a fer serveis. I
també és evident que aquesta nova llei permetrà una estabilitat
molt més gran que la que té en aquests moments el tercer
sector.
Per tant, resumint, tot aquest sistema farà que la persona
i la seva famílies, que es troben en situacions vulnerables,
siguin molt més protagonistes del seu procés, es trobin molt
més acompanyats, es trobin molt més agombolats, es trobin
molt més segurs, i això és una cosa que entre tots n’hem
d’estar molt satisfets.

(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Garau. Doncs passam a la votació. Ai!, perdó,
bé, s’han fet dues esmenes in voce, s’ha fet una esmena in
voce per part de la Sra. Vilaret, per l’article 13.2, qualque
diputat o diputada s’hi oposa?
Hi ha unanimitat per tots els grups parlamentaris?
(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)
Sí.
Després, també, la Sra. Huertas ha fet una esmena in voce.
Hi ha unanimitat de tots els grups parlamentaris?
(Se senten veus de fons que diuen: “no”)
Per tant, s’entén incorporada l’esmena in voce que ha fet
la Sra. Vilaret.
Passem a la votació de la llei, amb l’esmena incorporada.
Votam.
52 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.
Per tant, es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per
fer les correccions i modificacions tècniques necessàries per
tal que el text en qüestió tengui una redacció coherent.
(Aplaudiments)
VIII. Debat i votació del dictamen de la Comissió de
Salut de la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, per la
qual s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament
dels hospitals públics de les Illes Balears.
Passam al següent punt. Passam al debat del punt número
8 de l’o rdre del dia, que correspon al dictamen de la
Proposició de llei RGE núm. 7566/18, per la qual s’estableix
la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals públics
a les Illes Balears.
En aplicació de l’acord adoptat a la Junta de Portaveus del
passat dia 24 d’octubre, hi haurà un torn d’intervenció de deu
minuts per a cada grup parlamentari, i una segona intervenció
de rèplica de cinc minuts per a cada grup parlamentari. Per tant
passam al torn d’intervenció dels grups parlamentaris.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç
Thomàs.
EL SR. THOMÀS I MULET:

Per acabar, dir que sí a l’esmena in vo ce que fa la Sra.
Vilaret, i bé, una vegada més, enhorabona a tothom i esperam
que d’aquí comenci una nova època.
Moltes gràcies.

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Som aquí per dur
a terme el debat i votació de la Proposició de llei presentada
pels grups parlamentaris Socialista, Podem, MÉS per
Mallorca i Gent per Formentera-PSOE Formentera, per la qual
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s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels
hospitals de les Illes Balears, i que afecta l’Hospital
Universitari de Son Espases i el nou hospital de Can Misses.
Com vostès saben ja s’ha fet una presa en consideració, i
la setmana passada es va fer una compareixença en comissió
de la co nsellera de Salut que crec que ens va servir per
conèixer millor el que hi ha de necessitat dels problemes
jurídics i econòmics i de les nego ciacions amb la
concessionària. Crec que to tho m ja té clar on hi ha el
problema, la seva complexitat i el perquè i quina finalitat té
aquesta proposició de llei, i tot passa per una paraula:
concessió. Vostès saben que a finals de 2005 es va produir la
licitació del contracte de Son Espases, a final de gener de
2007 es va formalitzar i subscriure el contracte de concessió,
i el mes d’agost de 2010 es va produir una modificació
d’aquest contracte de concessió. Hem de dir que també al
mateix temps, l’agost de 2009, es va anunciar i publicar la
licitació del contracte d’obra pública per a la construcció, la
conservació i l’explotació del nou Can Misses i dos centres de
salut vinculats al mateix; el març de 2010 es va formalitzar i
subscriure el contracte, i hem de dir que el mes d’abril de
l’any 13 a Can Misses es va signar una modificació del
contracte de la concessió.
A dia d’avui ens trobam amb dos hospitals de titularitat
pública en que la seva construcció, conservació i explotació
estan sota contracte de concessió d’obra pública. Saben vostès
que el Servei de Salut gestiona dotze hospitals i tots disposen
d’una zona d’aparcament pròpia i que ho és en règim de
gratuïtat. On hi ha la diferència?, que Son Espases i Can
Misses tenen la gestió d’aquestes places inclosa dins els
contractes de concessió d’obra pública, i això condiciona que
no siguin gratuïtes i sí de pagament. Així aquest fet determina
que els ciutadans que són usuaris d’aquest hospital, que els
indiquen quin és el seu hospital, i que necessiten utilitzar
aquestes places d’aparcament, obligatòriament hagin de pagar
per l’ús que en fan. I al mateix temps tenim usuaris d’altres
hospitals, aquells als quals diuen que els corresponen altres
hospitals, que no paguen per l’ús d’aquestes places
d’aparcament. Per tant ens trobam davant d’una discriminació
injusta en funció de la zona de residència del ciutadà, o perquè
necessitin ser atesos a l’hospital de referència de les Illes
Balears, situació que afecta tots els ciutadans de les Illes
Balears.
Vulnera el principi d’igualtat i d’equitat d’accés als
ciutadans? La realitat és que per respondre aquesta pregunta
tots consideram que hem de modificar aquesta situació de fet.
El Govern de les Illes Balears i la Conselleria de Salut fa molt
de mesos que treballen en aquest sentit, que les places
d’aparcament d’aquest hospital siguin de franc per als
ciutadans i les ciutadanes, amb un objectiu: posar tots els
ciutadans en igualtat d’accés amb independència del seu lloc
de residència, i això està marcat com un objectiu de
legislatura des de fa dos anys pel Govern i la Conselleria de
Salut.
Tots vàrem poder escolar la consellera en la seva
compareixença la setmana passada; ens va explicar els
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problemes per formalitzar la necessitat; posteriorment ens va
explicar el motiu i els entrebancs que existeixen i per què es
necessita aprovar aquesta proposició de llei. Fins ara les
negociacions no han donat els fruits que tots desitjam, i s’han
de reconèixer dificultats jurídiques, econòmiques i financeres
que s’han trobat pel camí. Parlam de la gestió de les places
d’aparcament, un servei que a més és susceptible a la demanda,
una variable important en un contracte de concessió; per què?,
perquè un contracte de concessió és un complex contracte
administratiu on s’han de tenir en compte les inversions, els
serveis i la finançació de tot, amb l’obligació de mantenir un
equilibri en cas de la modificació de les condicions. No és un
caprici de la Conselleria de Salut ni del Govern balear, és
perquè hi ha una norma europea sota aquest tipus de contracte
que ens obliga a tots. I tot ho hem de fer amb la màxima
seguretat jurídica, sense generar deute per a la comunitat
autònoma, i fent-ho financerament i econòmicament possible
i viable. Tots vostès saben per què tenen el document sobre
l’escenari econòmic que va pro po rcionar la Conselleria de
Salut; només és una estimació de cost, una aproximació;
veurem com queden al final les negociacions.
Els que vàrem poder assistir a la compareixença de la
consellera sabem que ens va explicar com es recuperen dins
aquest modificat uns 130 treballadors estatutaris que durant
aquests quasi vuit anys han estat assumits per la
concessionària, i he de recordar que tot això es va fer amb un
acord previ amb els sindicats.
És oportú recordar que fa sis mesos a la Comissió de Salut
es va aprovar una proposició de llei, a proposta del Partit
Popular, perquè la conselleria fes efectiva aquesta gratuïtat
d’aparcaments a Son Espases i a Can Misses abans de finalitzar
la legislatura. Ara els grups parlamentaris Socialista,
Podemos, MÉS per Mallorca i Gent per Formentera vàrem
presentar aquesta proposició de llei amb un únic objectiu, que
les places d’aparcament d’aquests hospitals siguin gratuïtes, i
per assegurar-nos la igualtat dels ciutadans en les condicions
d’accés. Per això també es faculta el Govern de les Illes
Balears perquè adopti les decisions adients en matèria
financera i pressupostària i perquè dicti totes les disposicions
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta llei.
Crec que ha quedat clar, i esper que a tots ens quedàs clar
la setmana passada a la compareixença, que, com diu l’ib-salut
a l’informe dels seus serveis jurídics, com va dir la consultora
Garrigues amb una auditoria externa, i com va dir la IGAE, es
pot fer aquesta modificació del contracte de la concessió i el
reequilibri oportú sense imputar deute i amb plena seguretat
jurídica, i en base a un interès general, i per això ho vull
ressaltar. Va quedar ben clar que a més de no generar ni
imputar deute, un altre component que exigeix la normativa
europea, i és que té interès general, que està justificat i que
això es pot demostrar.
De la mateixa manera s’insta, a la proposició de llei, les
concessionàries a col·laborar amb l’administració per
aconseguir la gratuïtat d’aquests aparcaments per als ciutadans.
Es donen sis mesos per aconseguir aquest objectiu, encara que
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el Govern ha expressat que espera que pugui ser una mesura
efectiva dins el mes de gener de l’any 19, esperem que hi hagi
temps perquè ens trobam a dia 30 d’octubre.
Senyors i senyores diputades, defensam aquesta
proposició de llei que, torn repetir, té un únic objectiu, que les
places d’aparcament dels hospitals de titularitat de Son
Espases i Can Misses siguin gratuïtes...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor.
EL SR. THOMÀS I MULET:
... per assegurar-nos la igualtat dels ciutadans en les
condicions d’accés. I si parlam de bona accessibilitat, hem de
recordar que només un 24% de les persones que van a
l’Hospital Universitari de Son Espases ho fan mitjançant el
transport públic, i si volem incentivar la no utilització del
vehicle privat, és absolutament necessari millorar de forma
manifesta el transport públic.
Esper que la iniciativa tengui avui l’acceptació de tots els
grups parlamentaris i que quedi clar a tothom, aquesta gratuïtat
de places d’aparcament dels hospitals de Son Espases i Can
Misses són i tenen la consideració d’interès general per a
aquest Parlament, on recau la representació política del
conjunt de ciutadans i ciutadanes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Thomàs. Passam al torn del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Marta Maicas.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Bones tardes de nou diputats, diputades, públic en general.
Bé, avui s’ha presentat una pregunta..., bé, no s’ha presentat
finalment, s’havia presentat una pregunta en relació amb la
cuina de Can Misses, un servei de l’ib-salut externalitzat i
gestio nat per una empresa privada, pregunta la qual era per
denunciar l’impagament de l’anterior concessionària. Pel
servei de cuina i cafeteria de l’Hospital Can Misses han passat
ja cinc empreses en només quatre anys, l’àrea de salut encara
té obert un expedient sancio nador a la concessionària de
l’hospital per donar menjar caducat, precisament quan el
servei el donava aquesta empresa, Sehrs Food.
Bé, són incomptables les notícies d’aquest servei i de la
resta de serveis externalitzats, com són el de neteja, bugaderia,
jardineria, manteniment, que denuncien tant l’incompliment de
les condicions laborals dels treballadors i treballadores, com
les dinàmiques utilitzades en la realització i execució
d’aquests serveis. Aquest és el model de concessions, o model
hipoteca, amb el qual es van construir una gran part dels

hospitals al nostre territori nacional i dos a les Balears, Son
Espases i Can Misses. Un model que a canvi de la construcció
dels hospitals gestionen els serveis no sanitaris, un model que
es denuncia contínuament i posa en perill els serveis i, en
conseqüència, en molts casos, la vida dels usuaris.
Els arguments que van justificar aquest canvi de model de
gestió sanitària van ser la rapidesa en la construcció de noves
infraestructures, la major dotació de recursos sanitaris,
l’absència de rastre d’aquest model en el còmput del dèficit
públic i l’eficiència del nou model emprada per l’experiència
del sector privat en la prestació de serveis. Ja vaig destacar
aquesta gran farsa a l’exposició en la presa en consideració
d’aquesta llei.
Contràriament als falsos arguments esgrimits per
desenvolupar aquest nou model sanitari, el resultat després de
10 anys de la seva implantació, és un creixement exponencial
del deute i una disminució dels recursos efectius. I és que si
ho reflexionem en el funcionament d’aquest model, podem
veure clarament que a cada concessió administrativa hi ha una
part del cost que es destina al marge empresarial i que, per
tant, no s’empra en millorar les condicions laborals dels
treballadors, ni la qualitat del servei prestat. Des d’aquest punt
de vista doncs, les concessions administratives suposen en el
mitjà termini un entrebanc al mateix desenvolupament públic
de serveis fonamentals; es troba encara més clar en el cas dels
pàrquings dels hospitals públics on el marge de benefici que
cal satisfer amb doblers públics és doble. És a dir, que ens
trobem amb una concessió administrativa que requereix els
serveis d’una empresa constructora, a qui cal pagar un cert
benefici, però, a més a més, la gestió dels aparcaments acaba
en mans d’una segona empresa, a qui òbviament també es paga
un marge de beneficis. Podem parlar doncs d’un doble marge
de beneficis de l’empresa constructora i de la segona empresa
concessionària que gestiona els aparcaments. Tot això amb la
conseqüent despesa supèrflua que suposa malbaratar els
recursos públics.
Qui podia pensar que això era una alternativa assumible?
Ningú, tot això es va fer per possibilitar les construccio ns
megalòmanes del moment polític i, per què no també, per
beneficar les empreses constructores.
Però per què es va instaurar aquest model? Des del 1980
les polítiques neoliberals que sostenen que la millor manera
d’aconseguir un creixement i una prosperitat econòmica és
retallar dràsticament la despesa governamental i privatitzar les
indústries públiques, entre d’altres mesures, es van anar
introduint defensant la col·laboració públic-privada. Una
col·laboració que ha esdevingut en malversació de fons
públics i una descapitalització del sistema sanitari públic. Ara
el sistema de col·laboració publicoprivada es troba en qüestió
i és que el Tribunal de Comptes Europeu, en el seu últim
informe de fiscalització, posa en entredit la utilització de la
co l·laboració publicoprivada com a via d’optimització de
recurso s, sota demolidores crítiques que apunten a
so brecosts, insuficiències generalitzades, despeses
ineficaces, manca de transparència i retards.
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D’entrada, perquè no hi ha un estudi sobre els seus
avantatges per a cada projecte. En segon lloc, no tenim un
entramat institucional adequat per a l’execució d’aquestes
col·laboracions publicoprivades. Un contracte d’aquestes
característiques necessita d’un conjunt de persones
especialment preparades i amb experiència en la matèria que
permeti extreure les conseqüències positives d’aquests
projectes. En tercer lloc, les col·laboracions publicoprivades
no integren prou les millores tecnològiques durant la seva vida
i l’absència d’unitats de seguiment del projecte, contribueixen
que la seva execució resulti en conseqüència manifestament
millorable.
El quart element denunciat pel Tribunal de Comptes
Europeu és el de sobrecosts, manifestats essencialment en els
modificats, aquesta gran xacra que hi ha en els projectes
d’obra pública i que en molts caso s en conseqüència d’una
mala adjudicació de l’obra per una rebaixa de proposta que
impedeix l’execució de l’obra d’una manera adequada i que a
més, pot ser una via per a la corrupció. A més, aquests
sobrecosts dels projectes solen ser assumits pel sector públic,
atès que el soci privat no sol assumir els riscs econòmics de
les fallides d’execució del projecte.
En conclusió, Espanya s’ha hagut de fer especialista en el
rescat d’aquestes col·laboracions.
Sí, i avui aquí s’assumeix l’errada comesa en apostar per
aquest model, rectificant-lo amb aquest projecte de llei, i el
que és més important, es fa justícia. I és que no té cap sentit
que els ciutadans hagin de pagar per accedir a un servei públic.
Ara a soles esperem continuar recuperant la resta de serveis.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Maicas. Toca el torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.
EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
Sr. President, senyores diputades i senyors diputats, bones
tardes. La gratuïtat dels aparcaments de tots els hospitals de la
xarxa sanitària pública és imprescindible per garantir la
igualtat entre tots els ciutadans de les Illes Balears. No és de
rebut que, en funció del municipi de residència, es pagui o no
el pàrquing de l’hospital en cas de necessitat. De la mateixa
manera no seria acceptable que no fos possible accedir amb
transport públic a cada un dels hospitals.
Vull posar un poc de context a la situació de desigualtat en
què ens trobam avui en dia les persones usuàries de l’Hospital
Universitari de Son Espases. Aquest hospital ja va néixer amb
una mala ferida, sé que seré un poc reiteratiu, però és
imprescindible fer esment en seu parlamentària...
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EL SR. PRESIDENT:
Guardin una miqueta de silenci, per favor. Gràcies.
EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
..., és imprescindible fer esment en seu parlamentària dels
problemes que hi va haver en tot el procés de decisió del solar
on s’havia d’ubicar el nou So n Dureta; cal recordar les
sospites de tràfic d’influències i corrupció que hi va haver ja
en el moment en què l’any 2006 es va adjudicar l’obra per 635
milions d’euros a Dragados i a FCC, encara que l’adjudicació
no va incloure alguns factors, com la gestió dels serveis no
assistencials, que després encara varen encarir el projecte.
Tampoc no seré jo qui s’oblidi d’esmentar els problemes
posteriors que varen desembocar en un sobrecost de més de
450 milions durant tot el procés de construcció de l’hospital.
De tot això em consta que es va discutir, i molt, en anteriors
legislatures, amb comissió d’investigació inclosa. Ara bé, en
total el cost han estat més de 1.000 milions d’euros per a una
gran infraestructura que a dia d’avui és imprescindible per a
aquestes illes. No valoraré si són molts o pocs, però sí que
vull destacar que aquest govern ja s’ha rebel·lat davant el fet
que els usuaris l’hagin de seguir pagant a 1,22 euros l’hora
d’aparcament amb un límit d’11,10 euros al dia durant 22 anys
més.
Com a representants públics hem d’aturar aquesta sagnia a
la ciutadania que necessita anar a l’hospital, no per gust sinó
per necessitat. Ja hem pagat un peatge nou, i un peatge prou
gran, en forma de concessions sospitoses, sobrecosts
exagerats i a sobre havent de pagar un peatge nou, pagar per
aparcar-hi el cotxe. Així ens vàrem comprometre els partits
que donam suport als acords pel canvi i així ho farem abans
d’acabar la legislatura. No sé si serà tard o no, però serà dins
aquesta legislatura.
Son Espases no és només l’hospital de referència de bona
part de la població de Palma i voltants, sinó que és l’hospital
on hi ha concentrats la majoria de professionals especialistes,
i tard o d’hora l’haurem de visitar ciutadans d’arreu de
Mallorca i possiblement també de Menorca, Eivissa i
Formentera. En un atac d’innocència jo volia creure que
tothom d’aquesta sala estaria d’acord que els pàrquings de Son
Espases i Can Misses han de ser gratuïts, com els dels altres
deu hospitals públics gestionats pel Servei de Salut de les Illes
Balears. Ara bé, hi ha qui necessita diferenciar-se de la resta,
encara que sigui a costa de dificultar la vida a la ciutadania,
abans que sentir-se còmode dins la unanimitat. De veres que
em costa d’entendre. Estam davant una qüestió d’igualtat i
justícia per als usuaris de la sanitat pública.
No serà un pàrking gratuït per a la ciutadania, atès que se
seguirà pagant a través dels pagaments a la co ncessionària,
però sí que garantirà que l’accés a tots els hospitals es pugui
fer en equitat. No s’enganya ningú; dels pressuposts públics se
seguirà pagant a la concessionària per unes obres fetes i una
sèrie de serveis que es tenen concertats, i que variaran perquè
ja no s’hi inclourà el pàrquing. I aquí ve un dels temes que més
ens preocupa: el model de construcció d’hospitals i serveis
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hospitalaris a través de concessionàries va tenir l’avantatge
que en un moment de crisi i falta de recursos públics es varen
poder construir hospitals, que no hi hauria hagut altra manera
de tenir-los avui en dia, i això s’ha de valo rar positivament
però fins a un punt. Tenim l’Hospital de Son Espases, però a
quin preu?, perquè des de llavors els acords amb la
concessionària per revisar coses que s’havien de millorar han
estat molt difícils d’assolir, amb negociacions extenuants per
qualsevol detall; fins i tot, gràcies a la revisió dels plecs de
condicions, es va descobrir que la concessionària havia estat
cobrant de més als usuaris del pàrquing, i per això es varen
poder revisar els preus a la baixa; és a dir, gràcies a una revisió
es va constatar que s’havia estat cobrant de més als usuaris. És
que m’agrada tornar-ho a repetir perquè pugueu entendre fins
a quin punt aquesta concessionària va contra els interessos de
la ciutadania.
Hem de recordar que la concessionària és una màquina de
fer doblers comandada per Florentino Pérez, i no una empresa
amb la responsabilitat social que posi el servei a les persones
en el centre dels seus principis. Cal tenir això molt clar, i en
temes de salut, així com també en serveis socials, cal anar amb
peus de plom per tal de garantir un bon servei als ciutadans i
les ciutadanes.
Vull expressar el nostre suport màxim a la Sra. Consellera
de Salut i a tot el seu equip per tal d’aconseguir dur a bon
terme la negociació amb la concessionària, que sé cert que no
deu ser fàcil, especialment coneixent els antecedents de qui
seu a l’altra banda de la mesa de negociació . En situacions
d’aquestes, quan es veu l’afany desbocat a la recerca de
beneficis de l’empresa concessionària, és quan cal ser molt
exigents en el procés de nego ciació. Negociïn fins a
l’extenuació per aconseguir un bon acord; serà un bon acord
per a tota la ciutadania.
Ara bé, amb la gratuïtat dels aparcaments pot sorgir un nou
problema: la saturació d’aquests mateixos aparcaments. Per
això també demanam que es prenguin mesures per tal que es
garanteixi un ús adequat dels dos pàrquings per part dels
usuaris, és a dir, que no es converteixi en un pàrquing gratuït
per als veïnats en el cas del nou Can Misses que eviti que els
usuaris que realment necessitin entrar al recinte hospitalari no
hi puguin aparcar; o que en el cas de Son Espases es garanteix
la rotació de vehicles i que no es converteixi en un aparcament
vigilat i gratuït per a altres usos. En aquest sentit també
valoram molt positivament l’ampliació de més de 500 places
que s’hi està fent actualment.
I finalment, i molt més important en un territori limitat i
amb riscos de saturació com el nostre, no basta solucionar el
problema de transport privat per arribar a Son Espases; és
imprescindible reclamar una millora de les freqüències i una
ampliació de les línies d’autobús que arriben als hospitals
públics. Això permetrà que una vegada siguin gratuïts els
aparcaments aquests no quedaran petits automàticament. És
una manera de fomentar el transport públic, no només des de
la part forana sinó sobretot des de línies de l’EMT per tal de
facilitar l’arribada dels pacients de moltes zones de Palma i
dels que van a visites hospitalàries enllaçant el tren amb

l’autobús. I si cal fer un estudi de mobilitat per tal d’estudiar
la viabilitat de noves formes de transport públic que connecti
amb els hospitals, endavant, feis-ho.
I ho tornaré a dir: avui que estam d’enhorabona per la
immensa majoria amb què s’han aprovat les proposicions de
llei i lleis que s’han discutit, bé està allò que bé acaba.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gallardo. Doncs torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Vicent Serra.
EL SR. SERRA I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Volem tornar a dir, senyores i
senyors diputats, que la postura del Partit Popular ha estat
sempre en aquest tema clara quant a demanar la gratuïtat dels
aparcaments de l’Hospital de Son Espases i de l’Hospital de
Can Misses, i per això ens vàrem sumar a la iniciativa de
tramitar aquesta proposta de forma ràpida i com a disposició
addicional a una llei, la de seguretat i salut en el treball. Així
el Partit Popular apareixia també com a proposant a l’escrit.
Però una vegada rebutjada la tramitació d’aquesta forma, es va
tramitar en forma de proposició de llei amb el mateix text,
idèntic al de la disposició addicional; però, clar, com que ja no
feia falta sumar els vots del Partit Popular, va ser l’únic grup
dels inicialment firmants que no va ser inclòs a la petició de
tramitació com a proposició de llei.
Dic això com a introducció perquè quedi patent el tarannà
d’aquest govern i dels que li donen suport, a pesar de les
propostes de pactes i consens que a vegades i en determinats
assumptes arriben a plantejar aquí, perquè, com dic, la postura
del Partit Popular ha estat clara des del principi en diferents
iniciatives parlamentàries, com les esmenes al pressupost que
hem presentat cada any, o la PNL presentada per la diputada
Tania Marí per demanar la gratuïtat dels aparcaments de Son
Espases i Can Misses i aprovada per unanimitat el passat 25
d’abril, i vull agrair la referència que ha fet respecte d’aquesta
PNL el portaveu del Grup Socialista.
També vull destacar que aquesta postura clara de tots els
grups parlamentaris contrasta amb la mantinguda pel Consell
Insular d’Eivissa, on els representants del PSOE varen
defensar la impossibilitat, la impossibilitat, d’aconseguir que
pogués ser gratis aparcar a l’Hospital de Can Misses, i que ho
veien absolutament impossible aconseguir-ho, en la línia de
desconfiança cap a aquest govern balear, i concretament cap
a la Conselleria de Salut, i en la línia d’incapacitat i de
desgavell que ens demostra dia a dia el Consell Insular
d’Eivissa aquesta legislatura, i com avui veim i ha quedat
demostrat en dues proposicions de llei que l’afecten, aquesta
i la de Cas Serres, un altre exemple d’evident mala gestió.
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La història de co m es va arribar a triar un model de
concessió per a la construcció de l’Hospital Universitari de
Son Espases, va ser licitada pel Partit P opular el 2005,
efectivament, i per a la construcció de l’Hospital de Can
Misses es va licitar pel PSOE el 2009. La història, per tant, ja
la coneixem, ja ens l’han dita un parell de vegades, així com
també coneixem les diferents modificacions de contracte que
es varen fer per diferents raons. A Son Espases se’n va fer una
el 2010, el que va suposar, entre altres coses, la incorporació
de 500 places d’aparcament; i a Can Misses també es varen fer
modificacions de contracte el 2013, però també el 2011, que
és important que consti, no per la vinculació al debat de
l’aparcament que estam fent avui, sinó per no deixar-nos cap
data, i aquesta casualment no es va relacionar pel Sr. Thomàs
a la intervenció de la presa en consideració d’aquesta
proposició d’aquesta llei, però ja tendrem oportunitat de parlar
del perquè pròximament.
Un altre fet a remarcar ha estat la rebaixa del tarifes per a
l’aparcament de Son Espases, a la qual feia referència també
el portaveu de MÉS per Mallorca, que va ser per desembre de
2016, una reducció del 24% de la tarifa, que va passar d’1,60
euros a 1,22 euros, però resulta que aquesta rebaixa va ser
perquè varen detectar un error en la tarifa de la concessionària
que la concessionària cobrava des del principi, és a dir, ens
cobrava de més, i ho varen trobar quan revisaven els preus de
cara a la gratuïtat, segons va dir la consellera a la passada
compareixença de dia 24. Quin desfasament seria que les
tarifes es varen reduir en un 24%, per això, sorprèn que
l’informe de dades econòmiques per a la gratuïtat del servei
d’aparcament als hospitals de Son Espases i Can Misses ens
trobem que a l’hora d’establir les despeses de manteniment
aquestes no es puguin disgregar i s’hagin de basar en
documentació aportada per la concessionària, que encara que
siguin diferents la de Son Espases i la de Can Misses, a les
quals fa referència aquest estudi, obliga a extremar les
precaucions en els comptes, secrets fins ara, com ens va
assegurar i confirmar la consellera a la compareixença que he
esmentat.
Així, amb aquesta reducció de tarifes de Son Espases la
tarifa d’aparcament a Can Misses encara és, perquè encara ho
és, més flagrant ja que dobla la de Son Espases, amb una altra
diferència, que va ser l’anunci de 500 places d’aparcament
gratuït a Son Espases.
Era evident, per tant, que arribats a aquest punt s’havia de
demanar la gratuïtat i la conselleria ens havia d’explicar com
ho anaven a fer, però a la compareixença, demanada per
Ciutadans, no ho va fer, ni en l’econòmic ni en la gestió.
Ens va dir que els informes tècnics eren favorables i que
la concessionària hi estava d’acord des de feia temps, però no
ens va dir des de quan hi estava; ens va dir que hi havia un error
de tarifa detectat el 2016 i que per això es cobrava de més a
l’aparcament de Son Espases des del principi, però no ens va
dir quan i com es retornaria aquest cobrament de més i a quant
ascendia el cost del pagat de més pels usuaris de l’Hospital de
Son Espases des de la seva inauguració; no sabem si aplicaran
el lucre cessant, que tampoc no ens ho va concretar; no es va
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explicar la repercussió econòmica al cost total per a la
comunitat dels 130 treballadors de la concessionària de Son
Espases que seran assumits pel Servei de Salut, cost que no
assumirà l’empresa i que tampoc no ens va concretar; no ens
va dir si hi havia més xifres a deduir a part de les consignades
a l’informe econòmic esmentat, que únicament parla que
l’únic cost a deduir serà l’equivalent al control d’accessos i
que només amb això el total de despeses a deduir oscil·laria
en un 25% d’aquests, però ja veiem que la realitat de les
deduccions pot ser una altra més beneficiosa per a la
comunitat.
Sí sabem que el total anual mig estimat inicialment,
ingressos més costs, per a Son Espases és de 2.206.501 euros
i per a Can Misses de 455.165 euros, és a dir, pels dos
aparcaments és de 2.640.000 euros, una vegada feta aquesta
única deducció, com dic, total anual mig estimat, quantitat
prou elevada perquè no hagi de sorprendre que estiguem
pendents de totes aquelles operacions que es vulguin fer,
perquè el que sí es confirmar va ser la gratuïtat absoluta dels
aparcaments, que és el que cercam tots.
Però si a la compareixença la consellera va ser parca amb
paraules respecte de les xifres també va ser-ho a l’hora
d’explicar el funcionament i gestió dels aparcaments, o n va
introduir la dada que el 24% d’usuaris dels hospitals utilitzen
transport públic, però no va ser capaç de disgregar aquest
percentatge entre Son Espases i Can Misses sabent que hi ha
diferències per moltes raons i que d’aquest factor en depèn la
necessitat de places d’aparcaments hospitalaris.
Una compareixença que també era per explicar la gestió
dels aparcaments i que va sintetitzar amb un “igual que a altres
hospitals” quan se li va preguntar com controlaria els accessos
per aconseguir un ús exclusivament sanitari, atesa també la
diferència del context urbà que tenen Son Espases i Can
Misses; a Son Espases no hi aparcament als voltants i la
tendència pot ser aparcar a dins, mentre que a Can Misses la
tendència actualment, actualment, és aparcar als voltants
saturant els aparcaments urbans, fet que pot revertir en cas de
gratuïtat.
En definitiva, esperam que una vegada que la millora
econòmica i els 1 .3 50 milions més de pressupost que han
tengut aquest any 2018 els ha permès abordar i corregir unes
tarifes excessives i no equànimes d’un servei quasi
assistencial, com el dels aparcaments hospitalaris, els
resultats siguin òptims també en la gestió, i aquesta solvència
econòmica que ara tenen no faci que el cost final que
seguirem pagant ara entre tots sigui també excessiu per no ser
meticulosos amb aquest cost final.
Per tant, satisfacció en el Grup Parlamentari Popular per
la unanimitat i pel compliment, si es culmina el compliment
de la proposició de llei, i avui sí, d’un co mpromís de
legislatura.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. 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 i senyores diputats.
La meva darrera intervenció per avui...
(Algunes rialles)
... no m’allargaré massa perquè crec que els portaveus que
m’han precedit ho han explicat en profunditat, semblava que no
arribaria mai, però a la fi avui aprovarem la gratuïtat dels
aparcaments de Son Espases i Can Misses; i diem que
semblava que no arribaria mai perquè fa tres anys des del
nostre grup parlamentari aquesta qüestió l’hem plantejada a
diferents debats i també a diferents esmenes als pressuposts
anuals i mai no havíem vist la llum al final d’aquest túnel.
Posam punt i final a un greuge comparatiu entre els
ciutadans que, depèn d’on visquin i de quin és el seu hospital
de referència, han de pagar o no per aparcar el seu cotxe, i no
són minúcies, pagam d’1,60 euros a Son Espases i fins a 2,10
a Can Misses, una barbaritat recordant que són hospitals
públics.
La batalla de l’“i tu més”, com so l passar, no ha estat
productiva i l’únic que s’aconsegueix és allargar una situació
injusta i discriminatòria des de l’any 2012 fins ara per a
treballadors, pacients i familiars dels malalts. És evident que
ho pagarà el Govern, com s’ha fet referència des de diferents
grups parlamentaris, però es pagarà igual que es paga qualsevol
servei de l’administració.
Dia 9 de setembre de 2015 la consellera Gómez ens
demanava a aquest ple i a tots els ciutadans una mica de temps,
un temps que s’ha allargat massa pels que havien d’abonar
aquest copagament sanitari encobert. Per tant, i sense entrar
en el fons, ens alegram que aquesta situació acabi avui, però
malauradament no podem donar l’enhorabona per una gestió
que s’ha allargat quatre anys a l’anterior legislatura i gairebé
tota aquesta.
Avui a la fi es farà justícia i esperem que no s’hagi de
tornar a utilitzar aquest model en el futur.

LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, bon dia de nou. Avui posam punt i
final a una injustícia, a un greuge que ha afectat una part
important de la ciutadania de Mallorca, com és el pagament...,
de Mallorca i d’Eivissa, disculpeu, com és el pagament dels
pàrquings de Son Espases i Can Misses, i ho fem amb la
unanimitat que es mereix.
Aquest greuge ha provocat una situació de desigualtat fruit
del model concessionari, el qual resulta pervers, si em
permeten que ho digui, perquè implica, explicat de manera
molt planera, que alguns ciutadans paguin dues vegades pel
mateix servei, el que ha pagat i paga el Govern de les Illes
Balears a aquestes concessions i el que va pagar posteriorment
la ciutadania quan ha d’aparcar als aparcaments abans
esmentats.
L’objectiu primordial de la política de l’atenció de la salut
hauria de ser protegir, pro moure i restaurar la salut física i
benestar de la ciutadania i facilitar l’accés raonable als serveis
de salut sense barreres financeres o d’un altre tipus. Aquests
beneficis legislatius sempre s’han d’interpretar a favor dels
pacients, si es prenen de debò la cura de la salut dels malalts,
és evident que el pagament dels pàrquings és una barrera per
complir aquest fi.
Nosaltres pensam que es fa necessari replantejar-se aquest
model de concessions per molts motius, però bàsicament en
destacaré dos: haver de recórrer a aquest model amb inversió
privada denota la debilitat del nostre sistema de finançament,
i més en èpoques de crisi que fa que el Govern no pugui
proveir de serveis essencials amb recursos propis i, com és
evident, l’empresa privada no hi entra per gratia et amore,
sinó per treure’n beneficis.
El segon punt que voldríem qüestionar també és que s’ha
de qüestionar molt seriosament qui hi ha darrera d’aquestes
concessions, amb persones tan dubtables com Flo rentino
Pérez, per exemple. Per cert, que qualque dia estaria bé saber
quants doblers s’ha endut del sistema públic entre
concessions, indemnitzacions vergonyoses i un llarg etcètera.
Avui, idò, posam fi a aquesta injustícia i retornem la
situació d’igualtat a aquesta ciutadania que durant tants d’anys
ha hagut de pagar per visitar el metge, és una qüestió d’igualtat
i de dignitat com a societat.
Gràcies.

Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda.
(Alguns aplaudiments)
Passam al torn del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
té la paraula la Sra. Patricia Font.

Gràcies, Sra. Font. Passam al torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.
(Remor de veus)
Doncs, la Sra. Montserrat Seijas.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
Buenas tardes a todos y a todas. Según la... gracias, Sr.
P residente, según la RAE la única acepción para gratuidad
hace referencia a la cualidad de lo gratuito. Dicho esto, con el
presente proyecto de ley se busca, en palabras del Sr. Vicenç
Thomás en la pasada Comisión de Salud del día 24 de octubre,
despejar las dudas que hay por parte de algunas instituciones
en cuanto a la índole de interés general y cómo puede afectar
al cómputo de la deuda. Es decir, lo que buscan con esta
proposición de ley es que el Parlamento otorgue el interés
general para que se pueda realizar la negociación co n la
concesionaria sin ninguna traba administrativa y propiamente
de gestión, porque, a pesar de que los servicios jurídicos del
ib-salut y la asesoría externa Garriga hayan dado el visto
bueno, la IGAE... tenía... la Intervención General de la
Administración del Estado tenía amplias dudas sobre el interés
general que pudiera suscitar este rescate. De ahí que ustedes
buscaran una primera ley donde meter una enmienda.
De la pasada Comisión de Salud del día 24, en la que
compareció la consellera Patricia Gómez, lo cual es de
agradecer, me agradó escuchar varias cosas, por ejemplo que
ya todos los grupos admitieron que no era gratis, además los
grupos pusieron sobre la mesa los sobrecostes añadidos que
se pueden derivar de la nueva gestión; es decir, primero la
necesidad de más plazas ante el efecto llamada, ante un
posible efecto llamada y cómo se iba a realizar el control de
los accesos, también pusieron sobre la mesa la cuestión de los
ciento trabajado res estatutarios que absorbería el ib-salut y
también se interesaron por...
EL SR. PRESIDENT:
Un poquet de silenci, per favor.
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
... dos cuestiones ciertamente ensombrecidas: una, sobre el
coste que tiene este rescate a la concesionaria, lo cual parece
sujeto a una serie de variables en la que entran por ejemplo los
índices de demanda, y los propios trabajadores estatutarios,
hasta ahora asumidos por la concesionaria y que es un coste
que dejarán de tener que cargar con el mismo.
Las dudas que tenía antes de la comparecencia, lejos de
disiparse... les invito a que escuchen la citada comparecencia
de una fo rma reflexiva y objetiva, pues estas dudas han
aumentado todavía porque todo era abstracto, to do eran
hipótesis. Tal es así, que la consellera Patricia Gómez declaró
que no se atrevía a dar ninguna cifra, pero a mí me quedaron
muchos otro s interrogantes como: ¿qué pasó con el
incremento del 25% que estaba aplicando la concesionaria al
parking de Son Espases?; o ante la información de que ya
estaban resituados prácticamente el cien por cien de los
trabajadores estatutarios y sin ningún problema, algo que
cuesta creer que haya sido sin ningún perjuicio a los
trabajadores; o los acomodos de horarios de la EMT, que la
consellera nos explicó a causa del cambio de organización de
trabajo de los estatutarios; o aquello de que los trabajadores
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y usuarios no serán diferenciados, es decir, la plaza será para
el primero que llegue. Son una serie de cuestiones co mo
mínimo un tanto pintorescas, eso como mínimo.
Les decía al iniciar mi intervención que la palabra
gratuidad es una cualidad de lo gratuito y es que en un grado
cualitativo este rescate a la concesionaria de Florentino Pérez
alcanza un grado de cualidad importante. En primer orden les
invito a que sumen las nóminas que se ahorran en los 130
estatutarios y ahora suménlo a la primera aproximación que
dio el Sr. Thomás en la toma de consideración de unos 5 0
millones, y claro, esto sin valorar el incremento que va a haber
porque es un bien sujeto a demanda. Este parking como
gratuito realmente es un pastizal sin precedentes en la historia
de los parkings.
Sus señorías del Govern, ustedes son el poder ejecutivo y
aunque no lo crean, por lo general, tienen mi apo yo, y así
suelo votar con la izquierda. Sin embargo cuando ustedes
mismos empiezan a oscilar, a dilatarse, a dar un paso para
adelante, un paso para atrás, cuando ustedes mismos saben a
dónde quieren llegar, pero no saben cómo, es cuando me veo
en el compromiso moral, ético y político de tener que
desmarcarme de este ejercicio de irresponsabilidad y de
autoengaño colectivo.
El Sr. Thomás, en la comisión del pasado día 24..., bueno,
vuelvo a remitirles al Diario de Sesiones o al audio, en el
minuto 44:50, dice que “se puede hacer porque no genera
deuda y, por tanto, no rompe el equilibrio general de la
concesión”. Bien, Sr. Thomás, entonces no me explico por
qué necesitan reequilibrar el acuerdo con la concesionaria.
Reequilibrar es un bonito eufemismo que quiere decir ajustar
los beneficios para Florentino Pérez, que pagamos toda la
ciudadanía de Baleares.
Ahora bien, entre tanta duda unas cuantas cosas me han
quedado claras: primero, es cierto , es un acuerdo por el
cambio, y que yo voté, que los parkings de los hospitales de
Baleares tendrían que ser gratis, pero no es un acuerdo por el
cambio rescatar a Florentino Pérez, por tal cantidad...
desmesurada vamos.
Segundo, que piden un cheque en blanco al Parlamento,
pues no saben, o mejor dicho no se atreven a decir el coste
total aproximado.
Tercero, no permiten otras soluciones, por ejemplo,
paguen la plaza para el ciudadano que va al hospital, en
admisión entregan al ciudadano un tíquet y pagan a la
concesionaria lo que nos cuesta cada ciudadano que acude.
Esto sería...
(Remor de veus)
... específicamente de gestión, no necesitarían renegociar
nada, la concesión... ni siguiera una ley.
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Otra solución es que si van a ampliar con 500 plazas más,
un parking disuasorio, construyan todas las plazas que hagan
falta y terminen ya con esta falacia de rescate.
Cuarto, para mí, sus señorías, lo más grave es que premian
el uso del coche por encima del transporte público. Si ahora
solo acude un 2 5 % en transporte público, tras el efecto
llamada del parking gratuito no quiero ni pensarlo.
Que todos lo s partidos... Quinta, que todos los partidos
apunten y vean positiva la gestión sin importarles el cómo lo
que deja claro es que esto es una perla electo ralista que
ninguno se quiere quedar sin el tanto. Y esto, sus señorías de
Podem, no es lo que veníamos a hacer aquí.
El gran problema del modificado, obviamente, es que no
compute como deuda, así que todo el problema es un
problema de maquillaje, de cómo contabilizar este gasto.
Sus señorías de Podem,...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Seijas, per favor, vagi acabant.
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
... esto en realidad en una auditoria de la deuda, -estoy
terminando-, es decir, en una rendición de cuentas de cómo se
gastan los doblers públicos... ¿me siguen?, a pesar de todo si
deciden hacer un parking gratuito con costes en proporción y
adecuados tendrán mi voto, pero con todas estas razones sobre
la mesa y con la conciencia de estar defendiendo con
honestidad al votante de Menorca, que creyó en el cambio, he
de votar no a este dictamen con el que proceden a rescatar a la
concesionaria de Florentino Pérez.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Seijas. Torn del Sr. Pericay.
(Remor de veus)
EL SR. PERICAY I HOSTA:
President, senyores i senyors diputats, bon horabaixa a
tothom. Hem arribat per fi a la darrera estació d’aquesta
travessia per obtenir allò que anomenam la gratuïtat dels
parkings de Son Espases i de Can Misses i que, com bé sabem,
és una gratuïtat relativa, ja que el que fins pagaven només els
usuaris de cadascun dels parkings passarem a pagar-ho en
endavant tots els ciutadans de les Illes Balears mitjançant els
nostres imposts. I és just? Nosaltres creiem que sí, atès que la
resta d’hospitals de la nostra comunitat així ho tenen establert
i atès que, al cap i a la fi, aquest lloguer dels aparcaments, com
s’ha dit i repetit, és una part integrant del contracte de
construcció dels dos hospitals.

Però he dit que havíem arribat a la darrera estació
d’aquesta travessia i he de fer tot d’una una precisió, no fos
cas que algú me malinterpretàs: la darrera estació de la
travessia parlamentària, evidentment, perquè l’altra travessia,
la que realment importa, la que va començar a l’inici de la
legislatura i té per objectiu l’obtenció d’aquesta anhelada
gratuïtat encara no té data, maldament tot indiqui -i n’estam
contents- que no tardarà gaire a arribar.
En tot cas, la travessia parlamentària sí que arriba avui a
terme amb la previsible aprovació d’aquesta proposició de llei,
i en aquest sentit em permetré recordar que és en bona part
gràcies a Ciutadans que hem tengut aquesta tramitació, com
sens dubte recordaran la intenció primera del Govern, com a
mínim... i a més amb la complicitat de la majoria dels grups
d’aquesta cambra, era que aprovàssim el que ara és una
propo sició de llei en forma d’esmena in voce aferrada de
manera subreptícia i al darrer moment a una llei que no
guardava cap relació amb la gratuïtat d’uns aparcaments
hospitalaris.
Fer les coses bé, en canvi, ens ha permès com a mínim
debatre en aquesta cambra un parell de vegades sobre aquesta
qüestió i ha donat temps també perquè la consellera Gómez,
que avui no és present desgraciadament aquí, po gués
comparèixer dimecres passat a la Comissió de Salut, a petició
de Ciutadans, per explicar-se i contestar les preguntes que els
portaveus li vàrem formular. És ver que en va contestar
algunes, però també és ver, com s’ha recordat, que en varen
quedar unes quantes, moltes si ho volen així, sense contestar.
Ara no les recordaré, ho han fet determinats portaveus que
m’han precedit i, en tot cas, qui vulgui saber quines són
aquestes preguntes ho trobarà en el Diari de Sessions a la
comissió.
Però entre les que no varen merèixer resposta hi ha per
ventura la principal, a quant pujarà tota aquesta operació, és a
dir, quant ens costarà de més, perquè de manco no crec que
ens costi. La consellera a la comissió va respondre en aquests
termes: “depèn de les negociacions que, co m els dic, es
tancaran després de l’aprovació de la llei, qualsevol quantitat
que jo pogués explicar aquí podria fins i tot posar en perill la
negociació, per tant, no podem parlar de xifres concretes”. I
quan se la va tornar requerir pel cost, va tornar insistir en el
mateix. Sembla per tant, que ens tro bam en una espècie de
bucle del qual difícilment podrem sortir com a mínim fins que
això no tengui un desenllaç. Ni tan sols hi va haver per part
seva una xifra aproximada, o com a mínim allò de dir si més o
si manco respecte de l’informe que tenim en aquests moments
a la mà.
En tot cas, permeti’m que em quedi amb la promesa de la
consellera de tornar comparèixer a aquest Parlament quan les
negociacions arribin a port, per poder facilitar-nos, no
felicitar-nos, facilitar-nos tots els detalls que sobre aquesta
qüestió, que per a nosaltres és capital, hi hagi d’haver. Entre
una cosa i l’altra haurem complit tots plegats i no fa falta
afegir-hi, ja ho he dit més d’un pic, que Ciutadans n’estam més
que satisfets, amb la imprescindible transparència que hauria
d’acompanyar totes les nostres actuacions com a
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representants de la voluntat popular. Ara només falta que
aquest desenllaç que tots volem positiu, alhora sigui el més
benèvol possible des del punt de vista dels interessos també
econòmics de tots els ciutadans.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn de rèplica dels grups.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç
Thomàs.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Bones tardes, novament. He sentit qualque cosa certa i
moltes coses inexactes. Hi ha qualcú que ha dit que donar una
concessió “és posar en perill la vida dels usuaris”. Un altre ha
dit que “la concessionària no fa inversió tecnològica”, la
inversió tecnològica dels hospitals la fa el servei de salut no
la concessionària. I n’he sentit d’altres que crec que estan
desaprofitats, com a mínim els seus coneixements, perquè han
vengut aquí a donar lliçons.
Però sí que és vera que hi ha una cosa que no he sentit dir
a ningú i que s’ha oblidat el principal motiu pel qual això són
contractes de concessió, o com a mínim puc parlar pel nou
Hospital de Can Misses, que és l’únic motiu: la comunitat
autònoma de les Illes Balears en aquell moment no tenia
liquidesa, no tenia liquidesa, i hi havia una forta demanda a
Eivissa que es volia un nou hospital, i jo no vaig sentir ningú
d’Eivissa, ni l’ajuntament, ni el consell, ni a cap partit polític
a Eivissa, tothom hi va estar d’acord, i el Govern era un govern
de tres forces polítiques.
Però bé, ara som a un altre moment polític, hi ha un altre
Govern i hi ha una altra Conselleria de Salut, que varen decidir
donar aquesta passa, que els ciutadans no paguin per utilitzar
els pàrquings d’aquests hospitals. I una matisació, Sr. Serra,
tampoc no ha sortit amb totes les converses que hem tengut,
qui va implantar el pagament del pàrquing de l’Hospital de Son
Espases no fou el Govern del Sr. Antich, fou el Govern del Sr.
Bauzá amb la consellera Castro.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Sí, m’ho ha de venir a contar a mi, ho sé perfectament!, va
ser amb el canvi de govern que va implementar el Govern del
Sr. Bauzá i la Sra. Castro el pagament del pàrquing de Son
Espases. I vostè ha dit que ara se’n varen adonar que el
pagament del pàrquing estava superat, però, ja li dic, varen ser
vostès que varen implantar el pagament i va ser l’actual
conselleria que dia 2 de desembre de l’any 15, va entrar a
governar el juliol, es va assabentar que, a més, la
concessionària cobrava de més. No té importància, és una dada
més, Sr. Serra, i no té més importància, però que quedi en el
Diari de Sessions.
Jo em qued on som, la proposició de llei demana que
s’adoptin les decisions adients en matèria financera i
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pressupostària i que es dictin totes les disposicions que siguin
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta llei.
Que quedi clar que hi ha interès general, que aquest modificat
del reequilibri de la concessió no genera deute, això ho
demana Europa, i que la conselleria necessita d’aquesta
proposició de llei per afegir seguretat jurídica a la decisió.
La gratuïtat de les places d’aparcament de l’Hospital
Universitari de Son Espases i del nou Can Misses aviat serà
una realitat i al final és el que impo rta, es farà justícia,
restituirem tots junts un dret dels ciutadans que no haurien
d’haver perdut. I, per una altra banda, la història ja tendrà temps
de fer-nos justícia o no a tots i, per tant, l’important és que
aquests pàrquings siguin gratuïts.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Thomàs. Passam al torn de rèplica del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Marta
Maicas.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Sr. President, no faré ús de la paraula. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Maicas. Passam al torn de rèplica del Grup
P arlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel
Gallardo.
EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
Si de cas faré ús de la paraula des d’aquí, serà un moment.
Simplement per congratular-nos de l’aprovació per una
amplíssima majoria d’aquesta proposició de llei, que implicarà
la gratuïtat d’accés de tots els recintes hospitalaris públics de
les Illes Balears. És un fet d’interès general, no genera deute
i jurídicament necessitam fer-ho així.
I, simplement, gràcies a tots els que votaran a favor d’això.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gallardo. Doncs torn de rèplica del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Vicent Serra.
EL SR. SERRA I FERRER:
Sr. President, faré ús de la paraula des de l’escó. Jo el
primer que vull dir és que no parlaré de Florentino Pérez,
perquè n’han parlat molt aquí, però avui no estam per ensurts
i m’estim més no parlar de Florentino Pérez...
(Algunes rialles)
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..., però sí que vull parlar de qui critica, efectivament, un
model concessional, perquè si tenen alguna utilització de Son
Espases o de Can Misses, que es prenguin un antihistamínic,
per si entren en el model de concessional li surt alguna
urticària, perquè el model concessional no s’acaba, el model
concessional seguirà, perquè aquí s’ha llevat una de les
concessions, però el model concessional seguirà. I aquí s’ha
criticat el model concessional, però és un model que s’utilitza
per tot. I a altres comunitats, com la comunitat autònoma
d’Andalusia, ho he dit un parell de vegades, on hi hagut governs
d’esquerres en coalicions, fins i tot amb Esquerra Unida, s’ha
utilitzat aquest model concessional, i és un model
concessional que funcio na a moltes bandes i és un model
concessional que està àmpliament emprat.
I l’únic que s’ha d’estipular quan s’empra aquest model
concessional són els preus de les concessions. I si ha fallat
alguna cosa aquí és a l’hora de posar els preus de les
concessions. I jo crec, Sr. Thomàs, que això que ens ha dit
vostè, que la culpa dels preus de l’aparcament que ha esmentat
era de l’anterior legislatura, doncs s’hauria de concretar,
perquè jo tenc molt clar, o almenys fins i tot ho ha dit vostè,
que una part de les concessions a l’Hospital de Son Espases
doncs va ser el P artit Popular el que va establir l’equilibri
concessional, i a Can Misses va ser el PSOE, vostè era
conseller de Salut, el que va fer aquest equilibri concessional.
No ens llevem les puces del damunt, assumim les coses com
són.

no hi havia doblers per poder-ho fer. Crec que s’ha arreglat un
problema i l’important era que els usuaris que utilitzen aquests
dos hospitals no haguessin de pagar pel seu aparcament, però
això no vol dir que si no s’hagués fet en el seu moment ara no
podríem tenir per ventura aquests dos hospitals que són molt
necessaris per als ciutadans de les nostres illes.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Passam al torn de rèplica del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patricia
Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
No en faré ús. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al torn de rèplica del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula el Sr. Salvador Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

És el que ha dit vostè, avui hem solucionat un problema
entre tots, a iniciativa del Govern balear d’aquesta legislatura
de pacte. Bé, idò així són les co ses, però no intentem
distorsionar les informacions, a no ser que vostè tengui una
informació que jo no tenc.

Moltes gràcies, Sr. President. Em toca tancar aquest ple i
aquesta sessió. El protagonista d’avui en aquesta iniciativa és
la privatització versus concertació dels serveis públics.
Segurament els portaveus que avui han intervengut han passat
per alt que aquesta iniciativa no s’hauria de dur a terme perquè
parlam dels serveis públics, un fet que preocupa la ciutadania
en veure que la cosa pública cau en mans privades cercant el
benefici propi i no el bé comú.

Per tant, miri, crec que els temes que s’han plantejat aquí
evidentment el que destaca és una disminució de la informació
que ens hagués pogut donar la consellera en la seva
compareixença, de tal manera va ser així que ella mateixa es
va comprometre a una altra compareixença. Per tant, a l’espera
d’aquesta compareixença.

On s’ha vist que per anar a un hospital, concretament a dos,
el de Son Espases i el de Can Misses, s’ha de pagar per
utilitzar l’aparcament? Doncs, a les Illes Balears, i
concretament a la nostra comunitat, i el responsable, com ha
dit molt bé el Sr. Serra, els responsables són el Partit Popular
i el Partit Socialista.

Per tant, a l’espera d’aquesta compareixença, gràcies, Sr.
President.

Avui els partits que governen i els que els donen suport ens
presenten el rescat de l’aparcament d’aquests dos hospitals, un
fet que venim esperant des del principi de legislatura, però que
fins ara el Govern no ha volgut o no ha pogut dur-ho a terme.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. Torn de rèplica 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. Molt breument, ja ho vaig dir a la
comissió que tenguérem quan vàrem debatre aquest tema, un
model concessional és possible i de fet no hi ha cap problema,
però sí que és cert que es va fer perquè en aquell mo ment,
com ha dit el Sr. Thomàs, no es podia endeutar la comunitat i

La proposició de llei d’avui se la podria haver estalviada el
Govern ja que no era necessari que passés pel Parlament la
modificació d’aquesta concessió administrativa, si volia tenir
el suport de la gran majoria dels partits que configuren la
cambra ja la tenia, com s’ha dit aquí abans, perquè ja es va
aprovar una proposició no de llei, però és obvi que alguns
volen aprofitar obtenir un rèdit polític.
Possiblement seria interessant recordar co m el Partit
Socialista va voler tenir el vist-i-plau d’aquest parlament,
també ho han comentat i passaré de llarg.
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Justament fa una setmana la Sra. Gómez va comparèixer,
llàstima que avui no sigui aquí la consellera, a petició de
Ciutadans, com s’ha comentat, i moltes de les coses que em
varen cridar l’atenció, com ja han manifestat altres portaveus,
va ser que la consellera no va donar cap dada econòmica,
numèrica, punts suspensius; és a dir que després de dos anys
o tres anys negociant no sabem res. Per tant, jo em negaré a
firmar un xec en blanc, perquè a la fi és obvi que si volia tenir
el suport de tot aquest arc parlamentari hauria de tenir tot
l’acord firmat i, per tant, després el Parlament hauria ratificat
aquest rescat de la concessionària, però és obvi que no.
Vull dir que uns hospitals que durant trenta anys els
pagarem i era, segons el Partit Popular o el Partit Socialista,
Partit Socialista o Partit Popular, que pagarem més de 1.000
milions en el cas de Son Espases i més de 700 milions de Can
Misses. És obvi que hi ha doblers per a determinades
qüestions i això és gràcies als dos partits i a la resta de grups
que en el seu moment varen conformar el Partit Socialista.
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i això és una qüestió que ja la ciutadania, els usuaris, hem
reclamat i sembla ser que aquí no importa, set concessionàries
i cinc empreses en aquests últims tres anys. Això hauria de...,
i a més a més n’és responsable la conselleria, per ser
subsidiària d’un servei, que després hem parlat abans, de la
cosa pública, no?
Sobre altres qüestions importants, justament que
després..., -sí, ja acab ara, Sr. President-, una qüestió
important, justament ara aquests dies comencen les obres del
famós ascensor de Can Misses, anys esperant un ascensor a
Can Misses pel tema d’accessibilitat.
I també és una mica al·lucinant...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, vagi acabant.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Els càlculs que maneja la concessionària o la conselleria
fan referència al número real..., -senyor..., gràcies, és obvi que
a alguns els agrada parlar, altres respectem, però sempre a la
bancada del P artit Socialista hi ha alguns que continuen
parlant, però bé.

... -sí, ja vaig acabant(Remor de veus)
Sí, bé, tenc el meu temps, no? És que és al·lucinant...

Sobre el número real dels cotxes, sabem realment els
cotxes que avui per avui van a Can Misses o a Son Espases?
Sembla que no, i aquí avui tenim al Sr. Juli Fuster que més
d’una vegada ha anat...
(Remor de veus)
... -Sr. President-..., bé, a vostè li fa molta gràcia, ja està,
perfecte!

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, per favor.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
I sobretot, no, ja està, bé, trenta...

Doncs, el que comentava, el Sr. Juli Fuster sap
perfectament, que hi ha anat moltes vegades, i li demanaria:
vostè o la consellera han preguntat als eivissencs o
eivissenques per què no paguen el pàrquing?
(Remor de veus i se senten veus de fons que diuen: “no,
no, no”)

EL SR. PRESIDENT:
Silenci.
(Remor de veus)
EL SR. AGUILERA I CARRILLO.

No, sembla ser que no, doncs, sembla ser que ens han
trobat cara de ximples perquè això he de dir perquè hem de
pagar 2 euros amb 10 cèntims per pagar per cada hora que
anam allà. És obvi que la injustícia que aquí parlaven de Palma
parlaven d’1,60 euros, després una revisió que està malament,
doncs bé; a Eivissa els eivissencs estam molt farts de
determinades decisions polítiques i especialment des d’aquí.
Què he de dir de Can Misses? Avui justament la pregunta
que anava a la Sra. Gómez era sobre la concessionària i, bé,
Can Misses, podria haver portat un dossier amb totes les
notícies que hem tengut de Can Misses respecte d’això; doncs
bé, hem tengut el tancament dels set quiròfans de Can Misses
per una plaga de mosques, i aquí no ha passat res, no hi ha cap
responsabilitat política; amb el servei d’aquestes
concessionàries no hi ha cap problema; és obvi que la qualitat,

Bé, és que és al·lucinant, president, i al final es posen
nerviosos...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. AGUILERA I CARRILLO.
Bé, és obvi que està clar! Gràcies, Sr. President.
(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor. A continuació passarem a la votació de
l’articulat de la proposició de llei.
Si cap grup no demana votació separada... -silenci, per
favor-, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta del títol de la proposició de llei; dels articles primer
i segon; de la disposició derogatòria única; de les disposicions
finals primera i segona, i de l’exposició de motius. Passam a
la votació. Votam.
48 vots a favor; 2 en contra i 1 abstenció.
Doncs, es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.
Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei per la qual s’estableix la gratuïtat de les places
d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.
(Aplaudiments)
Senyores i senyors diputats, aixecam la sessió. Moltes
gràcies.
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