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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, per favor
vagin ocupant els seus escons i començarem la sessió d’avui.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 13585/18, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Sara
Ramón i Rosel l ó, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al títol de coneixement de la llengua catalana.

Passam a la primera pregunta, RGE núm. 13585/18,
ajornada a la sessió anterior, relativa al títol de coneixement
de la llengua catalana, que formula la diputada Sra. Sara Ramón
i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Diputats i diputades. Una de les
primeres propostes de llei que es va debatre en aquest
parlament va ser tornar al text inicial de la Llei 3/1986, la
postura del Partit Popular era que el requisit principal fossin
els coneixements professionals i fos un mèrit el
reconeixement lingüístic i en alguns casos un requisit. 

La postura del Govern i dels seus socis tots la coneixem,
el grup nacionalista MÉS va aplaudir aquesta iniciativa i la va
defensar amb vehemència; en coherència a l’Ajuntament de
Palma, en concret a l’empresa pública d’EMAYA, s’ha
demanat el català per a tots els llocs de feina i fins aquí arriba
la coherència perquè ara són investigats per la veracitat
d’aquestes titulacions.

La seva presidenta Neus Truyols no dóna cap explicació al
respecte i segons informacions aparegudes en premsa ja
sembla que no tan sols afecta EMAYA, un treballador
sindicalista, de MÉS, recordem investigats pel cas Contractes
i que tenim un conseller dimitit, hauria ajudat suposadament
a presentar documentació falsa. A l’expedient hi ha unes
converses que s’estan utilitzant com a càrrega probatòria, allà
relacionen actuacions administratives amb el Govern.

Quins requisits exigeix la conselleria per atorgar el títol de
coneixement de llengua catalana? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Té la paraula el Sr. Conseller... no, la
Sra. Consellera Francesca Tur.

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

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, crec que s’han
embullat un poc perquè qui té les competències de
certificació i convocatòria de proves de català és la

conselleria a la qual està adscrita la Direcció General de
Política Lingüística, que és la de Cultura. Dit això, vull dir-li
que en la normativa amb la qual ens basam és un decret de
convocatòria de proves de català, aprovat justament la passada
legislatura, l’any 2014, el Decret 1 de 10 de gener, per cert,
data de naixement de Marià Villangómez; però li he de dir que
en aquest decret, tot i ser de l’època Bauzá, reconeix
obligatorietat de les institucions de garantir la igualtat en l’ús
social i administratiu de la llengua catalana i insisteix en la
cooficialitat de la llengua catalana, la resta són altres temes
que si vostès em volen demanar evidentment nosaltres els
contestarem, però amb això es demostra que la preocupació
no era per les certificacions ni per la llengua catalana sinó
pels embulls. 

I com que els agradem els embulls jo només els vull dir
una cosa, EMAYA, la presidència d’EMAYA, i la Sra. Neus
Truyols ha donat totes les explicacions que tocaven i, a més,
han portat el tema a Fiscalia. Crec que amb això ja demostren
l’absolut rigor en la seva actuació i en la que donen a actuar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Doncs, consellera, el que sembla aquí és que el requisit ara
és tenir un amic o una amiga dins la conselleria. Jo crec que
esperam, consellera, que esbrini i doni llum a aquest cas, que
obri un expedient des del Govern, que es demanin
responsabilitats a la directora general supervivent de la seva
conselleria, que facin la revisió d’ofici de totes aquestes
titulacions homologades que han sortit aquí. Vostè és la
responsable de tot el que passa a política lingüística, i això és
molt greu, atempta contra el principi d’accés, mèrit, capacitat
i igualtat, i  els ciutadans mereixen conèixer la veritat,
consellera, perquè si no, expliqui als ciutadans d’Eivissa que
han estat sense neuropsiquiatre pel requisit de català,
expliqui’ls que haurien d’haver tengut un amic o  una amiga
dins la conselleria. 

(Remor de veus)

Demanam explicacions, que es depurin responsabilitats.
Vostès, si no, demostraran que vostès fan la llei i vostès
permeten la trampa, consellera. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Ja ho he dit, a vostès la llengua catalana no els importa,
allò que els importa és l’embull. Miri, li he de dir una cosa, els
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treballadors d’EMAYA, els treballadors d’EMAYA fins a
aquesta legislatura sap amb quin requisit amb quins criteris i
amb quin examen entraven?, amb cap, a dit. Ara resulta que
s’han fet seixanta contractacions aquesta legislatura i totes per
concurs públic, però a més estic donant explicacions d’una
altra institució, però perquè vegin que el que volem és
contestar i donar explicacions, els ho dic. 

El tema de la falsificació dels certificats de català ho han
dut els mateixos responsables d’EMAYA a Fiscalia, tant de bo
vostès haguessin fet el mateix amb tots els Palma Arena que
encara pagam...

(Alguns aplaudiments)

... que encara pagam una hipoteca. Què té a veure..., per què
mesclam aquí això dels metges? A Andalusia hi ha una manca
de metges brutal i allà no tenen problema de llengua; no facin
vostès de la llengua un problema, que és un llegat, és una
riquesa, és un valor i fins i tot un decret de l’època Bauzá
reconeix la igualtat de les dues llengües i l’obligatorietat de
donar-los valor. No mesclin vostès res més. La rigor es
mostra portant les coses a Fiscalia, iniciant expedients
d’acomiadament, expedients d’expulsió; vostès què fan quan
troben un cas? No vulguin comparar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... aquí s’actua amb rigor absolut...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... vostès haurien de fer el...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 14595/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margaret Mercadal i  Camps, del
Grup Parlamentari Popular, relati va a la situació dels
torrents a l’illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 14595/18, relativa
a la situació dels torrents a l’illa de Menorca, que formula la
diputada Sra. Margaret Mercadal i  Camps, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Les darreres
setmanes les Illes Balears, i particularment Menorca, han
viscut unes jornades de forts temporals. Davant d’aquesta
situació, creu el Govern que els torrents de Menorca estan en
condicions òptimes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, Sr. President. Bon dia, Sra. Diputada. Vostè
mateixa ha respost la seva pregunta, evidentment avui seria una
imprudència després d’un cap de fibló dir que tots els torrents
de Menorca estan en forma òptima, evidentment que no, i per
això hem d’actuar, per això tenim els mitjans per actuar. Hem
anat a Menorca, hem visitat els indrets, hem determinat com
s’ha d’actuar i hem de començar a fer feina. El que hem de fer
és evitar els riscs i aquests temporals que hem tengut,
desgraciadament, han incrementat el risc de determinades
zones i hem d’actuar.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Gràcies, president. Miri, Sr. Conseller, ha tengut tres anys
i mig per actuar i  ara diu que és per culpa del fibló. És una
vergonya que aquest govern, tenint 1.350 milions d’euros més
per gastar, no hagi estat capaç d’invertir el que s’hauria d’haver
invertit en millora i en neteja de torrents. Com sempre els
menorquins som de tercera, estam deixats de la mà de Déu, o
més ben dit, de la mà dels temporals. 

Em podria dir quant ha invertit en matèria de torrents a
Menorca des que vostè és conseller? 

Des del Grup Parlamentari Popular li hem demanat en
diverses ocasions per escrit quant havia invertit, prova que per
a vostè la transparència és zero. Saps quants torrents es varen
desbordar al darrer temporal? Quatre, es va obligar a tancar
diversos camins i quasi es tanca la carretera general de
Menorca; i un exemple de desbordament el vàrem tenir en els
plans d’Alaior, el torrent es va desbordar perquè vostè des que
és conseller no ha invertit ni un euro en aquest torrent, ni un
euro, Sr. Conseller.

Ja li pot donar la culpa que ha plogut més, que ha plogut un
73% més respecte d’altres anys, però vostè és qui ha de vetllar
perquè açò no torni a passar, vostè és el responsable que es
facin nets els torrents i vostè hauria d’haver fet coses que fins
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ara no ha fet, no ha invertit el que considerava per fer una
millora dels torrents. 

Des del Grup Parlamentari Popular ja li havíem avisat en
diverses ocasions públicament que hi havia perill que es
desbordessin els torrents i vostè no ha fet absolutament res,
tenim una veïna d’Alaior que se li ha inundat la casa tres
vegades en qüestió d’un mes, vostè ho troba normal? Perquè
jo no. Digui-li a aquesta senyora que, bé, com que ha plogut un
73% més, doncs bé, vostè no té cap tipus de responsabilitat.
Vostè és el conseller del ram i vostè n’és el màxim
responsable. 

A més, com vostè abans ha dit, dia 22 va venir a Menorca
per conèixer sobre els terrenys els danys ocasionats pel cap
de fibló, digui’m: per què no va visitar els torrents o no va anar
a veure...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mercadal...

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

...aquests veïns que tenien aquests problemes? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Mercadal, ja veig que a vostè si no vaig acompanyat de
càmeres i focus no li interessa la meva feina. A Menorca, com
bé sap la batlessa d’Alaior, vàrem estar a Cala En Porter, li ho
pot demanar als pagesos de Cala En Porter, que vàrem estar
amb ells i vàrem fer una visita abans d’anar, després, a Maó a
fer la visita.

Per tant, sí que he estat als torrents, sí que he estat damunt
del terreny i ho he fet, però està bé que vostè ara se’n recordi
d’Alaior, de les inversions a Alaior, però quan vostè estava a
la Direcció General d’Agricultura amb el Sr. Company, li
varen llevar la inversió i no va piular, no va dir res...

(Remor de veus)

Està bé que ara vostè se’n recordi de Menorca quan el Sr.
Company no va invertir res a Menorca en torrents, mentida,
perdó, el 2012 amb els  doblers de Madrid sí que va fer
inversions, però la resta d’anys zero quilòmetres. Li recordaré
el seu rècord de 2,6 de 2013.

Aquest govern ha fet 11,5 quilòmetres de neteja de
torrents a Menorca. Aquest govern ha passat d’una inversió en
torrents de 0,7 milions a 2,7 milions i em compar amb mi

mateix, perquè faria el ridícul si em comparàs amb vostès.
M’entenen?

Hem fet feina, hem fet quilòmetres, hem fet actuacions tan
importants com la del Torrent de l’Arpa que evita riscos per a
les persones i permet que Es Mercadal tengui unes condicions
adequades.

Què feien vostès? Vol mirar les dades? Està bé que ara que
ja no ocupa cap càrrec a la conselleria es preocupi de
Menorca, però en aquell moment vostè, que estava allà, ni
parlava amb el director general de Recursos Hídrics, que
estava al seu costat, per fer actuacions.

Nosaltres hem actuat, seguirem actuant i crec que en lloc
de fer cultura del risc, la cultura de la demagògia la que fan
vostès, després d’un cap de fibló demanar si els torrents estan
en bones condicions o en males condicions. És evident que
després d’un cap de fibló hi ha situacions de risc en què hem
d’actuar, faltaria més!, un poc de respecte a la intel·ligència de
les persones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 14594/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l’exclusió d’un mitjà de
comunicació local a Eivissa de les subvencions per al
foment de la llengua catalana.

Passam a la tercera pregunta, la RGE núm. 14594/18,
relativa a l’exclusió d’un mitjà de comunicació local a Eivissa
de les subvencions per al foment de la llengua catalana, que
formula el diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, fa més de vint anys que la TEF emet per a Eivissa
i Formentera, des del primer dia d’emissió ho fa en llengua
catalana, els seus informatius, les seves entrevistes, els seus
programes de cuina eivissenca, els esports... no han deixat mai
d’emetre en la llengua de Ramon Llull o de Marià
Villangómez. La TEF és una televisió privada, però amb
vocació  de servei públic, una televisió petita que fa grans
coses i vostè com a eivissenca ho sap, una televisió que
fomenta la nostra cultura popular i les nostres tradicions més
profundes i arrelades. No veurà vostè una festa de poble sense
que hi hagi una càmera de TEF dient el que està passant allí
mateix. No veurà vostè una ballada de pou tradicional sense
que hi hagi un mitjà de comunicació com la TEF retransmetent
el que està succeint, una televisió que s’ha convertit amb el
veritable transmissor de la cultura popular eivissenca. A
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Eivissa i Formentera la TEF és l’únic mitjà audiovisual local.
És la nostra, la nostra televisió i també és la seva televisió ,
Sra. Tur, i fa més de vint anys que ho és i fa més de vint anys
que ho és i, a més, ho és en català.

M’imagín que no ha de ser res fàcil mantenir una televisió
local amb tants pocs recursos i en una illa tan petita com
Eivissa i com Formentera i, a més, mantenir-la sense cap tipus
de suport institucional, sense cap tipus d’ajuda, sense cap tipus
de col·laboració.

La TEF ha estat l’únic mitjà audiovisual a Eivissa que ha
estat exclòs de les ajudes per al foment de la llengua catalana,
ha estat fora, ha estat rebutjada, no té cap ajut per al foment de
la llengua pròpia, però sigui com sigui la TEF segueix
emetent, la TEF encara hi és, la TEF no ens ha deixat a pesar
de vostès.

Sra. Tur, digui’ns per favor per quin motiu han exclòs
vostès la Televisió d’Eivissa i Formentera de les subvencions
per al foment de la llengua catalana.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula la Sra. Consellera
Francesca Tur.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres no l’hem rebutjat, hi
ha unes bases que s’han de complir i si no es compleixen les
empreses que accedeixen a aquesta convocatòria no poden
gaudir de subvenció. Som conscient de la feina que fa la TEF,
la feina que fa per a la normalització lingüística des de fa
molts d’anys. 

M’alegra que vostè hagi parlat de Marià Villangómez i de
Ramon Llull, avui va de llengua catalana en boca del PP,
m’encanta, benvinguts, m’emociona, però també li he de dir:
som perfectament conscient de tot això, però no hi ha cap
norma que digui que un conseller es pugui botar una norma
que afecta la seva illa d’origen. Les normes i les bases hi són
per a tothom, si es compleixen s’accedeix a les ajudes i si no,
no.

Li puc garantir que em sap molt de mal que justament la
TEF hagi quedat fora d’aquesta convocatòria, però no complia
les bases perquè en molts de casos no arribaven..., o sigui,
estan al voltant del 50% de la programació en català, tot i
l’important que és aquesta part.

El que sí que volem és de cara a l’any que ve ampliar la
convocatòria, fer més línies, flexibilitzar-les perquè més
mitjans, no només la TEF, sinó mitjans de totes les illes

puguin beneficiar-se d’aquestes ajudes de la Direcció General
de Política...

(Tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, si vostè
vol de veritat fomentar l’ús de la llengua catalana als mitjans
de comunicació audiovisuals a l’illa d’Eivissa el que ha de fer
és el que ha dit: reduir els nivells d’exigència als quals té
sotmesos aquests mitjans i en particular la Televisió d’Eivissa
i Formentera, perquè és veritat que el 80% de la producció
que emet la TEF..., vostè ja sabia abans de fer-ho que no era
possible complir-ho perquè efectivament no complia els
requisits que vostè va estipular. 

Per tant, directament era negar la subvenció a la Televisió
d’Eivissa i Formentera. Per tant, el que han fet vostès retirar-li
directament aquesta ajuda, una ajuda molt important, però que
no és una ajuda per al mitjà de comunicació en particular, és
una ajuda directament dirigida al foment de la llengua catalana.

Esper que vostè rectifiqui. Esper que vostè desfaci allò
mal fet i...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... si no, li don una solució: aprovi la nostra esmena als
pressuposts que efectivament...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

... va dirigida a l’ajut a...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)  

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

La seva esmena, Sr. Jerez, parla de 150.000 euros per a
mitjans en català i  nosaltres en donam quatre vegades més.
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Vull dir, si li accept l’esmena estic reduint a una cinquena part
les ajudes a mitjans audiovisuals...

(Alguns aplaudiments)

L’altra cosa, quan vaig fer la convocatòria, quan vàrem fer
la convocatòria, la primera convocatòria no sabia el
percentatge de televisió, no em pos a controlar la graella, a mi
si em diuen uns mitjans, uns responsables: “ens vàrem reunir
tots els responsables i tots vàrem dir que el seu nivell de
compliment de la llengua catalana en la seva programació era
màxima”, precisament per això es va rebaixar respecte dels
mitjans escrits, en què se situa en un 90%, perquè no oblidem
que són ajudes no als mitjans de comunicació, sinó a mitjans
de comunicació que emeten o que escriuen, publiquen en
català. No són ajudes per share, sinó ajudes per a
normalització lingüística i es va fer, es va rebaixar l’exigència
dels mitjans escrits a un 80 precisament per facilitar-ho. Si
hem d’obrir altres línies, ho farem, però ni s’ha rebutjat ni
està..., vostè ha emprat termes com “sotmesos”. No, són unes
ajudes per a la normalització lingüística. 

Benvinguts a aquesta línia. Estam segurs que a partir d’ara
no qüestionaran cap línia d’ajuda per a la normalització
lingüística de la llengua pròpia de les Illes i una de les dues
llengües oficials d’aquesta comunitat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 14586/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castel l s  i  Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a les mesures
per resoldre l’endarreriment de les valoracions de
discapacitat al centre base de Menorca.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 14586/18, relativa
a les mesures per resoldre l’endarreriment de les valoracions
de discapacitat al centre base de Menorca, que formula el
diputat Sr. Josep Castells i Baró del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera, em
sembla que..., estarà d’acord amb mi si afirm que a la nostra
comunitat autònoma tenim un problema endèmic que és la
falta de personal facultatiu al centre base de Menorca -em
sembla que a les altres illes també és un problema-, centre
base que és on es fan les valoracions de discapacitat. Per tant,
un procediment fonamental perquè les persones que tenen un
determinat grau de discapacitat puguin accedir a ajudes i
puguin accedir a moltíssims avantatges que els permet la
legislació vigent, com per exemple adquirir material adaptat
per a la seva discapacitat. Per tant, un element fonamental per
a la qualitat de vida de les persones que pateixen algun grau de
discapacitat.

No és la primera vegada que parlem d’aquest tema aquí.
Com vostè recordarà al 2016 el retard va arribar a ser de nou
mesos. Jo en aquests moments, gràcies a les notícies
aparegudes en premsa, sé que ha tornat a haver-hi per falta de
personal facultatiu un retard, tenc unes preguntes pendents de
resposta per part del Govern sobre quin és el retard, sobre a
quanta gent ha afectat, també li agrairia si vostè té dades que
ens les pugui dir ara, però sobretot el que em preocupa són les
mesures que ha pres la conselleria per aquest nou retard que
s’ha produït per falta de personal facultatiu, quines mesures
s’han pres per donar resposta a la problemàtica actual.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la Sra. Consellera Fina
Santiago.

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

Bon dia a tothom, gràcies, president. Vull agrair aquesta
pregunta perquè em permetrà primer de tot disculpar-me amb
la ciutadania pel retard que s’està produint, s’està produint un
retard, som absolutament conscient que no donam un bon
servei i el problema que tenim, i vostè l’ha explicat, no tenim
metges que vulguin fer feina de forma permanent en els
centres base. Tenim dotades 9 places, dotades amb pressupost,
9 places en el conjunt de les illes i només tenim 5 metges,
falten 2 metges a Mallorca, 1 a Eivissa i 1 a Menorca.

La rotació d’aquests metges, sobretot a Menorca i Eivissa
és molt alta, des del mes d’agost e l metge que estava a
Menorca, va trobar una altra feina i va partir, ens passa
freqüentment a Menorca i a Eivissa i a Mallorca també perquè
ens en falten 2. 

Què feim per substituir aquests metges? Desplaçam els 5
metges que tenim a Mallorca, a Menorca i a Eivissa de forma
periòdica durant matí i horabaixa fent hores extres perquè
puguin avançar la feina retardada. Però com vostè diu tenim un
problema que és estructural, com ho podem canviar. 

El que hem fet per una banda és modificar, fer una
proposta de modificació de nivell, per veure si a nivell
pressupostari o a nivell econòmic pot resultar més atractiu.
Estam negociant amb l’ib-salut que permeti la comptabilitat
dels metges per poder fer la valoració. Estam intentant fer
convenis també amb la inspecció metge perquè també puguin
ser els inspectors metges els que valorin aquesta discapacitat. 

El fet que ens obliga que sigui un metge és un decret
estatal, però tenim un cert marge per fer un decret autonòmic,
ja s’ha fet el decret autonòmic, ja està en audiència pública,
ara estam pendent d’enviar-lo al Consell Consultiu i en aquest
decret allò que demanam o allò que ens permetem és que la
proposta inicial la faci altre personal sanitari, tipus infermeres
o fisioterapeutes i la resolució final la faci un metge. Això ens
permetria tenir més personal sanitari i menys metges per fer
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la valoració final. I també hem demanat a l’Estat que modifiqui
el decret de l’any 80 i que vagi al model de dependència, que
és amb un informe d’Atenció Primària es pot valorar la
dependència, que amb un informe d’Atenció Primària es pugui
valorar la discapacitat, perquè si no, aquesta feina de valoració
de la discapacitat no resulta atractiva per a metges que han fet
6 anys de formació i 4 anys d’especialització que és com
surten els metges ara. I, per tant, quan troben una altra feina,
parteixen cap allà.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta, Sra.
Consellera. Realment ha arribat a dir cinc iniciatives que té en
marxa per intentar resoldre el problema. Per tant, celebr que
des de la conselleria se sigui conscient d’aquesta
problemàtica. 

Concretament que m’ha dit, “hem sol·licitat a l’Estat la
modificació del decret”, m’agradaria saber a través de quina
forma i a través de quina fórmula perquè segurament seria la
via que ens permetria resoldre definitivament aquest problema
que, com deia a la meva primera intervenció, és endèmic. Però
crec també que hem de fer una altra aproximació que és que
mentre tota aquesta solució no arriba, què podem fer?

Les places vacants a Mallorca quines perspectives hi ha
que es dotin i poder desplaçar més facultatius a les illes
menors alguns dies de la setmana, perquè aquesta borsa es vagi
reduint. O, si no, una altra solució que jo en el seu dia quan
vaig parlar amb vostè li vaig proposar, em sembla que el
Govern hauria de ser conscient de quina és la problemàtica i
que hi hagués la possibilitat de desplaçar professionals de l’ib-
salut temporalment un dia a la setmana al centre base, perquè
aquesta borsa s’anés reduint, perquè és evident que com a
problema endèmic hem de trobar una solució estructural, però
mentre aquesta solució no arriba, hem de ser capaços de
donar-hi resposta. Crec que els funcionaris són molt
conscients que són uns treballadors que la seva principal
missió és donar resposta a les necessitats de la ciutadania i,
per tant, si cal desplaçar-ne algun al centre base, crec que el
Govern hauria de poder-ho fer.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Castells. Si aconseguim la compatibilitat dels
metges no farà falta que siguin de Mallorca, podran ser de
Menorca. La forma que ho han fet a l’Estat és a través de les

reunions interterritorials perquè això no només és un
problema dels Balears, és un problema del conjunt de l’Estat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

... i en aquest moment hi ha el borsí en marxa per poder
substituir...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 14587/18, presentada per
l’Hble. Di putat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la
implicació del Govern en la Reserva de la Biosfera de
Menorca.

Passam a la cinquena pregunta la 14587/18, relativa a la
implicació  del Govern en la Reserva de la Biosfera de
Menorca, que formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes, diputats,
diputades, treballadors i treballadores i públic present, molt
bon dia.

Des de Podem creim que la Reserva de la Biosfera de
Menorca no ha de ser una marca buida sense contingut, sinó
una eina al servei dels menorquins i menorquines i per a la
resta de les Illes Balears, perquè Menorca sigui el referent
europeu i mundial quant a la sostenibilitat. El Consell Insular
de Menorca no té els recursos necessaris i necessita suport,
per açò vam presentar esmenes als pressuposts del Govern
balear durant els darrers dos anys per al seu suport. 

Però pensàvem que enguany no faria falta presentar
esmenes als pressuposts de 2019 per a la Reserva de la
Biosfera i que s’inclouria igual enguany dues partides en els
dues conselleries on trobàvem que era important aquest suport
a l’any 2018 i vàrem presentar esmenes de 100.000 euros a
Medi Ambient, que al final varen ser aprovats 70.000 i 80.000
euros a la Conselleria de Presidència. 

Però ens vàrem adonar en registrar el projecte de llei de
pressuposts d’enguany, de 2019, que no hi havia aquesta
partida i hi havia només una partida de 40.000 euros a Medi
Ambient i no hi havia cap partida a Presidència.

Davant la importància de mantenir i conservar una figura
tan emblemàtica a les nostres illes com és la Reserva de la
Biosfera, i recordem que va perillar aquest manteniment de
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declaració de reserva, perquè s’havien empitjorat els
indicadors ambientals, ens dirigim al Govern i en concret a la
consellera de Presidència, la Sra. Costa, per tal d’assegurar el
compromís clar i ferm del Govern cap a la Reserva de la
Biosfera de Menorca.

Per això li demanem: quina implicació té el Govern en la
Reserva de la Biosfera de Menorca? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula la Sra. Consellera Pilar
Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Martínez, una vegada més per preocupar-se com sempre, per
aquest finançament per a la Reserva de la Biosfera de
Menorca. Li he de dir, com vostè sap, que la implicació del
Govern de les Illes Balears és absoluta i total en la Reserva de
la Biosfera de Menorca. Hi ha hagut pressupost en cada
pressupost per a aquesta ajuda o col·laboració amb la Reserva
de la Biosfera de Menorca, tal i com ens havia sol·licitat el
Consell de Menorca. 

A més, aprofit aquesta intervenció per recordar i felicitar-
nos a tots, que just fa dos mesos de la declaració per la
UNESCO de la Reserva de la Biosfera de Menorca, que ha
complit 25 anys i amb aquest motiu al pressupost d’enguany
hi havia -diguem- una partida extra per commemorar aquests
25 anys. Però, com vostè sap, ahir mateix que hi va haver la
ponència de pressuposts, enguany, és a dir, per al pressupost
de l’any que ve del 2019, a pesar que ja haurà passat aquesta
commemoració, es manté la partida global de 150.000 euros
per ajudar o col·laborar amb aquesta Reserva de la Biosfera de
Menorca, tal i com hi havia en el pressupost de 2018.

Una vegada més agraesc el seu interès i sobretot la seva
col·laboració en aquest cas per aportar esmenes, juntament
amb la resta de partits del pacte, per millorar i  segur que
encara ens queda recorregut d’aquí a l’aprovació definitiva del
pressupost de l’any que ve.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Consellera per la seva resposta i agraïm que
aquest suport sigui continu i sigui així com ha estat i creim
que és important aquesta implicació per part del Govern. I és
cert que des del Consell de Menorca s’està reclamant aquest
suport que continuarà almenys amb aquests 150.000 euros per
a l’any 2019, que esperem que sigui en augment aquest
pressupost i que aquest suport no només sigui financer, sinó

sigui també un suport polític i que creiem que seria important
arribar a algun acord o conveni entre el Govern balear i el
Consell Insular de Menorca perquè aquest suport sigui
permanent o almenys de llarga durada durant el temps. 

Recordem que Menorca ha estat triada com a illa líder en
un projecte europeu per a la transició energètica i esperem
que des de nivell europeu s’hi doni suport, des del Govern
també.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Martínez. Reiterar i per
suposat que el Govern es mantendrà obert a la col·laboració
permanent i posar en valor que ara que s’han complert els 25
anys d’aquesta Reserva de la Biosfera, també posar en valor
que per primera vegada tenim pressuposts al Govern destinats
concretament a aquesta Reserva de la Biosfera, en
col·laboració amb el Consell de Menorca i amb la quantitat i
amb l’acord a què hem arribat amb el Consell de Menorca; i
també recordar les actuacions que s’han portat a terme per a
la protecció de la Reserva, que s’han invertit en múltiples
programes, tots ells amb el mateix esperit de sostenibilitat,
protecció, sensibilització i comunicació de la Reserva i, per
tant, per promoure com a societat aquestes bones pràctiques
mediambientals i en aquest sentit continuarem fent feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 14597/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la política del Govern
en relació amb les cambres de comerç.

Doncs passam a la sisena pregunta,  la RGE núm.
14597/18, relativa a la política del Govern en relació amb les
cambres de comerç, que formula la diputada Sra. Maria Tania
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Ara que
ja han passat tres anys i mig de legislatura progressista, ens
pot explicar, Sr. Conseller, en què ha consistit exactament la
política de Govern en relació amb les diferents cambres de
comerç de les Illes Balears?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Conseller Iago
Negueruela.

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que lo podría saber usted
bien porque precisamente la política en cámara de comercio
ha sido pactada con su grupo parlamentario de forma
prioritaria; pactamos los presupuestos de las cámaras de
comercio, cuando le acabe de explicar la Sra. Prohens algo ...,
puedo...? gracias. 

En todo caso, le puede preguntar, con el Sr. Tadeo el año
pasado tuvimos un pacto a nivel presupuestario, lo cual es de
agradecer, pactamos la Ley de cámaras de comercio con
ustedes, por tanto, la política de cámaras la conocen, han sido
informados, hemos trabajado conjuntamente en ella y ha sido
trasladada así. 

En todo caso, en la comparecencia que tuve a nivel
presupuestario  explicamos el presupuesto para el año que
viene, los distintos convenios que habrá, y le puedo decir que
el lunes pasado, antes de que me hiciese esta pregunta, desde
la conselleria se detectó un fallo en la asignación de la Cámara
de Ibiza, que ya se ha presentado una enmienda para corregirla
y para adecuarla al resto de las cámaras que esperemos que sea
aprobada ahora. 

Por tanto, tratamiento exactamente igual para todas las
cámaras de comerció, empezamos a trabajar con los planes
camerales, se están haciendo misiones internacionales con
muchas de ellas, se está trabajando de forma más
pormenorizada en el rescate y poder levantar el rescate a la
Cámara de Menorca, como también sabe, se ha trabajado y ya
se ha podido producir. Por tanto, yo creo que en esta materia
pues hemos trabajado conjuntamente en que las tres cámaras
puedan tener una actividad más destinada y más dedicada a las
empresas de cada una de las islas y puedan trabajar con los
distintos fondos que tendrán asignados cada una de ellas para
hacer las actividades que consideren; y así ha sido pactado con
ustedes además.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Lo que usted ha hecho, Sr.
Negueruela, ha sido una ley, dar un par de subvenciones sin
ningún tipo de proporcionalidad y ha actuado con las cámaras
de comercio con el mismo sectarismo que caracteriza la
gestión de su actual legislatura. Responde a su sectarismo, por
ejemplo, el hecho de que la Cámara de Comercio de Ibiza se
vea permanentemente ninguneada desde su departamento en

las subvenciones directas; responde a su sectarismo que
mientras da paseos constantes por las empresas de otras islas
para hacerse fotos haya sido incapaz en cuatro años de pisar
una empresa en Ibiza; responde a su sectarismo que de los
11,4 millones de euros en las líneas de subvención de su
departamento para comercio e industria en 2017 sólo llegaran
a Ibiza 189.000 euros, un mísero 1,65%, Sr. Conseller;
responde a su sectarismo que usted y la Sra. Armengol no
hayan acudido a los premios anuales de la Cámara de
Comercio de Ibiza en cuatro años, ni tan solo una vez; como
también responde a su sectarismo que al día siguiente de
conocer esta pregunte llame a la Cámara de Comercio de Ibiza
para mantener una reunión que ha sido incapaz de tener en
Ibiza desde que es conseller. 

Hay que potenciar el trabajo que desarrollan las tres
cámaras de comercio, necesitan una administración que
colabore y que no las ningunee, hay que destinar, como
proponemos desde el Grupo Parlamentario Popular a través de
enmiendas a los presupuestos, las dotaciones presupuestarias
precisas para colaborar en mantener sus gastos de estructura,
pero sobre todo hay que situar al frente de este departamento
a un conseller que actúe sin sectarismo, que no esté pensando
en ver cómo asfixiar alguna cámara para poder activar el
mecanismo de absorción y que se preocupe por las tres
cámaras de las Islas.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, gracias, Sr. Presidente. Intentaré explicarlo de
nuevo porque creo que no lo ha entendido o no lo tenía
escrito, parlamentar es hablar, escucharse, no intentar ver lo
que tiene uno preconcebido e intentar discutir. 

Le diré dos cosas: en primer lugar, con las cámaras de
comercio nosotros no pretendemos absorberlas, al contrario,
nosotros ayudamos a la Cámara de Menorca en su momento
a que se mantuviese porque la dejaron quebrada y no había
ayudas, y se pactó, y por eso ahora tiene una salida. En el caso
de Ibiza, tenía una reunión prevista el lunes pasado, antes del
registro de la pregunta, antes de cualquier cosa, y se anuló
porque yo fui la semana pasada a Ibiza y tenía prevista esa
reunión ya en la agenda, como puede ser consultada. Por tanto,
ese pequeño zasca que ha intentado queda un poquito
mermado. En todo caso, también le diré que el tema de las
ayudas de comercio son ayudas generales para todas las
empresas de las Islas y se presentan todas las empresas, no
están asignadas cantidades, cada una se presenta. 

Y segundo, la ayuda a las cámaras han sido pactadas por su
partido, pregúntele al Sr. Tadeo que el o tro día en la
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comparecencia parlamentaria me dice: “le iba a pedir para
cámaras, pero ya veo que lo ha asignado usted”, eso es lo que
dice el Partido Popular en la comparecencia de presupuestos,
es el Sr. Tadeo el que me dijo: “iba a hacer una serie de
enmiendas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

... pero no se las haré porque ya están contempladas, y ahora
hemos presentado una ...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

... de corrección. Por tanto...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RG E núm. 14784/18, presentada en
substitució de la RGE núm. 14588/18, per l’Hble. Diputat
Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a l’Oficina d’Habitatge
Buit.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, la RGE núm. 14784/18,
dirigida al conseller Marc Pons, passarà a una propera sessió
plenària. Contesta?

Val, val, idò, rectific. Passam a la setena pregunta, RGE
núm. 14784/18, relativa a l’oficina d’habitatge buit, que
formula el diputar Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, para que una ley
sea efectiva, sobre todo cuando ésta regula la creación de
servicios imprescindibles para la ciudadanía, hay que dotar de
medios materiales y humanos estos servicios; éste es el caso
de lo que ocurre con la Oficina de vivienda vacía, que regula
la Ley de vivienda de las Islas Baleares. Desde Podemos
siempre hemos creído en eso y por eso solicitábamos el
aumento de personal para poner en marcha esa oficina y así lo
acordamos con el Govern, y también a mediados se sustancia
esa petición en este parlamento. 

Así, en los presupuestos de este año en la sección 25, la
que corresponde a la Conselleria, como bien sabe, de
Territori, Energia y Mobilidad, hay previsto un presupuesto
para la contractación de personal de 1.200.000 euros más
500.000 euros que están dotados en el IBAVI. Según explicó
el conseller Marc Pons en su comparecencia en la Comisión
de Hacienda para explicar los presupuestos de su conselleria,
este incremento se debe a 22 personas que van a ser
contratadas en la Dirección General de Arquitectura, más
concretamente para poner en marcha la Oficina de vivienda
vacía además del personal que se contrate con esos 500.000
euros en el IBAVI. 

Hasta ahí todo correcto pues es lo acordado con Podemos,
ahora viene el momento de ejecutar ese presupuesto y que ese
aumento de personal que está dotado en el presupuesto pase
del papel que, como ya sabemos, lo aguanta todo, a ser una
realidad y así llene de personal a la Oficina de vivienda vacía,
una oficina que es muy importante. Es importante porque,
como bien sabe, una de las funciones de esta oficina será
movilizar para el mercado anual del alquiler los 859 pisos
vacíos que han declarado los grandes tenedores además
también de los pisos vacíos que se encuentran, que
seguramente no han sido declarados por éstos.

Por eso le preguntamos, Sra. Consellera, ¿cuál es el
calendario para la contractación de ese personal?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Morrás, com
vostè sap, per a aquest govern i juntament amb els acords pel
canvi i amb el suport del seu grup, la política d’habitatge ha
estat fonamental en aquesta legislatura i se l’ha dotada de
molts de recursos, a diferència del que va passar la legislatura
passada; també vostè és coneixedor de les passes que s’han fet
perfectament. 

Sí li he de dir que, i ja ho he dit quan explicava els
pressuposts, que per a l’any 2018 hi ha un increment d’un
136% en la política d’habitatge i durant la legislatura aquest
increment ha estat d’un 286%. Això s’ha traslladat o això s’ha
manifestat en la construcció de quasi bé 500 habitatges nous;
també, com vostè bé ha dit, a posar en marxa l’Oficina
d’habitatge buit a partir de la nova llei d’habitatge aprovada que
permet captar pisos de grans tenidors així com també pisos
buits que hi ha en el mercat; també s’està gestionant un gran
volum d’ajudes a lloguer de més de 9 milions d’euros, i també
se li ha fet un fort impuls amb l’impost de turisme sostenible
que un 38% del pla de 2018 s’ha destinat a habitatge.

En aquest moment li puc dir que la Direcció General
d’Habitatge ha dotat, durant l’any 2018, 12 places entre
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inspectors, instructors, tècnics superiors, informàtics i
personal administratiu per gestionar tot aquest volum de feina,
evidentment, tot aquest volum de feina o aquest increment de
pressupost necessita recursos, i d’aquests en aquest moment
s’estan dotant de forma..., perdoni, no s’estan dotant, s’estan
cobrint de forma progressiva, hi ha cinc persones ja o cinc
llocs coberts i estam pendents que es resolgui el borsí que ara
està convocat de tècnics superiors, que ja està esgotat per com
ha anat la gestió d’aquest borsí fins ara, però que està previst
que en el mes de gener tenguem un borsí llest de tècnic
superior, que serà quan acabarem de cobrir aquestes 12 places
que ha dotat enguany la Direcció General d’Arquitectura.

A més a més, també li vull recordar que a l’IBAVI s’han
dotat sis places aquesta legislatura per gestionar tot el tema
d’ajudes i gestió del parc d’habitatges.

I quant al que vostè comenta, pressupost 2019, la pretensió
o la voluntat de seguir enviant personal, evidentment
necessitam aprovar aquest pressupost i després seguirem fent
feina per dotar-lo amb més recursos per poder dur a terme
aquesta política ambiciosa d’habitatge perquè l’objectiu
d’aquest govern evidentment és facilitar l’accés a l’habitatge
a la població que més ho necessita.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Nos congratulamos de que en
enero ya parezca que van a estar cubiertas definitivamente las
doce plazas que estaban pensadas en la Dirección General de
Arquitectura, pero todavía nos quedan al menos otras diez.

Mire, hay muchos pisos vacíos que deben ser ocupados por
la gente, que las familias necesitan ocuparlos, ocupar a un
precio asequible y desgraciadamente en esta comunidad no es
posible si no es mediante alquiler con una renta social. Por
eso le instamos, Sra. Consellera, a que termine a la mayor
prontitud de contratar a todo este personal necesario para una
oficina tan importante.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Morrás, no dubti, i crec que els
fets ho demostren, que hem apostat per la política d’habitatge
en aquesta legislatura amb el conseqüent augment de recursos
en personal i aquesta serà la política que continuarem fent en
aquesta legislatura i en la propera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 14737/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la transferència de les competències
de justícia.

Doncs passam a la vuitena pregunta, la RGE núm.
14737/18, presentada en substitució de la RGE núm.
14592/18, relativa a la transferència de les competències de
justícia, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bon dia a tots, el servei públic de justícia és un servei
públic essencial de qualsevol democràcia moderna. El
panorama de la justícia a les Illes Balears els darrers mesos fa
por: jutges i magistrats en vaga, la justícia gratuïta alçada i en
revolució en relació amb els advocats de torn d’ofici,
funcionaris mobilitzats i també paralitzats, les presons
aturades també... els trasllats de presos per anar a declarar i fer
tràmits judicials... Realment el panorama és molt preocupant
per aquest servei perquè, ja dic, la justícia lenta no és justícia.
Per tant, fa falta una millora i una modernització molt
important d’aquest servei públic, però per a El Pi, al contrari
d’alguns partits polítics, la transferència en matèria de justícia
a la comunitat autònoma podria suposar una millora per a
aquest servei públic i, per tant, després de sis mesos de mateix
color polític a Madrid i a Palma voldríem saber si hem avançat
en aquesta transferència, si realment podem veure llum al final
del túnel i, per tant, podem intentar avançar en la millora
d’aquest servei públic.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Consellera Pilar
Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Melià,
per tornar a preocupar-se per un assumpte que evidentment
també preocupa el Govern de les Illes Balears, ja que -com
vostè deia- és un dels serveis públics bàsics també en aquestes
illes i  fonamental com és aquest de l’Administració de
Justícia, que vostè sap -i hi feia referència- és evidentment
competència del Govern de l’Estat.

Vostè feia referència a tot el que ha passat en els darrers
mesos. Jo, malauradament, li diria que tant de bo fos un
problema dels darrers mesos, perquè ens trobam ... davant un
problema quasi estructural, no dels darrers mesos, sinó de les
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darreres dècades i com vostè sap molt bé també des de fa dues
legislatures no s’està negociant concretament un traspàs de la
justícia en aquestes illes. 

Al que no renuncia aquest govern és que efectivament es
faci un traspàs de la justícia en aquestes illes, però, això sí,
sempre ben dotat econòmicament perquè si no el que faríem
és traslladar el problema d’una banda a l’altra, i a pesar que no
hi hagi a dia d’avui una negociació en el traspàs concret de
l’Administració de Justícia el que sí hi ha hagut per part
d’aquest govern, i jo mateixa he estat en diferents reunions al
Ministeri de Justícia,... és perquè millori aquest servei a les
nostres illes perquè malauradament segurament és una de les...
de les feines pendents des de l’inici de la democràcia en
aquest país que ha quedat més endarrerides quant a l’avanç o al
desenvolupament d’aquest servei bàsic a l’Administració de
Justícia.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. De la seva contesta deduesc
amb bastant claredat i rotunditat  que no hi ha hagut cap avanç
en la transferència perquè vostè diu que no hi ha una
negociació, diu que no hi ha res de nou, que vostès no hi
renuncien, gràcies a Déu que no hi renuncien, és una obligació
legal de l’Estatut d’Autonomia, d’una llei orgànica, només
faltaria que renunciàssim als nostres drets i a llei que ens
empara!, però més enllà de no renunciar se suposa que vostès
haurien d’avançar i que haurien de caminar i que haurien
d’intentar que això fos una realitat i no simplement anar al
ministeri a dir que la justícia funciona molt malament.

Nosaltres esperam molts més resultats i li diré un titular
per acabar, un tema molt important, un tema que ha tengut
molta repercussió  social, titular de premsa: “La falta de
medios en los juzgados de violencia  de género es
desalentadora”, amb aquestes situacions realment necessitam
molta més contundència de la que hem demostrat i avançar,
caminar, intentar millorar aquest servei públic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, és que
totes les mancances a què vostè fa referència de
l’Administració de Justícia jo les subscrit fil per randa. Per
tant, no m’ha de convèncer a mi de les mancances que hi ha
tant en mitjans materials com en mitjans humans en
l’Administració de Justícia. 

Aquí no he vengut a fer cap paperot, Sr. Melià. Jo li podria
dir que totes les converses que he tengut amb el ministeri eren
per iniciar unes converses en el traspàs de les competències
en justícia i no és així. El que li puc dir és que hem reiterat en
moltes ocasions al ministeri la nostra preocupació per les
mancances que tenim en recursos humans i en recursos
materials. 

Vostè ha posat com a exemple, molt bé, les mancances als
jutjats de violència de gènere i, sap per què estam davant
d’aquestes mancances, entre moltes d’altres coses?, perquè el
Govern del Sr. Rajoy va eliminar un plus als funcionaris i
funcionàries que feien feina a aquests jutjats de violència de
gènere, als dos jutjats de Palma i al jutjat d’Eivissa...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

... i només per acabar, no pos..., vostè diu que per suposat...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

... que defensam aquest traspàs, no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 14596/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup
Parl amentari Popular, relativa a la llista d’espera a
l’Oficina de la Dona a Eivissa.

Passam a la novena pregunta, la RGE núm. 14596/18,
relativa a la llista d’espera a l’Oficina de la Dona a Eivissa, que
formula la diputada Sra. Maria José Ribas i Ribas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé, bon
dia a tothom, Sra. Consellera, coincidint fa uns dies amb el
Dia de la lluita contra la violència de gènere tenguérem
coneixement que l’Oficina de la Dona d’Eivissa té 44 dones
víctimes de violència de gènere esperant per rebre assistència
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psicològica des de fa ja mesos. Segons explicaren la directora
de l’oficina, així com la consellera, tenen manca de personal
per poder atendre-les. 

Per a nosaltres és sens dubte un fet gravíssim que ens
preocupa molt i que s’ha produït per primera vegada en la
història del servei d’aquest Consell d’Eivissa. Mai no havia
passat i mai més no hauria de tornar passat. 

Per això, ens podria dir si el Govern tenia constància que
es donava aquesta problemàtica?, i en cas afirmatiu si hi ha fet
alguna cosa respecte d’això.

Quina opinió els mereix a vostès que aquestes 44 dones no
estiguin ateses psicològicament?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la Sra. Consellera Pilar
Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Ribas, per
preguntar sobre un tema que ens preocupa especialment tot el
que fa referència a l’atenció a les víctimes de violència de
gènere.

A l’Oficina de la Dona a la qual fa referència, del Consell
d’Eivissa, que gestiona el Consell d’Eivissa, jo estic encantada
de contestar-li aquesta pregunta, és una llàstima que fa quatre
dies que hi va haver un ple al Consell Insular d’Eivissa i ningú
del seu grup no preguntàs per un tema que està gestionant el
Consell d’Eivissa i que tanta preocupació ha aixecat. 

Per tant, li puc transmetre les dades que a mi em transmet
la consellera d’Eivissa Sra. Jurado i puc dir-li que des de
l’Oficina de la Dona ens transmeten que tots els casos han
tengut una valoració, que és cert que han tengut una manca de
personal de dues psicòlogues perquè una d’elles està en
excedència i això ha causat una espera en atenció psicològica,
però justament ja el proper dilluns s’incorpora la psicòloga
substituta i, per tant, esperam que ja es pugui, diguem, donar
resposta a totes aquestes dones que estan en llista d’espera. 

La violència masclista evidentment és una xacra que
necessita la implicació de tots i to tes. I, per tant, mentre hi
hagi una sola dona que necessiti d’aquest servei, els
instruments o en aquest cas els recursos que hi posi
l’administració, sempre ens semblaran insuficients.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Moltes gràcies. Bé, gràcies per la seva resposta, jo
esperava que em contestàs la consellera d’Afers Socials, però
no passa res, em val la seva. En tot cas, Sra. Consellera, amb
la seva resposta encara ens preocupam molt més, perquè
davant una situació tan greu vol dir que no hi ha hagut una
col·laboració o que no ha demanat col·laboració el Consell
d’Eivissa, quan és un equip de govern que abandera o pretén
abanderar la lluita contra la violència de gènere. A nosaltres
ens sembla molt greu si la Sra. Lídia Jurado no ha estat capaç
de demanar ajuda al Govern per intentar trobar una solució.

Sra. Consellera, miri, jo crec que tots estarem d’acord que
a les polítiques contra la violència de gènere, hem de donar
una especial importància a la coordinació i a la col·laboració
enter les diferents administracions i hem d’unir esforços. A
Eivissa hi ha 44 dones que ho estan passant malament, Sra.
Consellera, que pateixen per les seves vides i per les dels seus
fills i que no reben de les seves administracions l’atenció que
necessiten. I això és així, per més que ho intentin suavitzar i
dir que el dia 10 contractaran algú. No podem tolerar-ho i no
podem tolerar que després de fer una passa tan difícil com és
denunciar o assumir que s’és una víctima, l’administració no
respongui a les dones que han patit  maltractament, perquè
aquesta xacra social, com vostè diu tan terrible no entén de
burocràcies, ni de competències. I no podem permetre que els
serveis o els protocols fallin en un tema tan sensible, sigui de
qui sigui la competència.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sra. Ribas. Només aclarir-
li, li contest jo la pregunta perquè les polítiques d’igualtat i
l’Oficina de la Dona està a la Conselleria de Presidència, que
supòs que vostè, després ja de tres anys ja ho deu saber.

Per altra banda, estic d’acord amb vostè que l’atenció
integral a les dones víctimes de violència masclista no entén
de competències i que ens hem de coordinar tots el màxim
possible per donar una resposta efectiva. Des del Govern ens
hi dedicam en cos i ànima. Vostè em pregunta per l’Oficina de
la Dona del Consell d’Eivissa. Ja li he dit la mancança que
teníem d’aquesta professional, que serà substituïda dia 10.

I està molt bé que ara diguin que és igual de qui és
competència cada matèria, perquè li he de recordar que fa
només cinc anys el Govern de les Illes Balears, presidit pel
Partit Popular, va eliminar 7 de les 10 oficines d’atenció a les
víctimes del delicte , escolti bé, 7 de les 10, per tant, ara
només en tenim 3, amb l’excusa que el Govern de les Illes
Balears no hi tenia cap competència i que això ho havia de
gestionar el Ministeri de Justícia.
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I per últim, per últim, Sra. Ribas, només demanar-li que es
deixin vostès arrossegar pels que defensen derogar la Llei
d’igualtat i la Llei contra les violències masclistes...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 14598/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a les solucions a les
famílies amb infants autistes de Balears Gaspar Hauser.

Passam a la desena pregunta, la RGE núm. 14598/18,
relativa a les solucions a les famílies amb infants autistes de
Balears Gaspar Hauser, que formula la diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Els darrers mesos han estat un
calvari per a les famílies que reben servei de l’entitat Gaspar
Hauser. Per una banda a finals del mes de setembre el Govern
va anunciar que no renovaria el concert a l’entitat, per no
comptar amb l’autorització necessària i això va suposar que 84
nins autistes de 0-6 anys varen ser desviats a altres centres.

Per altra banda Gaspar Hauser també presta serveis
educatius a nins autistes que no estan en un centre especial,
sinó que reben atenció especialitzada en centres ordinaris,
concertats o públics. En qualsevol cas solucions que els
permet relacionar-se amb altres nins i lluitar per a la seva
inclusió educativa de forma real.

A causa del deute que té Gaspar Hauser, fa cinc mesos que
no paga les nòmines i ha anunciat un ERO. Tot això suposa
posar en perill l’atenció educativa d’aquests nins, i els seus
pares estan molt preocupats. Què passarà amb ells i als seus
professionals referents? Qui es farà càrrec d’atendre les seves
necessitats educatives? Voldríem saber, Sr. Conseller, quina
atenció està dedicant a aquestes famílies i quines actuacions
ha fet per garantir el servei? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
moltes gràcies per la seva pregunta, que em permet dir totes
les coses que estam fent respecte d’aquesta qüestió.

En primer lloc ahir era el Dia Internacional de la
Discapacitat i un dels punts clau de la nostra política està en

l’atenció a la diversitat, creant més personal de l’atenció a la
diversitat que mai, donant una coordinació als centres
d’educació especial, creant un centre d’educació especial a
Eivissa. I en aquest cas concret ja hem tengut més de cinc
reunions amb APNAB, amb els pares del centre Gaspar
Hauser; avui n’hi ha una entre IMAS, Conselleria de Serveis
Socials i Conselleria d’Educació; i demà tenc una altra reunió
amb els pares.

Per tant, la preocupació és màxima perquè la nostra
preocupació són els alumnes. Vostè sap que en aquests
moments hi ha un concert en els centres d’educació especial
i 68 nins amb aules ACE més (...) . I en aquest moment
nosaltres com a Conselleria d’Educació estam pagant de
forma religiosa, de forma total legal, el que significa el
pagament delegat a aquells centres concertats i això es va fent.

Quin és el problema que tenim en aquests moments? Que
per part de la Seguretat Social hi ha un embargament en
relació amb els mòduls de manteniment, de funcionament de
centres i per això volem treballar amb IMAS i Conselleria de
Serveis Socials, per tal de trobar una solució.

Per tant, la nostra preocupació són els al·lots i si realment
hi ha un problema que Gaspar Hauser no pot gestionar
adequadament aquesta qüestió, és evident que ja estam
treballant amb altres entitats, per tal de fer un traspàs o per fer
de qualque manera aquests centres concertats puguin ser
gestionats per un altre centre. 

Per tant, és evident que el nostre objectiu és clar, que els
nins tenguin la màxima atenció, la màxima qualitat, que en
definitiva ha estat el que hem plantejat des del principi de
legislatura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, aquestes
famílies es reuniran demà amb vostè perquè li han demanat
elles expressament una reunió davant la passivitat de la seva
conselleria. El seu director general els va passar amb cançons,
dient-los que havien d’esperar a veure si Gaspar Hauser resolia
els  seus problemes i si no, ja traurien el servei a concurs,
sense saber si guanyaria el concurs una empresa que tengués
formació en matèria autista.

Però mentrestant les famílies estan angoixades, perquè els
seus fills autistes quedaran desatesos a l’escola. Els
treballadors estan deixant d’anar a fer feina perquè no cobren
i a les aules quedaran els mestres amb 6 o 5 nins que per tant,
no podran acompanyar al bany, que per tant, no podran
acompanyar a dinar, que per tant, no podran atendre
degudament i deixar un minut tots sols, perquè són nins que
estan medicats i es poden agredir.
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Miri, Sr. Conseller, aquestes famílies volen un poc
d’atenció, no volen que els reubiquin i els passin amb cançons,
perquè aquests nins tenen problema de socialització i si es
reubiquen aquests problemes es poden agreujar. I el que li
demanen és un poc d’atenció, menys reunions amb les
conselleries i més reunions i solucions amb les famílies,
perquè qui té les competències educatives és vostè i ha de
prestar atenció a tots els nins per igual, perquè tots tenen dret
a tenir una igualtat d’oportunitats. Rebi’ls ja, Sr. Conseller, i
doni’ls solucions, perquè fa tres mesos que estan angoixats i
no volen més perjudicats perquè ja n’hi ha hagut bastants.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, Sra. Riera, jo no vull debats inútils amb vostè, he dit
que hem tengut cinc reunions amb les famílies, ens hem reunit
a petició  nostra, avui ens tornam reunir. Nosaltres ens
preocupam sí o sí d’aquests al·lots. Ja m’hauria agradat que
vostès s’haguessin preocupat dels al·lots que la legislatura
passada varen retallar més de (...) professorat i varen afectar
realment els al·lots.

Efectivament que és així, nosaltres ens preocupam dia sí
dia no i ja que realment tenc un parell de segons, li puc dir
dues coses. Nosaltres malgrat tot, hem fet de la nostra
preocupació cap aquests nins de discapacitat un objectiu bàsic
d’aquesta legislatura, la idea és l’educació inclusiva i ho farem
i ho seguirem fent, malgrat vostè  amb les seves preguntes
intenta desviar l’atenció. Ens hem preocupat i ens
preocuparem i ja que tenc la paraula, vull dir que en aquests
moments que malgrat les mentides d’algun mitjà, d’algun grup
polític, nosaltres donam suport (...) al centre educatiu de Can
Raspall. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 14599/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transport regular
per carretera.

L’onzena pregunta, la RGE núm. 14599/18, relativa a
transport regular per carretera, presentada per la Sra. Diputada
Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, és
ajornada, atesa la petició del Govern presentada mitjançant
l’escrit RGE núm. 14805/18.

I.12) Pregunta RGE núm. 14589/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i  Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Ill es Balears, relativa al
compliment de la moció sobre l’educació 0-3 anys.

Doncs passam a la dotzena pregunta, la RGE núm.
14589/18, relativa al compliment de la moció sobre
l’educació 0-3 anys, que formula la diputada Sra. Laura
Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies President. Em permetrà, però no em puc quedar
callada, a les senyores del Partit Popular tant no els pot
interessar el benestar de les dones quan el president del seu
partit ha dit que estaria disposat a pactar amb un partit que es
vol carregar tots els nostres drets...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per favor, un poc de seriositat en aquesta cambra!

Presidenta. Bon dia a tothom. Ens hi jugam molt després
del que hem vist aquest cap de setmana i és un pilar
fonamental de l’educació progressista i de les polítiques
progressistes l’etapa 0-3. Per això, nosaltres estam preocupats
si volem garantir que la modificació del Decret 131/2018 es
farà efectiva en temps i forma per desenvolupar totes les
mesures que en aquesta cambra es varen aprovar en una moció
que va presentar el nostre grup parlamentari.

La modificació d’aquest decret és absolutament important
perquè regula qüestions com les ajudes, beques i
bonificacions que es varen aprovar aquí o ajudes a la
reconversió també voluntària, però amb suport, de les
guarderies a centres educatius dins la xarxa pública, i és cert
que diversos grups parlamentaris vàrem demanar que aquesta
modificació quedés inclosa a la Llei de pressupostos, això
voldria dir que a finals de desembre ja tendríem aprovada
aquesta modificació. 

Des de la conselleria se’ns ha explicat que això no és
possible i ens anirem, segurament, a principis del mes de
març. Jo crec que a ningú no se li escapa que ja entram de ple
en període electoral, això suposa que després pot quedar aturat
gairebé tot i es posaria en perill tal vegada precisament
l’aprovació i la modificació d’aquest decret. Ja tenim un
avantprojecte, ja seria cosa que això es pogués incloure d’una
altra manera a la Llei de pressuposts, però com que s’ha
decidit que ha de passar per Consell Escolar, el que volem
saber i el que volem tenir aquí claríssim és el que li demanam
avui i és que hi ha un compromís, si realment hi ha aquest
compromís, que a principis de l’any 19 estigui aprovada la
modificació d’aquest decret per tal de donar compliment a la
moció sobre educació 0-3 que es va aprovar en aquesta
cambra.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo, per la seva
pregunta i per preocupar-se una vegada més de qüestions que
són molt bàsiques i que han estat un dels eixos transversals de
la política del Govern i del suport que hem tengut dels
diferents grups amb els quals firmàrem els acords pel canvi,
i un d’ells fa referència a tot el tema educatiu. Com vostè i jo
coincidim perfectament l’etapa 0-3 anys és una etapa
educativa i des del principi de legislatura aquest govern ha
treballat intensament per fer possible i per millorar la situació
de l’etapa 0-3 anys.

Breu recordatori, molt breu, però crec que s’ha de dir. La
legislatura que es comença a fer feina amb el tema 0-3 és la de
2007-2011 on el Govern de les Illes Balears inverteix gairebé
3 milions d’euros amb un suport del Ministeri d’Educació de
13.478.000 euros, era l’època de Govern Antich, Govern
Zapatero a Madrid, per si hi havia algun dubte. La segona
legislatura 2011-2015, Govern Bauzá-Govern Rajoy, passam
d’una inversió dels 3 milions passam a 970.000 euros de les
arques autonòmiques i dels 13 milions d’euros del Govern
d’Espanya passam a zero euros a l’època del Partit Popular. 

En aquesta legislatura seguim mantenint els zero euros per
part del Govern d’Espanya que nosaltres seguim reivindicant
perquè nosaltres sempre defensam els interessos dels
ciutadans d’aquestes illes, hem passat ja a una inversió de
5.287.000 euros de les arques autonòmiques i amb el
pressupost de 2019 acabarem la legislatura amb una inversió
de gairebé 10 milions d’euros. L’època que més s’haurà
invertit en 0-3 anys serà aquesta legislatura, sense cap mena de
dubte. Per tant, el compromís, Sra. Camargo, és evident
perquè s’ha demostrat amb fets que ja hi són per part dels
pressuposts públics d’aquesta comunitat autònoma. 

Quant al decret i la seva pregunta, a veure, vostè sap que
vàrem començar a governar amb molta il·lusió per canviar el
fons i la forma de fer política, el fons i la forma, i veníem
d’una època on l’educació havia estat duita des de la imposició
més radical per part de qui governava i nosaltres diguérem, no
ho farem així, les decisions es prendran a un consell escolar
que serà l’assemblea educativa i es farà des de la participació
de la comunitat educativa. Aquest era un dels compromisos
ferms que nosaltres no volem deixar d’assolir de cap de les
maneres. 

Aquest avantprojecte de decret ja està en el Consell
Escolar i el Consell Escolar és qui l’ha de dictaminar perquè
és molt important també la forma de fer política a aquesta
comunitat autònoma, a què nosaltres no volem renunciar, i en
el mes de març el tendrem aprovat definitivament. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camargo, té vostè la paraula. 

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bé, jo li volia sentir dir que seria abans
del mes de març perquè justament aquest és el perill i perquè
hem vist que amb aquest tema de l’educació 0-3 fins ara,
encara que estam convençuts que és la legislatura, després de
tot el que s’ha fet i després del que esperam que no torni a
passar, en què més coses s’han avançat, però tot han estat
dilacions perquè, si se’n recorda, la PNL de MÉS per Menorca
es va aprovar a finals de febrer, donava un mes per constituir
la comissió i no es va constituir el mes de maig, el darrer dia;
el 21 de maig es va prendre l’acord de modificació d’aquesta
normativa de la qual parlam avui...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... cinc mesos després encara no s’ha modificat, per favor
facin via...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Camargo. Sra. Presidenta, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Camargo, no dubti, els fets ja
els hi he explicat, es farà tota la via que es pugui, però els
tràmits normatius són els tràmits normatius. I afegir una cosa
més que crec que també és important en l’aposta que hem fet
valenta per ajudar a les famílies a les èpoques de 0-6 anys que
és la deducció fiscal que entra ja en aquest proper pressupost
que les famílies es podran deduir fins a 600 euros per les
despeses de 0-6 anys. Per tant, el compromís es demostra amb
fets i el camí...

EL SR. PRESIDENT:

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

... es fa caminant, que és el que hem fet durant la legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 14601/18, presentada per
l ’Hble. Diputada Sra. María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relati va a
l’absència de control a la inscripció d’habitatges.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 14601/18,
relativa a l’absència de control a la inscripció d’habitatges, que
formula la diputada Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Armengol,
l’altre dia sortia publicat a la premsa, i hi faig referència
textual, que centenars de pisos buits dels fondos buitres
escapen al control del Govern. L’article s’estenia a dues
pàgines i plantejava accions futures del Govern, però m’estim
més que m’ho expliqui vostè. 

Per tant, quines mesures pensa adoptar per fer front a la
falta de control del Govern respecte d’aquelles empreses que
no inscriuen els pisos buits en el registre?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Huertas, per parlar
d’un dels temes que jo sé que amb vostè compartesc, que és un
dels temes fonamentals d’aquesta comunitat autònoma, que és
la problemàtica en torn a l’habitatge. Vostè també va participar
de la Llei d’habitatge i crec que ens hem de sentir orgullosos
perquè és una llei d’habitatge valenta i que per primera vegada
en aquesta comunitat autònom tenim una llei que ens dóna el
marc normatiu possible precisament perquè els grans tenidors
de més de deu habitatges i que les tenen dos anys desocupades
les hagin de posar en nom de l’IBAVI per poder-les emprar
com a habitatges de protecció oficial per a les persones que
les necessiten.

Per tant, és important aquesta llei, aquesta llei és la que
ens dóna aquest marc i jo li he de negar la major, no hi ha cap
falta de control sinó que precisament és tot el contrari, tenim
ja els primers resultats del que ha estat l’aplicació d’aquesta
llei, els grans tenidors de forma voluntària, com vostè sap, ja

han hagut de posar en el registre els habitatges que tenen
aquestes característiques, més de dos anys buides i que són
més de deu per propietari, i n’han inscrites 859; hem passat de
zero a 859.

És un avanç enorme, no suficient, Sra. Huertas, no
suficient, però és un avanç enorme. Ara, per aplicar amb
contundència la Llei d’habitatge evidentment feim totes les
passes que la normativa ens permet, paral·lelament a aquest
procés que voluntàriament inscriguin aquests grans tenidors
els habitatges que tenen, nosaltres feim des de la inspecció,
treballam des de l’IBAVI per saber si aquests grans tenidors en
tenen més, si algun gran tenidor no ha fet registre voluntari. En
aquest moment estam en aquesta fase d’inspecció i de recerca
de tots els habitatges que no hagin estat inscrits
voluntàriament. Creim que n’hi ha més i, per tant, en aquesta
línia feim feina; si trobam algun gran tenidor que no l’ha
inscrit voluntàriament evidentment s’obrirà l’expedient
sancionador.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Huertas, té vostè la paraula.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies. Estic d’acord amb vostè que és una llei valenta,
una petita xacra va tenir, però la resta crec que quant a
habitatge és una llei valenta. Quant a les inspeccions segons el
diari publicava que només un sol fons buitre tenia 120
habitatges buits, clar, jo crec que deuen estar informats i que
això és cert. 

Quan vaig demanar quants d’inspectors hi havia a la
Direcció General d’Arquitectura a dia 2 de juliol de 2018 em
varen contestar que només hi havia un inspector i cinc estaven
en procés de dotació. En el diari, no sé si és veritat, posava
que ja hi havia cinc inspectors, però a mi això em suscita
dubtes perquè no sé en qui moment s’han convocat les
oposicions i si vostè -o el concurs- em podria dir quants es
varen contractar. 

Aquesta mateixa notícia també diu que vostès volen
incorporar un total de disset inspectors, mirats els pressuposts
a la partida de Direcció d’Arquitectura és cert que augmenta,
però en cap cas no augmenta el suficient per poder dotar
disset o dotze inspectors més, i menys després de la contesta
de la consellera d’Hisenda, que ha contestat al Sr. Aitor
Morrás que encara hi havia personal també per a l’oficina
buida. Per tant, tenc els meus dubtes que en aquest moment
existeixin cinc inspectors, perquè no sé a quin moment es
varen dotar aquestes places i es varen contractar, i s’hauran de
modificar tots els pressuposts per poder dotar 12 places més.

De totes maneres, el tema del control és endèmic en
aquest govern, perquè, li diré, per la Direcció General de
Consum un sol inspector per a l’illa d’Eivissa, un sol inspector
per a l’illa de Menorca. Direcció General de Salut Pública per
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a Eivissa i Formentera un inspector, per a Menorca, dos
inspectors...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

..., i així podem seguir. Per tant, fan vostès...

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sra. Huertas. Sra. Presidenta, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Huertas.
Efectivament, com vostè supòs que coneix perfectament
respecte de la Llei d’habitatge, perquè aquests habitatges buits
puguin ser o hagin de ser obligatòriament inscrits en el
registre, necessiten tenir unes certes condicions, la més
important és que duguin dos anys buits. Per això, la
investigació que jo li deia que es fa des de la conselleria és:
primer de tot, veure si hi ha pisos que no s’han inscrit en el
registre, i segon, si acompleixen els requisits, aquests dos
anys, ho estam comprovant a través del consum de llum,
d’aigua, del certificat d’empadronament, vull dir que té una
dinàmica llarga per a la comprovació que s’hagi inscrit. I
després s’obre l’expedient sancionador.

No passi pena del nombre dels inspectors, hem augmentat
les places dels inspectors en 6, s’han dotat en els pressuposts
del 2018, queden consolidats per al pressupost del 2019 i es
van omplint en base als borsins que estan fets. Per tant, en
aquesta línia de retorn de drets i també d’augmentar els
funcionaris públics, després d’una època de retallades
immenses,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... que l’únic que va significar és retallar els serveis públics,
nosaltres l’hem canviada radicalment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 14591/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa als Serveis Informatius d’IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta, la RGE núm. 14591/18,
relativa als Serveis Informatius d’IB3, 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, li parl de les treballadores i dels treballadors d’IB3
Televisió i d’IB3 Ràdio, queden sis mesos per acabar aquesta
legislatura i un dels grans temes que vàrem iniciar aquesta
legislatura va ser el nou model d’IB3 i les condicions laborals
dels treballadors que feien feina a la ràdio i a la televisió.

Poc o res hem avançat d’aquell model que vàrem dir tantes
vegades que volíem internalitzar, especialment els Serveis
Informatius. Bé, sincerament, vostè em dirà que ha
internalitzat 7 persones, no dels Serveis Informatius, sinó del
Servei Lingüístic i perquè la mateixa Conselleria de Treball ha
hagut de reconèixer que els tipus de contracte que tenien no
eren adients per com estaven contractats.

Podemos ha parlat d’aquesta internalització d’aquestes 7
persones com si hagués aconseguit la lluna, hem tocat el cel,
malgrat no tengui res a veure amb el que varen prometre abans
amb les eleccions. Però bé, això és un mal que no afecte
només Podemos, perquè el seu partit, i també tota la resta que
l’acompanyen en aquest govern, en campanya varen parlar
d’internalitzar les dones i homes que fan feina a ràdio i a
televisió, a IB3, i no una vegada, ni dues, sinó moltes vegades.

Li recordaré unes paraules del Sr. Francesc Antich que a
l’any 2007 en campanya va dir: els treballadors només volen
estabilitat i tendran estabilitat perquè hi haurà un govern
socialista que se’n cuidarà dels treballadors, no ens durà molta
feina -deia ell, va dir-, perquè bastarà que aquests que tenen els
contractes milionaris fuera. Ho passarem als treballadors -va
acabar.

Després de les eleccions del 2007, va guanyar el Govern
socialista i res de res.

Davant aquesta situació, jo li deman: han renunciat
definitivament a la internalització?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per demanar avui
d’una qüestió molt concreta de la Radiotelevisió Pública de
les Illes Balears, però em permetrà dir que jo estic molt
contenta del canvi que s’ha fet amb la Radiotelevisió Pública
de les Illes Balears en aquesta comunitat autònoma, per
qüestions que són molt bàsiques, des de la independència i la
pluralitat informativa, al servei públic i garantir el dret a una
informació veraç i plural, a unes Illes que són quatre tenir les
delegacions ben muntades a cada una de les illes també és
important, el suport a la producció pròpia d’aquesta comunitat
autònoma que és guardonada i premiada per la qualitat dels
projectes audiovisuals que s’emeten, i tantes i tantes altres
coses.

Però bé, vostè em demana concretament pel tema de la
internalització del personal. El director de la Radiotelevisió
Pública ho ha explicat a la Comissió de control en un parell
d’ocasions, vostè em parlava del model de la Radiotelevisió
Pública que, Sr. Font, no per... en fi, no per donar la
responsabilitat a un altre, però això s’havia de treballar des del
Parlament de les Illes Balears, des de la comissió assessora i
s’havia de fer una proposta, per tant, no la volíem fer des del
Govern, la volíem deixar en mans dels grups parlamentaris i en
això estam.

Quant a la internalització, el que es fa, d’acord entre IB3 i
d’acord amb els treballadors de la casa, que crec que és
important, s’ha encomanat un estudi jurídic seriós per veure
les possibilitats o no de la internalització: e l que hauria de
costar, què significaria per als treballadors i treballadores
actuals, per als que haurien de venir. Vostè sap perfectament
que l’externalització que heretam des de l’inici, des del mal
inici d’aquesta televisió autonòmica, fa que les empreses
siguin les propietàries no només dels contractes laborals, sinó
també del material dels cotxes, de càmeres, de totes aquestes
qüestions.

Per tant, com que parlam de temes rigorosos, com que
parlam, com vostè deia, de persones, de treballadors i
treballadores, nosaltres el que hem fet és un estudi tècnic,
jurídic , que s’elabora, que tot d’una que en tenguem, que es
tenguin per part d’IB3 les conclusions, s’explicaran,
evidentment, als grups parlamentaris per poder prendre les
millors decisions possibles.

Jo no vull donar falses esperances a ningú i no vull frustrar
més sensacions de ningú. Per tant, en base al que puguem fer
i al que no puguem fer prendrem les decisions oportunes i
sens dubte comptarem amb l’opinió del seu grup parlamentari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats, la meva impressió és que no farem internalització,
farem un estudi, que estan molt bé els estudis, en vàrem fer un
ja fa vuit anys, això comença a ser ca’n estudi, i aquí ha de ser
ca n’acció, hauríem d’actuar.

Miri, Sra. Presidenta, vostès varen presentar una proposta
conjunta, amb Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i vostès mateixos, on, en el seu punt número 5, deien
que volien internalitzar aquest tema, els treballadors i
treballadores de Radiotelevisió, a principis de legislatura, en
el desembre. Quan varen haver de votar, vostès mateixos varen
fer esmenes i ja varen llevar d’aquesta proposta que s’hagués
d’internalitzar, sinó que ho farien professionals.

No li parlava de la neutralitat, dels canvis en producció
pròpia, li parlava de les dones i homes d’IB3 televisió i ràdio
que no veuen que el que prometem en campanya ho facem
quan governam, i em tem que ho tornarem prometre en
campanya. Em sap greu, no hem complert.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Discrep, Sr. Font, és la primera
vegada que s’encarrega un estudi seriós sobre la necessitat o
no d’internalitzar el personal d’IB3, i si l’estudi ens dóna
garanties que ho podem fer i els costs que podem tenir i com
pot afectar la Radiotelevisió Pública, es tiraria endavant. I jo
li he dit, crec que clarament, sense cap embús.

Després, crec que també és important, que IB3 fa una
aposta per la renovació tecnològica i hi ha un pressupost de 6
milions d’euros per invertir en la modernització, la renovació
tecnològica dels estudis, de tota la digitalització; per tant és
una televisió autonòmica i una ràdio autonòmica que es posen
al dia...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... en allò que també és fonamental per garantir també
l’estabilitat dels treballadors i treballadores.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 14600/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la defensa del s
interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
davant el Govern central.

Doncs, passam a la quinzena pregunta, la RGE núm.
14600/18, relativa a la defensa dels interessos dels ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears davant el Govern central, que
formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, a l’any 2004
es va firmar un conveni de carreteres entre el Govern
d’Espanya i el Govern balear, per un import de 240 milions
d’euros, en inversions en carreteres. A l’any 2005, vostès, el
PSOE, des de Madrid, amb Rodríguez Zapatero i Magdalena
Álvarez, varen rompre unilateralment aquest conveni que
s’havia firmat i varen perjudicar greument els interessos
d’aquesta comunitat autònoma.

El Partit Popular governava aquí i va posar un recurs davant
el Suprem el qual es va guanyar en el març del 2015 i e l
Tribunal Suprem va dir que s’havia de tornar negociar a la
Comissió Bilateral Mixta aquests convenis, els dos, el del
1998 i el del 2004.

El del 1998 nosaltres ja el vàrem arreglar a l’anterior
legislatura, però m’agradaria saber què ha passat amb el del
2004.

Per això li deman: considera que vostè ha defensat els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears en relació amb
aquest conveni de carreteres de l’any 2004, que vostè posa de
forma continuada en els pressuposts i no el cobra? Creu que
ha defensat el que havia de defensar davant Madrid?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Aquest
Govern, ja ho he explicat a una pregunta anterior, tenia dues
coses molt clares, canviar el fons i la forma de fer política, i
una de les qüestions de fons era defensar els interessos de les
Illes Balears davant Madrid, governàs qui governàs, aquesta és
una qüestió de fons que hem practicat i hem exercit durant tota
la legislatura, hagi governat qui hagi governat.

És veritat que ens ho varen deixar molt fàcil, perquè vostès
en quatre anys no varen anar a defensar res a Madrid, a
l’inrevés, varen renunciar a tot.

(Alguns aplaudiments)

Veníem d’aquella època, el canvi ha estat fàcil de fer i
durant tota la legislatura sí, hem defensat els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears, amb inversions i, efectivament,
vàrem anar a Madrid el primer, vostè se’n recordarà del
protocol del Sr. Montoro, i  dels  incompliments del Sr.
Montoro, al qual vostè va tenir boqueta tancada, Sr. Company.

Per tant, se li veu massa el plumero, vostès haurien de
tenir la mateixa posició governi qui governi a Madrid, que és
el que fa aquest govern. Però no es preocupi, nosaltres
continuarem per defensar els interessos de les Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, ha defensat els interessos dels ciutadans de
les Illes Balears amb un règim especial que no tenim i es va
comprometre al mes de novembre; amb un sistema de
finançament que vamos, s’havia de menjar el món quan vostè
va arribar, tampoc no el tenim; amb un conveni del 2004, que
no tenim ni un euro, culpa de la seva mala estratègia a Madrid.
Vostè és molt mala negociadora, Sra. Armengol, la pitjor que
hi ha hagut mai en aquesta comunitat autònoma.

Parlaven de la condonació del deute, també se n’han
oblidat, sobretot ara que governen els seus.

Sra. Armengol, postureo, ja està bé, els ciutadans de les
Illes Balears no es mereixen aqueixa candidesa, sense tenir
resultats, ja està bé, Sra. Armengol! Deixi el postureo i
comenci a fer feina!

Vostè, la Comissió Bilateral Mixta, els membres d’aqueixa
comunitat autònoma els va nomenar un any després, un any
després d’haver agafat el Govern. I on se’n va, Sra. Armengol?
I és allà on el Tribunal Suprem li va dir que s’havia de seure. I
nosaltres li hem demanat en el mes de juny: i quantes vegades
s’ha reunit aqueixa comissió? I vostès no ens contesten, i
haurem de demanar empara a aquesta presidència, perquè
vostès no ens contesten.

Vostè què ha fet? I és allà que hauria de negociar aquests
240 milions d’euros, que són molts de doblers, Sra.
Armengol. I vostè els vol deixar perdre, perquè no vol anar en
contra d’una decisió de vostès mateixos a Madrid, i això no
pot ser Sra. Armengol.

I li vull dir una altra cosa, no... de cap manera admeti posar
això dins el REB, perquè no té res a veure, perquè vostès van
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per aquí, i l’altre dia ja li vaig dir a la seva consellera, els 240
milions d’euros estan invertits aquí a Balears i Madrid no els
ha pagats, i vostè ha d’aconseguir que els paguin. Bé, ja no ho
aconseguirà, però ho farem nosaltres, perquè vàrem
aconseguir allò del 1998, que vostè ens diu que no vàrem fer
res, Sra. Armengol, canten papers i menten barbes!

Per favor, Sra. Armengol, deixi de dir mentides de què no
s’ha fet res i sigui creïble.

I després li vull dir, si ens ha de menester venim amb vostè
a defensar els interessos de les Illes Balears, i segur que els
defensarem molt millor de com ho ha fet vostè fins ara. Deixi
el postureo, Sra. Armengol, i es posi a fer feina, deixi de fer
estudis i històries.

Feina, Sra. Armengol!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, jo entenc la
seva postura, vostè va passar quatre anys com a conseller
sense defensar res per a la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma. Li diré el que hem fet nosaltres, nosaltres hem anat
a Madrid a defensar tots els convenis als quals vostè renuncià
a dir: nosaltres no els perdonam, els  volem, i negociam un
conveni ferroviari el qual ara sí, amb un govern que ens
escolta; el règim especial serà una realitat molt aviat en
aquesta comunitat autònoma, per fer justícia als desavantatges
que ocasiona la insularitat, Sr. Company.

D’aquí poquet s’ampliarà el Parc Nacional de Cabrera.
Estam amb la ministra de Transició Ecològica amb un nou pla
de transició energètica a les nostres Illes, amb inversions
potents que han de venir de l’Estat, i tot això s’està acordant.
Igual que en inversions hidràuliques i en tantes i en tantes
coses que vostès, Sr. Company, varen deixar endarrera.

Però li diré una altra cosa, no només defensam els
interessos de la ciutadania de les Illes Balears en tema
d’inversions, i no és suficient i no és suficient, i  en volem
més, sinó que la defensam també en els temes competencials,
Sr. Company; defensam que la competència d’educació és
nostra i que des d’aquí es gestiona molt millor, i volem que els
nostres nins i les nostres nines tenguin una educació dirigida
des del Govern de les Illes Balears.

Vostè què troba, Sr. Company? Perquè amb vostè passam
d’un extrem a l’altre, va començar la legislatura dient: jo
rebuig la política Bauzá, se’n recorda que a la Llei de símbols

varen desaparèixer perquè no varen tenir coratge que havien de
fer una cosa o l’altra?

(Remor de veus)

I ara resulta que el seu president, a nivell estatal, li diu: a
recentralitzar, competència de salut, de serveis socials i
d’educació la volen per a l’Estat. Nosaltres la volem per als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, tal i com marca
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Què vol el Partit Popular? Això és el que haurien d’aclarir,
això és defensar els interessos de la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 12663/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel
que fa a la gestió i  a l’actuació a les inundacions patides
a Mallorca el passat mes d’octubre.

Doncs, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm. 12663/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política
general del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
pel que fa a la gestió i a l’actuació de les inundacions patides
a Mallorca el passat mes d’octubre.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Vidal. Miri, avui
l’interpel·lam, Sr. Conseller, 56 dies després, quasi dos
mesos, de la tragèdia ocasionada per les inundacions del
Llevant de Mallorca en què varen perdre la vida 13 persones,
moltes altres varen perdre tot el que tenien i que va destrossar
gran part dels paratges de la comarca.

La veritat, Sr. Conseller, li he de dir que em sorprèn que no
hagi vostè comparegut a petició pròpia en tot aquest mes,
aquests dos mesos, sobretot quan s’han generat molts dubtes
i contradiccions sobre la seva gestió i que hagin sortit moltes
dades contradictòries des d’Emergències.

Vostè és responsable directe de la gestió del medi
ambient, dels torrents, de les zones inundables i hauria estat
lògic que hagués vengut al Parlament a retre comptes de la
seva part de responsabilitat com a gestor. En tot cas, tendrà
ocasió de fer-ho avui i nosaltres li ho agrairem.
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Sempre hem dit que amb la tragèdia de dia 9 d’octubre hi
va haver un abans i un després,...

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

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sra. Riera. Per favor, senyors diputats i
diputades, un poc de silenci. Continuï, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... -gràcies-, un abans i un després, i així com el després va
tenir una resposta admirable per la solidaritat de la gent, per la
seva humanitat i per la seva ajuda davant la desgràcia de molts
mallorquins, de l’abans i del durant la tragèdia tenim moltes
llacunes que ens ha d’ajudar a omplir.

Per això, i en primer lloc, Sr. Conseller, voldríem saber si
vostè es considera corresponsable de la gestió d’una
emergència d’aquest tipus, on hi ha torrents desbordats,
carreteres inundades, on hi ha zones declarades perilloses i
zones declarades com a de risc. Pensam que sí, que vostè és
responsable de la gestió, juntament amb la consellera
d’Emergències, que és qui coordina, perquè l’activació dels
cossos que depenen de vostè, com és l’IBANAT, és crucial per
donar resposta adequada; perquè vostè té l’equip tècnic i humà
més preparat per actuar davant riscs naturals, com pot ser un
incendi forestal o, en aquest cas, el desbordament de torrents.

I per centrar-nos en les inundacions de dia 9, li agrairíem
si ens pogués aclarir si a principi de temporada, Sr. Conseller,
abans de la temporada de risc d’inundacions, a partir de dia 1
de setembre, si havia fet qualque reunió de coordinació entre
les dues conselleries per decidir quines mesures de prevenció
convenia adoptar i d’informació a la ciutadania. Si és vostè el
responsable de coordinar aquesta reunió o correspon a l’altra
conselleria. Si varen tractar en aquesta o a una altra reunió el
tema de com es trobaven els torrents en aquella època de
l’any. I si va alertar o informar la seva companya de si estaven
o no nets i quins eren més perillosos.

Més que res, Sr. Conseller, perquè fer els torrents nets sí
és una responsabilitat seva, vostè ens ho ha dit a qualque
interpel·lació sobre torrents, que la planificació de torrents i
de neteja la feien vostès, en funció de les zones de risc, i
nosaltres, a més, li hem demanat en qualque ocasió com es
trobaven els torrents i hem fet, a més, propostes de resolució
per incrementar la partida d’inversió, en 2017, 2018. Per tant,
si, a part de la responsabilitat de neteja de torrents, és
important saber si varen prevenir, on estaven bruts o quines
zones eren més inundables, i això li correspon a vostè.

A no ser que també la consellera d’Administracions
Públiques hagués de tenir aquesta informació i vostè l’havia de
tenir informada. O a no ser que ella tengués la mateixa
informació que vostè i actuàs en funció de les dades de què
disposàs. I si sabia com estaven els torrents afectats per les
inundacions del Llevant.

Vostè ha dit en ocasions que els torrents es fan nets en
funció de les demandes dels municipis, no és ver?, i que són
els que saben més el que necessiten. Idò bé, també voldríem
saber, Sr. Conseller, si vostè havia contactat amb els municipis
per tenir aquesta informació, amb Sant Llorenç, amb Manacor,
amb Artà, tots aquells municipis afectats per aquestes zones
de risc d’inundació, durant el primer semestre de l’any o abans
de la zona de perill d’inundacions.

Si ens pot informar també, Sr. Conseller, sobre qui té la
competència d’elaborar el Pla de gestió de riscs
d’inundacions, si només és responsabilitat seva o si també hi
va participar la Conselleria d’Emergències. Per tant, si la
Conselleria d’Emergències coneixia les zones de risc i les
mesures que preveu el pla, perquè precisament el Pla de gestió
de riscs d’inundacions preveu mesures per actuar en zones de
risc, com són aquestes zones que es varen inundar.

També voldríem saber si és veritat que s’haurien d’haver
actualitzat els plans d’emergències durant aquesta legislatura,
com per exemple l’INUNBAL. Hem dit reiteradament que és
un pla antic, però resulta que sembla que hi ha una normativa
europea que obliga a actualitzar aquests plans. És veritat, Sr.
Conseller, que haurien d’estar actualitzats durant aquesta
legislatura?, si ens pot informar d’aquesta qüestió.

També sembla que hem vist en algun mitjà de comunicació
que se l’assenyala, a vostè, com a responsable de la inactivitat
en l’elaboració d’un pla antiriades, va sortir en un mitjà de
comunicació, que feia cinc anys que la Universitat li ho
demanava i li comentava la possibilitat de fer aquest pla
antiriades. 

Voldríem saber què ha passat perquè, és clar, duim quasi
quatre anys i encara està aturat i per molta... lentitud que hi
hagi en les tramitacions administratives no ens voldrà dir vostè
que durant quatre anys no han pogut tramitar aquest pla, si fa...
tota la legislatura que se’ls demana.

Respecte de dia 9 d’octubre també tenim manca
d’informació sobre la responsabilitat que va tenir la seva
conselleria en la tragèdia, i voldríem saber -i això és molt
important- quan va actuar l’IBANAT i per què va actuar en
aquell moment en què va actuar; quan se’l va avisar per part de
la Conselleria d’Emergències, si la va cridar la consellera per
telèfon, a quina hora, si va ser al matí, a l’horabaixa o al vespre
o si va ser l’IBANAT qui va contactar amb Emergències per
saber què passava, Sr. Conseller, perquè hi ha moltes imatges
i vídeos del desastre i l’IBANAT no va comparèixer en tot el
vespre allà, no va comparèixer l’horabaixa, no va comparèixer
en tot el vespre. Per tant, suposam que va ser el vespre quan el
varen avisar a vostè i ningú no el va avisar abans perquè a més
vostè fins devers les 9 del vespre em sembla que tenia altres
actes oficials.  Sé que hi havia una festa de celebració oficial,
el vàrem poder veure públicament fins a aquella hora més o
manco, també si ens podria informar sobre a quina hora es va
desplaçar a Es Pinaret, al centre d’emergències.

A quina hora varen activar l’IBANAT, Sr. Conseller? Li ho
reiter, és molt important. Per què no hi varen anar fins a
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l’endemà? No pensa que hauria estat important la presència
dels agents d’IBANAT per ajudar a saber com es desbordaven
els torrents i tallar o no tallar les carreteres inundables?

És veritat que tot el vespre de dia 9 hi va haver 50 agents de
l’IBANAT -50- preparats i esperant que algú els activàs,
preparats perquè són professionals -com sap- que saben com
han d’actuar en un torrent inundat i ningú no els va activar? És
veritat això, Sr. Conseller?

No va sentir un poc d’impotència, Sr. Conseller, o va ser
una decisió seva?, perquè o ha estat una decisió seva o va ser
una decisió de la Conselleria d’Administracions Públiques i és
important saber si va ser una falta d’activació o va ser una
negligència en la tardança de l’activació.

Per cert, Sr. Conseller, hagués tallat vostè les carreteres
abans de l’hora que es va dir que s’havien tallat, les vuit del
vespre?, perquè supòs que ha vist l’evolució de les pluges i a
partir de les quatre de l’horabaixa hi havia pluges de 100
litres/hora a la zona d’Artà i no es varen tallar les carreteres
fins a les vuit del vespre, què hagués fet vostè?, les hagués
tancat si haguessin estat activats i haguessin anat allà?

Després d’aquesta interpel·lació, Sr. Conseller, tractarem
una moció, una moció que pretén donar més rellevància als
cossos que depenen de vostè. Ens agradaria tenir el seu punt
de vista sobre aquesta moció com a responsable, saber que li
sembla aquesta proposta d’integració de competències de
riscos i què pensa... per què es demana ara aquesta integració?,
per què es demana a resultes del que va passar dia 9? Ens
agradaria saber la seva  opinió.

Del tema del personal voldríem que ens digui com està la
dotació de recursos a la seva conselleria i a l’IBANAT perquè
la Sra. Consellera de l’Administracions va dir que vostè ja no
tenia retallades, que havia incrementat el personal, no com
ella, que continuava amb retallades a emergències i a l’112;
que vostè pagava les guàrdies, no com ella, que tenia retallades
les guàrdies; i que vostè tenia els equips de direcció, no com
ella, que tenia retallats els equips de direcció. És així, Sr.
Conseller?

És només la seva conselleria que tenia retallades, la
d’Emergències, o vostè també tenia retallades? Li ha fet cartes
el seu personal durant aquests mesos demanant més personal
o més recursos?

Sap com està el sistema TetraIB, Sr. Conseller?, perquè
vostè també forma part d’aquest sistema, no és ver?

Voldríem saber si en alguna reunió havia tractat el tema de
les comunicacions, de les zones que tenen mancances amb
punts obscurs. Quina inversió s’ha fet per millorar el sistema?,
ho dic perquè la Sra. Cladera va dir que hi havien invertit 5
milions d’euros aquesta legislatura, ho va dir en la seva
compareixença, a més havia dit que havia..., va dir que havien
millorat la zona d’Artà. Sap vostè si és cert?, supòs que com
a responsable de l’IBANAT deu saber com estan els equips de

comunicació i si és veritat que s’hi han invertit 5 milions i una
part a la zona d’Artà, que és una de les zones obscures.

Com valora que no s’haguessin activat els bombers de
Palma, tampoc aquell vespre, igual que l’ABANAT?

I finalment, quines queixes, quines recomanacions i quines
crítiques li ha fet el seu personal?, què li ha dit l’IBANAT?
Més que res perquè hem de fer una moció i volem que sigui
una moció constructiva i seria important saber quines
aportacions volen fer els seus tècnics.

Miri, els diputats varen dir quan va comparèixer la Sra.
Cladera que els faltava informació, tots pràcticament ho varen
dir, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi, i vàrem dir
nosaltres, i esperàvem que arribàs informació detallada, però
és que a dia d’avui encara no ha arribat cap informació. Hi ha
informació contradictòria de les dates d’activació dels nivells
de gravetat, de les carreteres tallades en horaris que no
quadren, de l’activació de l’IBANAT, si no hi va acudir per
negligència, informació diferent de la UME, de les dades de
les víctimes...

Seria important que vostè ens donàs alguna informació,
perquè és evident que la Sra. Cladera ha deixat moltes llacunes
i moltes d’aquestes l’afecten a vostè, i ara vostè té
l’oportunitat de posar llum a aquestes ombres, de compartir
les seves valoracions, però sobretot d’esclarir dubtes, Sr.
Conseller, sobre el seu silenci o la seva inactivitat, ja li ho dic,
i per tenir la consciència tranquil·la respecte del seu personal
i respecte de totes les víctimes que varen patir aquella tragèdia
de dia 9 d’octubre.

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Ara té la paraula el representant
del Govern, el conseller de Medi Ambient, Sr. Vicenç Vidal.

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

Molt bon dia a tothom. Primer de tot, com no pot ser
d’altra manera, unes paraules de record a les víctimes i unes
sinceres paraules de suport a aquelles famílies, a amics i a
aquelles persones que es varen veure damnificades per les
inundacions, com no pot ser d’altra manera, cosa que he fet en
particular, en privat, cosa que he fet damunt el terreny en estar
a la direcció de l’emergència i coses que he fet... que vull
aprofitar avui per fer en públic. I un agraïment a tots els
diferents cossos que varen actuar, perquè ara s’estan fent
opinions, s’estan fent molts de comentaris, però s’ha de tenir
rigor de tota aquella gent que va fer una feina excel·lent, que
va fer una feina davant una direcció concreta que va fer tot el
possible per minimitzar els danys que es produïen.
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I per part de la conselleria, Sra. Riera, que no li quedi cap
dubte que és el major dispositiu mai fet per la Conselleria de
Medi Ambient envers una emergència que no sigui un incendi.
És l’operatiu més gran que s’ha estès i durant més temps en
una emergència que no sigui vinculada i dirigida directament
per la conselleria com són els incendis.

Aquesta conselleria, com no podia ser d’altra manera, i
vostè com a consellera d’Emergències, exconsellera
d’Emergències ho ha de tenir clar, es va posar des del primer
moment a disposició de la Direcció General d’Emergències,
com no pot ser d’una altra manera, amb tot l’operatiu i amb
tota la capacitat operativa de què aquest disposa i les 
actuacions que se’ns encarregaren, els eixos que ens digueren
on havíem d’actuar: per aquest ordre, primer de to t, a la
recerca de les víctimes, això era la primera actuació que se’ns
encomanà; en un segon eix de prioritats, la retirada d’elements
sòlids que podien dificultar localitzar aquestes víctimes; la
neteja de torrents en aquells punts que podien suposar un risc
perquè recordem que venien pluges posteriors a l’emergència;
i el suport a la neteja dels nuclis urbans per aquest ordre de
prioritats.

Tot aquest dispositiu estava composat bàsicament per
l’IBANAT amb més de cent persones de mitjana cada dia, si
m’ho permet, hi ha dies que pugen, dies que baixen, l’esforç
s’incrementa en moments donats i es redueix, una mitjana
d’unes cent persones amb tot l’equipament d’autobombes,
camions grues, vehicles de transport, la central d’incendis
estant operativa, la central de comandament havent estat
situada a Sant Llorenç i com en un cas d’incendi amb un
dispositiu interinsular, que duia els recursos humans, en
aquest cas els vàrem dur d’Eivissa i estava planificat dur-los de
Menorca per donar suport, que en aquest cas no ha fet falta
perquè ja es va trobar la darrera víctima.

A més a més hi col·laboraven una mitjana de cinc o sis
agents de medi ambient diàriament i probablement el
dispositiu també menys conegut i més important per part de
Recursos Hídrics el servei de construcció amb suport d’onze
persones de TRAGSA i tots els contractistes que tenim en la
neteja de torrents; hi varen actuar més de 50 excavadores, més
de 10 minipales, 19 gòndoles, 8 camions... Tot això, aquesta
logística l’oferíem als organismes que estaven actuant damunt
el terreny, ja sigui la UME, ja sigui l’IBANAT, ajuntaments,
Guàrdia Civil, a qui feia falta maquinària la nostra logística la
hi facilitava.

Tot aquest dispositiu -com dic- de del primer moment,
sempre -com no pot ser d’altra manera- sota el comandament
únic d’Emergències i a la seva disposició.

Vostè ha fet una pregunta molt c lara: quan es va posar i
quan es va activar l’IBANAT i ha dit que jo era en un acte
oficial. És públic i notori atès que estava amb la presidenta,
amb diferents consellers, amb la portaveu del Partit Popular. 

Des del moment en què en vàrem ser conscients el gerent
de l’IBANAT i la directora general de Recursos Hídrics es
varen posar en contacte amb Emergències per posar-nos a

disposició. Jo mateix quan vaig sortir d’aquell acte oficial on
no hi havia cobertura, a l’aljub, vaig rebre la informació i em
vaig posar a disposició i vaig anar cap a Emergències per donar
suport a la presidenta en el que fos necessari, però la decisió
sobre quan s’activa l’IBANAT -i vostè com a exconsellera
d’Emergències ho hauria de tenir clar- correspon a
comandament únic, a la Direcció General d’Emergències i
evidentment va decidir, com no podia ser d’altra manera, que
eren més operatius a partir del matí. És una decisió tècnica,
una decisió que a nosaltres ens toca respectar i acatar. I així ho
vàrem fer. Li puc dir que per ordre d’aquest conseller, a les 7
del matí tot el dispositiu de la conselleria estava en els tallers,
estava en els  llocs de treball preparats per rebre les
instruccions necessàries per actuar, però és una decisió
tècnica quan s’ha de desplegar, amb quina intensitat i quines
feines ha de fer, que això evidentment li  pertocava a la
Direcció General d’Emergències.

A més a més del personal que he citat, cal destacar també
la presència de l’helicòpter de la Direcció General de
Biodiversitat que va retirar tota una zona de residus, va
determinar allà on es produïen taps o zones on s’havia d’actuar
prioritàriament i a més a més va fer un reconeixement de tota
aquella zona des de l’aire, permetia donar informació clau per
dirigir la recerca, per dirigir l’eliminació de residus i per
establir quins eren els danys que s’havien provocat. I vostè ho
ha dit també, la gestió durant i post, la Conselleria de Medi
Ambient encara hi està fent feina. 

Avui som a Llevant i seguim fent feina, perquè vàrem
detectar 29,8 milions de danys, tenen feina ara mateix a través
de contractes d’Emergències amb 2,5 milions als camins
públics del Parc de Llevant; amb 25,5 milions en obres a tots
els torrents de la península del Llevant que es varen veure
afectats per restablir la seva seguretat; 1 milió destinat a les
explotacions agràries que varen determinar un cens de
damnificats, que s’han rebut unes 300 sol·licituds que es
tramitaran davant Europa les autoritzacions pertinents per
poder fer aquesta ajuda; per urgència, també molt important i
tal vegada no explicat, es va produir també un servei de
retirada d’animals vius o morts, en aquest cas es varen fer 61
actuacions, 153 foren animals morts, 17 vius que es varen
recuperar cap els seus propietaris.

A més a més també estam fent feina per recuperar la bassa
de reg d’Artà, que té uns danys de 200.000 euros i uns
500.000 euros a la gestió de residus. Els primers dies es va
fer una primera retirada, però ara cada dia, quan estam fent
actuacions als torrents hi ha residus que cal eliminar i que cal
tractar. A més a més la comunicació amb totes les
organitzacions agràries, amb els ajuntaments, amb els afectats,
amb visites damunt el terreny. Potser l’error d’aquest
conseller és que ho fa ver de forma particular, que ho va fer de
forma, no diria particular, disculpi, la paraula seria de forma
discreta, que no té per què visitar segons quines zones amb
mitjans de comunicació. Es tractava de conèixer el territori i
aquest conseller li puc dir que ha estat en els torrents, ha estat
a les explotacions agràries i ha estat al poble per veure els
danys.
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En cas d’inundacions, vostè també a la proposició fa
referència també a tot Mallorca, recordem que hi va haver uns
episodis a Pollença, pensàvem que hi faria referència, també
vàrem actuar, vàrem estar en contacte amb l’ajuntament, també
vàrem prendre uns cens de danys, amb 21 persones que varen
demanar la seva ajuda i hem actuat en el torrent. 

I vostè deia torrents nets o torrents bruts. Miri, en el
torrent de Pollença en aquest cas el setembre i octubre havíem
estat actuant a la zona del pont romà, havien tengut les
inundacions. Per tant, no hem de banalitzar aquest debat
damunt torrents nets o torrents bruts. Crec que l’hem
d’enfocar d’una manera seriosa. Aquesta tardor hi ha hagut
unes pluges excepcionals, no només aquí, no dic jo ha llovido
mucho, no, com deia el Sr. Company, ha plogut molt i de
veritat a moltes zones de la Mediterrània, a França, a
Catalunya, a València, a altres indrets i desgraciadament ha
causat morts a molts de punts. Per tant, hem d’aprendre lliçons
i hem de debatre amb profunditat, no banalitzant aquest debat. 

I jo sé que vostès a mi a vegades no em creuen, o no em
volen escoltar, però diríem i jo crec que per respecte a allò
que ha passat, no podem banalitzar el debat torrents nets o
torrents bruts. Escoltin els experts, el Sr. Grimalt, que crec
que és l’autor de les planes de les dades de les zones
d’inundació, és a dir, la persona que en sap més de zones
d’inundació de les Illes Balears, o que té més trajectòria al
llarg dels anys, fins i tot a una entrevista va arribar a dir que
estaven excessivament nets els torrents de Sant Llorenç, que
havia corregut molt ràpid l’aigua. O en una altra declaració,
que la quantitat d’aigua que va ploure era inassumible per als
torrents. Igual que el Sr. Grimalt es va manifestar el Sr. Cesc
Garcias, el Sr. Alfred Barón o el Sr. Joan Estrany, a qui vostè
també ha fet referència. Per tant, són unes pluges
excepcionals, amb un retorn superior als 1.000 anys, la
probabilitat que passi una pluja (...) com aquesta és superior
als 1.000 anys i es va donar. 

Per això hem de fer un debat i hem de fer un debat i hem
de fer un serè com a societat i on hem de tenir en compte que
hem de partir de la premissa que el risc zero no existeix i per
tant, hem d’actuar. Pensin vostès que a Sant Llorenç s’havia fet
una canalització de gran magnitud després d’unes inundacions,
que havia estat criticat per sobredimensionat, que no va donar
suficient capacitat a aquell episodi que vàrem viure. Per tant,
hem de tenir un debat serè sobre les infraestructures de
proporció d’aquestes inundacions, sobre l’urbanisme que ens
marquen en aquesta terra damunt les zones inundables, sobre
la consciència del risc a la informació de com actuar, sobre
les mesures d’autoprotecció, sobre la pèrdua de massa
forestal que afavoreixen aquests fets, a segons quins llocs hem
de netejar torrents, a segons quins llocs hi ha d’haver (...) que
eviti aquest desplaçament de terra que incrementa la força i
els danys que provoquen aquestes inundacions. La pèrdua de
sòl agrari, o evidentment que cada vegada tenim uns episodis,
ens agradi o no, més virulents, més aleatoris, que els plans o
la gestió que havíem fet fins ara, el canvi climàtic els deixa en
paper banyat i ens hem d’adaptar. I l’adaptació al canvi climàtic
vol dir aprendre que les emergències a partir d’ara han canviat
i que hem de prendre mesures.

Vostè feia referència al P la de risc d’inundació, és una
responsabilitat, va entrar en vigor la directiva, en aquest govern
com a conseller em va tocar elaborar, amb una participació
pública, la participació pública també hi va actuar la Direcció
General d’Emergències i hauran complit aquests requisits. I ja
li dic, ho estam revistant, però cada sis anys aquest pla s’ha de
revisar i la cartografia ja toca ser revisada, no pel que ha passat
a Sant Llorenç, sinó pel fet que hem de complir amb la
directiva. Els plans s’han d’anar renovant i l’INUNBAL,
considerem tots que és de 2005, per tant, sí hauria d’estar
renovat. 

L’INUNBAL preveu tot un seguit de mesures, s’ha de
renovar, però evidentment n’hem d’aprendre de tot allò que ha
passat, des de 2005 tenim moltíssima experiència en noves
tecnologies. La xarxa feromònica, que vostè l’ha citada
breument, no té res a veure ni es preveu dins l’INUNBAL. És
una xarxa dels anys 60-70, que el 2013 es va deixar de
mantenir, que per tant, nosaltres hem hagut d’avaluar com
estava, hem analitzat com poder-la millorar i hem tret els
contractes pertinents. Però no hem de demanar peres a una
pomera, no hem de demanar una cosa per allò que no està
pensada, la xarxa feromònica està pensada per fer estudis, per
determinar quins són els cabals ecològics d’un torrent, per
determinar quins són els fluxos d’aigua, per tenir tota una
informació. Però a partir d’ara aquesta xarxa feromònica,
entenem que la nova que ha d’existir, ha d’aportar aquests
sistemes de prealerta que puguin millorar la situació, tot i que
l’episodi viscut a Sant Llorenç, desgraciadament amb el temps
d’alerta que hagués disposat, no hauria servit per evitar les
víctimes mortals.

Crec que he intentat contestar les preguntes directament,
aquest conseller està a disposició, però sempre ha actuat com
està establert als protocols. Davant una emergència és molt
important actuar segons allò que està previst, en els incendis
em toca a mi la coordinació i ser-ne el portaveu, en les
emergències li toca a la consellera Cladera. Des del respecte
a la bona feina feta, però cadascú des del seu lloc, posant tots
l’esforç per sumar i fer front al repte que ens va posar davant.
I dic també que agraesc totes les paraules damunt el dispositiu
de la Conselleria de Medi Ambient, totes les lloances rebudes
a l’IBANAT i tot el nostre  dispositiu tècnic. Cadascú és
especialista en el que fa i cadascú ha de respondre i els
nostres tècnics el que em demanen és que respectem la nostra
vinculació al territori.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara correspon a la rèplica
de l’autora de la interpel·lació la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies Sr. Conseller. Jo li he
dit que vostè avui té una oportunitat de posar llum a aquells
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dubtes de la gestió de dia 9 d’octubre i ha quedat ben clara
quina és la seva competència i quina és la competència de la
Sra. Cladera. Pel que es veu, les inundacions només són
competència de la Conselleria d’Emergències, ha quedat clar
crec, vostè  s’activa en funció de la Conselleria
d’Emergències. 

Crec que és així, és el que pareix que diuen els plans. Jo
entenc que vostè avui estigués un poc nerviós a l’hora
d’explicar-ho perquè la Sra. Cladera no havia respost cap de
les preguntes que l’afectaven a vostè i molt poques de les
qüestions que afectaven Emergències. I vostè ha dit que es va
posar a disposició de la Sra. Cladera a partir del primer
moment. Què és el primer moment, Sr. Conseller? Les 4 de
l’horabaixa, les 6 de l’horabaixa, les 8 del vespre, les 9 del
matí, 16 hores després de comencés a ploure a Artà, 16 hores
després amb una inundació de torrents. Això és el primer
moment, o va ser el vespre? Perquè si vostè diu que la
competència d’activar és de la Sra. Cladera i vostè es va posar
a les 4  de l’horabaixa, o a les 6 o a les 8, que tallaven les
carreteres, per què no els varen activar. 

I no em digui que és una decisió tècnica, Sr. Conseller.
Vegem, els tècnics l’escolten Sr. Conseller, els tècnics fan
propostes tècniques, però les decisions polítiques són dels
responsables polítics i per això hi ha responsables polítics i és
així i amb això no ens hem d’enganar perquè a més ens estan
escoltant i ens estan enregistrant allò que deim. Els tècnics no
prenen decisions, els tècnics fan propostes i si el
comandament únic és responsable d’Emergències, són els
responsables polítics d’Emergències que varen prendre
aquestes decisions. I si no el varen activar fins a 16 hores
després que comencés la pluja de 100 litres a Artà, hi va haver
un retard i una negligència en aquesta activació, i és així de
clar, no ens hem d’enganar, diguem la veritat. Posem
solucions, facem propostes en positiu, facem mocions,
donarem suport a tot el que sigui necessari per millorar. Però
vegem on hi ha les errades per saber quines són les coses que
hem de solucionar, ni més ni pus.

Sr. Conseller, no hagués tallat vostè la carretera si
l’haguessin activat abans? Si hi hagués anat allà l’hagués tallada
a les sis de l’horabaixa? L’hagués tallada abans de les vuit del
vespre? Hagués avisat la ciutadania de per on podia circular, si
podia anar per carreteres secundàries o havia d’anar per les
principals? És una pregunta important i crec que els seus
tècnics deuen haver dit alguna cosa sobre això.

Miri, d’acord amb la normativa europea, vostè ho ha dit,
d’acord amb el Reial Decret 903/2010 s’elaboren a Balears el
2015 el Pla hidrològic, el Reial Decret 701/2015 coordinat
amb el Pla de gestió de riscos d’inundació, Reial Decret
159/2016, no sé si ho ha dit, però és així, confirmi-m’ho.
Aquest darrer sobretot recull la definició de les zones ARPSI,
Àrees de Risc Potencial d’Inundacions, entre les quals es
troba la zona de Sant Llorenç, la zona de Canyamel i, a més, es
troben les mesures a adoptar perquè les diferents
administracions actuïn de forma coordinada en supòsits  de
fenòmens adversos i reduir les conseqüències negatives de les
inundacions. 

Si vostè m’ha dit que això és el que diu el mateix pla que
s’elabora de forma coordinada, com diu el mateix pla, i que es
va fer de forma coordinada, com ha dit vostè, la Sra. Cladera
coneixia les zones de risc d’inundació i coneixia les mesures
coordinades que s’havien de prendre, supòs, igual que les
coneixia vostè. És a dir, si vostè les coneixia, a ella li tocava
conèixer-les. Ho dic perquè la Sra. Cladera va al·legar falta de
coneixement d’aquest tipus de fenòmens, que no havien passat
mai, que no hi havia precedents; supòs que per això es fan
aquests plans, no per esperar que hi hagi tragèdies per veure
les mesures que han d’adoptar en un futur, no? 

També es va fer un simulacre el 2016 precisament per
coincidir, que va coincidir amb l’aprovació del Pla de gestió
de riscos d’inundacions; vostès hi degueren participar, no és
veritat? Llavors sí, va participar en el simulacre, en quin
moment va participar en el simulacre? En el primer moment
o el varen activar setze hores després? Perquè en el Llevant el
varen activar setze hores després, no és ver, conseller?

Igual que la UME, la varen activar de tot d’una i per això el
Govern va dir al simulacre que havia estat tot un èxit, tot un
èxit perquè havien activat tots els cossos immediatament des
del primer moment declarant el nivell 2 amb pluges de 100
litres per hora, ben igual que a Artà a les quatre de l’horabaixa,
Sr. Conseller, i vostè ho sap. 

Plans de prevenció municipal, l’INUNBAL diu que són
competència dels municipis, això és veritat, però que si no
estan aprovats correspon a la Conselleria d’Emergències
adoptar mesures provisionals substitutòries per protegir la
ciutadania, és així?, ens ho pot confirmar?

Per cert, no tocaria estar actualitzats, li he dit abans, els
plans d’emergències des que es va fer la transposició de la
normativa europea? Sap vostè que diu que les inundacions són
un fenomen de cada milers d’anys que la primera pàgina del
Pla INUNBAL al tercer, crec, paràgraf diu que el fenomen
natural més sovint a les Balears són les inundacions? És a la
primera pàgina del Pla INUNBAL, Sra. Consellera -que ara
arriba-, a la primera pàgina, són els més sovint les
inundacions. És ver, conseller, ho sap?, ho sabia vostè?, supòs
que sí, no?

Miri, ja per acabar, ara té vostè l’oportunitat de defensar la
feina de l’IBANAT, dels seus tècnics, perquè s’està
qüestionant, perquè si no varen acudir el vespre dia 9
d’octubre a ajudar als torrents inundats és perquè o no ho
varen assessorar els tècnics o perquè no els varen activar. Jo
li he comentat abans, ara tenim una moció en la qual es parla
d’infraestructures obsoletes, de necessitat de personal a
l’IBANAT, de falta de formació, d’activació automàtica
necessària en inundacions. No els deixi de costat, Sr.
Conseller, per encobrir la possible negligència d’altres
conselleries o quedarà vostè en evidència i farà un dèbil favor
als seus treballadors, a no ser que la responsabilitat sigui seva
per no haver activat l’IBANAT i en aquest cas convendria
tengués la consciència tranquil·la per poder mirar als ulls a les
famílies del Llevant. Gràcies, Sr. Vicepresident.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Contrarèplica per part del Govern, té
la paraula el conseller Vidal. 

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

Sra. Riera, li puc assegurar que puc mirar les famílies del
Llevant i dir-los que vàrem fer tot el possible per ells i dir-los
que no canviaria el que jo vaig fer en aquell moment i dir-los
que em tendran al seu costat; per aquí no. Em dol que vostè
s’apoderi de la feina ben feta de l’IBANAT, vostès que
acomiadaren a 32 treballadors, vostès que no renovaren els
mitjans de l’IBANAT, vostès que deixaren l’IBANAT sota zero
en aquells moments. L’IBANAT ha recuperat més de 40 places
més aquesta legislatura; l’IBANAT té cinc autobombes noves,
perquè vostès no en varen incorporar cap d’autobomba,
nosaltres ja en tenim dues que ens ha deixat e l Consell de
Mallorca, tres noves que estan... una nova i dues més que estan
en camí; dotze vehicles nous que ja tenim més els dotze que
vendran l’any que ve dins el contracte, dins aquests
pressuposts; un nou (...), tots els mitjans de l’IBANAT,
nosaltres feim feina per recuperar la seva gent, el seu capital
humà i la capacitat dels seus mitjans. Que vostè dubti de la
professional de l’IBANAT, em sembla mentida. 

Nosaltres, des de la nostra coordinació, els protocols
estan escrits; és increïble que l’exconsellera d’Emergències
no sàpiga com funcionen, funcionen exactament com quan
vostè hi era allà, vostè activava el Sr. Company, doncs, la Sra.
Cladera m’activa a mi, com està escrit en els protocols, qui
dubte té?, quin dubte té? Doncs, ja està bé!

Hem de tenir clares les actuacions i els tècnics decideixen
quan és l’operativitat millor dels nostres recursos i destinar
els recursos quins són d’actuació prioritària, en aquest cas els
bombers, tot així com està escrit, igual com estava escrit quan
vostè era consellera. 

Nosaltres li puc assegurar que primer hem dignificat
l’IBANAT, hem recuperat els seus mitjans; em sembla molt bé
que vostès ara estiguin a favor i donin suport a l’increment
dels recursos perquè evidentment volem millorar els recursos
en emergències, tant de bombers com de l’IBANAT com de
tots els cossos que hi partic ipen, perquè han de tenir la
capacitat operativa per millorar la seva reacció, clar que sí, en
incendis o en el que sigui. 

Evidentment, nosaltres, com dic, des del primer moment
no importa que aquest conseller sigui qui emet la telefonada,
li dic que el meu equip es va posar a disposició l’horabaixa
quan va veure l’episodi, a la Direcció General d’Emergències
va considerar que en aquell moment era més operatiu que es
reservessin per a l’actuació  del dia següent, és una decisió
tècnica i una decisió que nosaltres acatam i donam suport,
faltaria més. A una emergència és important el comandament
i hi ha una persona que dóna les instruccions i tots seguim. En

el cas d’incendis em toca a mi aquesta coordinació fins al
nivell 1, i l’exercesc. Evidentment, ara hi pot haver un incendi
i jo tendria un missatge al meu mòbil, parlaria amb vostè i
després sortiria, però no tengui cap dubte que l’IBANAT i tot
el dispositiu de la conselleria estaria actuant tot i que jo fos
aquí presencialment. Per això, conformam equips i formam
protocols per actuar. Per tant, no dubti. 

I des del 97, Sra. Riera, des del 97 es coneixen les zones
d’inundació. No atribuïm coneixements nous, el Pla de gestió
de risc d’inundacions no ha inventat res nou, ha posat blanc
sobre negre, vostès hi començarem a treballar i l’hem acabat
nosaltres amb una cartografia que vostès no (...) que nosaltres
hem incorporat, però no hem descobert la pólvora, les zones
inundables es coneixen des del 97, i hem anat fent feina.
L’INUNBAL ja des del 2005 recull que la zona de Sant
Llorenç es inundable. Per tant, no facem sobre aquests temes
demagògies d’intentar embullar. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Evidentment, si em permeten, el debat és amb mi, Sra.
Prohens, i crec que s’ha equivocat perquè vostè m’ha formulat
moltíssimes preguntes d’opinió meva, personal, sobre els
plans de gestió  i els plans d’emergències, i no és la meva
competència, la meva competència és conèixer-los,
desenvolupar-los i posar tots els mitjans de la meva
conselleria a la seva disposició, com és exactament igual a
l’inrevés, quan tenim un incendi nosaltres duim el lideratge i
evidentment la Direcció General d’Emergències ens ajuda a
tallar carreteres, a fer totes les actuacions que s’hagin de fer,
però l’ordre, els protocols és el que dóna seguretat tant per als
nostres treballadors com per les persones que anam a fer
actuar. 

L’IBANAT es va activar quan es va considerar tècnicament
oportú, quan es va considerar que era més operatiu i quan es va
considerar que dins l’emergència podia donar un major
rendiment. Vàrem ser el major dispositiu, hem estat al costat
dels pobles de Llevant i vàrem ser-hi durant l’emergència, hem
estat a posteriori i encara hi som i seguirem fent feina, que
els quedi clar. 

I si queda qualque ombra de dubte sobre l’estat dels
torrents és que encara no hem entès res del que ha passat a
Sant Llorenç, aquells torrents havien estat revisats aquell estiu
pels tècnics de Recursos Hídrics i no hi havia zones de risc
detectades per tema de neteja. Vostès duen el debat a la neteja
dels torrents i això és ofensiu. Escoltin els experts, escoltin
què va passar, vegin les dades, ja sé que a mi no em creuen o
no em solen escoltar, escoltin les persones de major
coneixement que jo que han fet les seves manifestacions. No
va ser una ploguda convencional, no va ser un episodi
convencional, l’haurem d’estudiar, es faran tesis doctorals
sobre què va passar allà i en tendrem més coneixement, i
d’aquí n’hem d’aprendre. 

Evidentment que entre tots hem de fer millores d’on
podem actuar davant les emergències, però també els dic,
senyors diputats, que les presses no són bones companyies i
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que un tema tan seriós com les emergències, com deia,
requereix un plantejament i un debat profund, hem de debatre
sobre l’urbanisme, sobre l’urbanisme que es fa a les zones
inundables, hem de debatre  sobre les mesures
d’autoprotecció, hem de debatre sobre la consciència de risc,
hem de debatre sobre com ens adaptam al canvi climàtic i que
aquests fenòmens seran més recurrents. 

Això és una tasca d’un debat molt més profund que esper
que tenguem temps de tenir amb serenor i no a cop calent
davant d’una situació d’emergències. Tota la meva admiració
a tot el dispositiu d’emergències, el meu respecte, i com no
pot ser d’una altra manera, les meves darreres paraules sempre
de condol i de record a les víctimes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III. Compareixença de la consellera d’Hisenda i
Administraci ons Públiques del Govern de les Illes
Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no
de llei RGE núm 2898/18, rel ati va a la Unitat Militar
d’Emergències, UME, a les Illes Balears, escrit RGE
núm. 13440/18, presentat pel Grup Parlamentari
Popular.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears, per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2898/18,
relativa a la Unitat Militar d’Emergències a les Illes Balears,
segons l’escrit RGE núm. 13440/18, presentat pel Partit
Popular.

Correspon ara la intervenció per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. Vicepresident, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bien, en el pleno de este Parlamento, del pasado 24
de abril, se aprobó la proposición no de ley a instancia del
Grupo Popular en la que el Parlamento instaba al Govern en
concreto a que se dotase de infraestructuras necesarias para el
despliegue rápido y efectivo de la Unidad Militar de
Emergencias y a estudiar, junto con el Ministerio de Defensa,
la dotación de una unidad efectiva en la comunidad autónoma
de forma permanente.

Y hay una serie de razones que justifican que desde nuestro
grupo solicitemos hoy la comparecencia de la Sra. Consellera
de Hacienda y Administraciones Públicas para dar cuenta al
pleno precisamente del cumplimiento de este acuerdo del
Parlamento.

En primer lugar la base legal, que es el artículo 175.3 del
Reglamento, que faculta precisamente a solicitar por parte de
quien llevó... de cualquier grupo el cumplimiento en el plazo
de las resoluciones del Parlamento y, lógicamente, es en el
Parlamento en el que el Govern debe dar cuenta si cumple o
no cumple lo que el pleno ha decidido.

Después, también, pues, desgraciadamente, como se hacía
mención en el punto del día anterior, los hechos sucedidos el
pasado mes de octubre en la torrentada del Llevant de
Mallorca que causó, como se ha dicho 13 víctimas mortales
y unos daños enormes; después también, que también ha sido
otro fenómeno natural y de emergencias importante, que es el
tornado que produjo el apagón durante 56 horas de gran parte
de la isla de Menorca, pues son hechos que han demostrado
que cuando el Grupo Popular, en el mes de abril,
evidentemente sin poder preveer que pasaran estas desgracias
naturales, presentó y se interesó por cuestiones que afectaban
de forma importante a la protección civil y a posibles
catástrofes naturales, pues lo hacía consciente de su
importancia y de su relevancia, y también consciente de que es
obligación de la oposición el solicitar y controlar al Govern,
pero también es obligación del Govern el gestionar con
transparencia y eficacia.

Y por último porque cuando se debatió esta propuesta en
el mes de abril algunas de las fuerzas políticas, algunas de las
fuerzas políticas que dan apoyo al Govern pues votaron en
contra o manifestaron su total desconfianza sobre esa
propuesta, y eso nos hace insistir más a ver cómo está el
cumplimiento de la propuesta.

Se nos dijo por parte de grupos políticos que dan soporte
al Govern que nuestra propuesta trataba de desviar la atención,
que lo único que generaba era incerteza, que generaba alarma,
que generaba miedos innecesarios, que era una propuesta
cargada de tics centralistas, autoritarios y militaristas, que se
trataba de una propuesta para atemorizar a la población. Estas
fueron algunas de las afirmaciones que realizó -y consta en el
Diario de Sesiones- el portavoz de MÉS por Menorca. 

Tampoco estaban muy entusiasmados, el portavoz de
Podemos nos dijo: “tenemos muchas otras prioridades aquí”;
después, el portavoz de Podemos dijo: “después de escuchar
a la Sra. Prohens no se sabe si se pretende... que lo que
pretende el PP es que la Unidad Militar de Emergencias venga
a construir carreteras”, tratando así de descalificar o reírse de
la propuesta que hacia el Partido Popular.

MÉS por Mallorca tampoco estaba entusiasmado con la
propuesta y no ahorró críticas, dijo que lo importante era
evitar inundaciones, precisamente sucedieron; que lo
importante era haber hecho lo  que hicieron que era lo que
hacían, que era limpiar torrentes; consideraba que con la
propuesta pues no se solucionaba absolutamente nada.

Y visto el poco entusiasmo que estos grupos que dan
soporte al Govern pusieron en nuestra propuesta, es por eso
que queremos saber si se ha cumplido o no se ha cumplido y,
desgraciadamente, pues hemos visto que con estos
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acontecimientos naturales, con la torrentada del Llevant, se
tuvo que activar el Plan INUNBAL declarando el nivel 2, y se
tuvo que actuar con las unidades de la Unidad Militar de
Emergencias y, junto a todos los demás profesionales y
miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad y técnicos,
actuaron de forma profesional y colaboraron de forma activa
para restablecer la normalidad, lo cual demuestra que la
propuesta del Partido Popular no iba desencaminada, que era
una propuesta acertada, una propuesta razonable y una
propuesta importante.

Y lo mismo pasó en Menorca, como consecuencia del
tornado que dejó a más de la mitad de la isla sin luz, se tuvo
que recurrir a un supuesto plan de contingencia que con esta
transparencia que nos acostumbra la izquierda que también
gobierna en Menorca, aún no se nos ha facilitado dicho plan de
contingencia, y quien aportó medios materiales de forma
importante y principal fue la Unidad Militar de Emergencias
en Menorca llevando una serie de generadores importantes
que fueron los que ayudaron a restablecer el suministro
eléctrico en puntos esenciales.

Por eso, la propuesta del mes de abril era fundamentada,
era realista y creemos que es importante, y nos duele ver
como, por ejemplo, el portavoz de Podemos ironizaba sobre
poner a la Unidad Militar de Emergencias a construir
carreteras y, desgraciadamente, hemos visto estos días en la
prensa como miembros del ejército han tenido que ayudar a
reconstruir un puente en las carreteras de Mallorca. Nos
parece que en aquel momento esas críticas fueron
desafortunadas y sobre todo injustas, injustas hacia la labor
que realiza la Unidad Militar de Emergencias e injustas a la
necesaria coordinación entre las diferentes administraciones.

Y es que en materia de protección civil y emergencias
resulta fundamental la coordinación, la integración recíproca
de recursos, también la previsión y resulta fundamental no
sólo a nivel nacional, no solamente a nivel de España, sino
incluso a nivel europeo.

Y la propuesta no trataba, como se pretendía, ni de
suprimir servicios propios ni de pisar competencias, porque
es evidente cuáles son las competencias de cada organismo en
materia de emergencias; es evidente cuáles son los medios
que tiene que tener cada uno, se trata de coordinar con otros
recursos porque los recursos nunca serán suficientes también
en materia de emergencias y siempre habrá que recurrir a
recursos de otras administraciones, a buscar soluciones
flexibles, a buscar apoyos mutuos tanto a nivel local, insular,
de comunidad autónoma, a nivel nacional, incluso, pues, en
según qué tipo de catástrofes a nivel internacional.

Y nadie puede tener todos los medios, la colaboración
entre las administraciones es indispensable y es necesaria y la
coordinación con el Estado es fundamental.

Por eso en el 2012 se firmó el convenio con el Ministerio
de Defensa que ha dado pie precisamente a la actuación de la
Unidad Militar de Emergencias, por eso en ese convenio se
fijaron los protocolos, se fijó la comisión de seguimiento y

se han hecho las correspondientes preparaciones para que en
caso de necesidad, actuar, pues también se actúa.

Y por eso también es importante saber si ese convenio se
ha actualizado, Sra. Consellera, la Ley 40/2015, de régimen
jurídico del sector público, en su disposición adicional octava
habla que los convenios en vigor a la entrada de esta ley se
deben actualizar. Estaría bien saber si se ha actualizado o no.

Y nos interesa saber si contamos con las infraestructuras
adecuadas. Sabemos que se había iniciado toda la tramitación
en Sa Coma, por ejemplo, que era la isla de Ibiza la que estaba
en peor situación, nos informó en su comparecencia que
contaba con licencia de obras, nos gustaría saber si aparte de
la licencia de obras, después de los cuatro años de gestión, si
ya ha adjudicado las obras y en qué plazos se van a finalizar las
obras en Sa Coma para contar con esa infraestructura, que
creemos que es fundamental para dar seguridad a Ibiza.

Sería interesante saber si ese estudio que aprobó la
propuesta del Parlamento de estudio técnico elaborado con el
Ministerio de Defesa, si se ha encargado, si se ha realizado, si
ya está en marcha, si hay conclusiones y en qué fecha estará
finalizado.

Y en materia de emergencias -como decía- resulta
fundamental la colaboración con las administraciones, con
diferentes administraciones. Por ejemplo nos ha parecido muy
positiva la colaboración con la Comandancia General de
Baleares, porque con el módulo de emergencias hemos visto
que daba un resultado positivo. 

Nos gustaría también, ya sé que no hay convenio en esto,
pero saber por ejemplo otros medios de emergencia de la
Administración del Estado y del Ministerio de Defensa, como
es el SAR, si están o no operativos en estos momentos, si el
avión y el helicóptero del SAR están operativos, porque al
parecer no pudieron actuar en las emergencias del Llevant de
Mallorca. Y sería muy importante que estos medios también
estén a disposición en caso de necesidades. 

Tener posiciones cerradas, posiciones individualistas,
fundamentadas en prejuicios políticos, a nuestro juicio
t o t almente desfasados, adem ás  de  de m o s t r ar
desconocimiento, además de ir en contra de los principios de
eficacia y eficiencia, pueden resultar muy perjudiciales y
peligrosos para los ciudadanos. Y padecer desgraciadamente
si se produce una catástrofe, sean los ciudadanos los que, por
falta de coordinación entre las administraciones por esos
prejuicios, sufran desgraciadamente las consecuencias. Por
eso queremos saber si se ha cumplido o no se ha cumplido el
acuerdo que aprobó este pleno en el mes de abril, a propuesta
del Partido Popular.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs intervenció de la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, té la paraula la Sra.
Catalina Cladera.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia. Bé, en primer lloc
recordaré o situaré el marc que tenim actualment de
col·laboració entre el Govern i la UME i tot el que es fa
aquests darrers anys. En primer lloc, Sr. Lafuente, li he
d’explicar com es troba el conveni de l’any 2012, que vostè
coneix perfectament, que va signar l’anterior executiu,
l’exconseller Simó Gornés, va signar un conveni amb la UME,
que estam complint i desenvolupant i el que pretén aquest
conveni és aconseguir una resposta més eficaç davant
situacions d’emergència, com les que hem viscut aquesta
tardor. 

En concret diu, a l’apartat logístic, i llegeixo textualment,
el conveni diu: “L’objectiu del conveni és garantir la ràpida
reacció i reduir el temps de resposta, que asseguri el ràpid
transport de contingents de la UME a les Illes Balears”. El
conveni també estableix, entre altres actuacions, la de facilitar
el transport marítim ràpid del personal de la UME entre la
península i les Illes Balears. En definitiva, garantir l’arribada
de la UME amb el menys temps possible. Un conveni adient
per millorar i reforçar la coordinació i per completar també
els serveis d’emergències i recursos propis que tenen les
administracions a les Illes Balears. 

Però sí que també li he de dir que aquest conveni, quan el
va firmar a l’any 2012, l’anterior executiu del qual vostè
després va formar part com a conseller, en cap cas no va
preveure la creació, l’establiment d’una unitat efectiva de la
UME a les Illes Balears, sinó que va establir reforçar els
mecanismes de col·laborar per tenir una resposta més ràpida
i sobretot traslladar més ràpid els efectius de la UME i tenir
aquí, en tot cas, unes bases amb material perquè després, amb
un desplaçament ràpid dels efectius, per via aèria, poguéssim
actuar de forma ràpida. Això és el que pretenia el conveni, és
el que fem i és al que hem donat compliment aquesta
legislatura, que és el que ara explicaré crec que amb
deteniment, perquè vostè també m’ho demanava.

També li he de dir que la PNL de dia 24 d’abril, el que va
plantejar el Partit Popular en aquell moment no va ser que
establíssim un destacament de la UME aquí, sinó que
s’estudiàs, i literalment li diré que vostè va dir, i llegiré
literalment el que va dir, perquè crec que és important situar-
nos: “Seria muy positivo que se empiecen a dar los pasos de
estudio de la posibilidad de crear unidades fijas, tal como
ha hecho Canarias. Que se estudie técnicamente y
presupuestariamente cuáles son las necesidades más
adecuadas, etc. Y en principio es una propuesta abierta,
por tanto, sin cerrar la propuesta concreta porque

entendemos que se debe estudiar técnicamente cuáles son
las más adecuadas”. 

Per tant, és una proposta oberta que s’estudiï avançar més
en el tema de la UME. Però jo crec que el primer que hem de
fer és donar compliment al conveni del 2012, que també he de
dir que a la passada legislatura, entre el 12 i el 15, no hi va
haver grans avanços, a part de firmar aquest conveni, per part
de la Direcció General d’Emergències, perquè no va avançar
en cap d’aquests temes. I sí que he de dir que aquests tres
darrers anys hem avançat de forma significativa.

Un dels temes més importants és Sa Coma, que ara
m’entretindré a explicar com està el tema de Sa Coma
d’Eivissa. 

Però abans vull explicar què hem fet durant aquests tres
anys, des l’estiu del 2016 a Mallorca, Menorca i Eivissa. En
concret, a Mallorca s’ha creat un espai en el quarter de Jaume
II per guardar material i vehicles i allotjar els efectius durant
els mesos d’estiu en temporada d’incendis.

En concret la UME trasllada a Mallorca maquinària pesada,
fins a 14 vehicles, 6 camions autobomba, un camió cisterna,
5 vehicles lleugers, 1 camió i 1 ambulància tot terreny. I a més
a més, hi disposa 4 efectius per dur el manteniment d’aquesta
maquinària pesant. Amb això la UME en una hora i mitja de
trasllat en helicòpters es traslladen aquí la resta d’efectius, ja
disposa de la maquinària aquí i ja pot actuar en el cas de
Mallorca en temporada d’estiu, temporada d’incendis.

També a Menorca disposam d’eines i material més lleuger
a la base de Sant Isidre, a fi que també hi hagi mitjans per
desplegar-se en el cas d’emergències. 

En el cas d’Eivissa, que és l’illa amb més riscs, per així
com està disposada la població i com està configurada l’illa,
hi ha de moment unes instal·lacions que hem habilitat a
principi d’aquesta legislatura, unes instal·lacions per tal que hi
càpiga també maquinària pesada, en total 6  vehicles, en
concret 3 camions autobomba, 1 camió i 2 vehicles lleugers
i 3 efectius que tenen cura del manteniment d’aquesta
maquinària. Però al mateix temps s’ha habilitat un espai a
principi de legislatura, un equipament, s’ha habilitat a Sa Coma
un espai de forma provisional mentre s’adjudica la nova obra,
que a principis hi pot haver entre 10 i 12 efectius.

Aquest cost de la instal·lació inicial, o de l’equipament el
va dur a terme la Direcció General d’Emergències només
començar aquesta legislatura, perquè a la passada legislatura
s’havia dit, s’havia anunciat, però no s’havia fet, i això ho sap
vostè, perquè crec que era vostè que va firmar una espècie de
protocol, però que no va donar peu o no el va executar. Per
tant, nosaltres sí que a principis de legislatura vàrem dedicar
50.000 euros a endreçar, adequar aquest quarter perquè s’hi
poguessin albergar aquests efectius i aquesta maquinària.
Mentrestant, s’ha fet un projecte per ampliar aquest espai
perquè hi càpiguen 30 efectius i 10 vehicles més pesants,
diguem 10 vehicles de maquinària pesant i el que s’ha fet com
li deia és el projecte i adjudicar l’obra.
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Com està això ara, que és el que vostè m’interpel·lava en
aquest sentit. Primer de tot dir-li que la Direcció General
d’Emergències ha fet el projecte i ha adjudicat la direcció
d’obra a Tragsatec. El consell insular amb el conveni que hi ha,
s’encarrega d’executar l’obra per valor d’1 milió d’euros i en
aquest moment ja està l’obra adjudicada, a part de la llicència
d’obres que vostè deia, i la direcció d’obres i la coordinació
en matèria de seguretat i salut. Les obres s’inicien la propera
setmana, la propera setmana s’iniciaran, ja li dic, el cost és 1
milió per part del consell insular per fer l’obra i el Govern
balear hi ha destinat, a part dels primers 50.000 euros que li he
comentat, perquè a l’estiu del 2016 ja hi hagués efectius,
120.000 euros més per fer el projecte i la direcció d’obra.

La previsió d’això és que amb menys de 6 mesos i, per
tant, abans de la temporada d’estiu, estiguin acabades i
equipades aquestes obres. De l’equipament també se’n farà
càrrec la Direcció General d’Emergències i, per tant, el que es
pretén és que abans de l’estiu que ve hi pugui haver un
destacament important a l’illa d’Eivissa per part de la UME,
que pot haver-hi fins a 30 efectius, i un espai suficient per a
maquinària pesant que seria allà.

Per tant, jo el que vull dir en aquest moment també, vull
reconèixer novament el paper i la feina que fa la UME, crec
que el Govern té molt bona coordinació i tenim bona relació
i bona coordinació amb la UME. S’ha vist a la torrentada del
Llevant només en ser preavisat a les primeres hores, amb
l’alerta primerenca, la UME ja es va mobilitzar i va agafar el
primer vaixell de Baleària, fins i tot va retardar la sortida del
Baleària perquè pogués arribar tota la maquinària necessària
i a les 7  del matí la UME ja era a Mallorca, a Palma, en
concret, i després, a les vuit i poc era ja a Sant Llorenç actuant
de forma coordinada amb la Direcció General d’Emergències
i dins l’INUNBAL-2 que s’havia declarat.

També a Menorca, com vostè ha assenyalat, va col·laborar
aportant generadors per cobrir la mancança d’electricitat que
hi havia aquells dies.

Però a més a més d’això, jo sí que també vull destacar que
és important i crec que aquí també hauríem de fer una mica
més d’autocrítica, Sr. Lafuente, és que també és important
dotar els  recursos propis d’emergències, cossos
d’emergències de què disposen les Illes Balears, totes les
administracions, des de l’IBANAT, l’112, Servei
d’Emergències de la comunitat autònoma, bombers de
consells insulars i d’Ajuntament de Palma, o fins i tot policies
locals que hi ha en els ajuntaments. I li recordaré el que ha
passat a la passada legislatura, a mi no m’agrada haver-ho de
fer, però crec que també haurien de fer una mica d’autocrítica,
precisament el Partit Popular no ha potenciat aquests cossos,
ha fet retallades de pressupost, de personal, la llei Montoro no
ha permès que les administracions locals poguessin millorar
les plantilles ni les dotacions de bombers o de policies locals.

I per tant, crec que també això és important, apostar per
aquí, hem d’apostar per una feina conjunta i coordinada amb la
UME quan fa falta, d’acord amb el conveni de 2012, que ja hi
fem feina i crec que ho he explicat, però també hem de fer

feina per reforçar els recursos propis que tenen aquests illes
i que són molts i que de forma coordinada evidentment ha de
funcionar de manera millor. Per això nosaltres hem augmentat
el pressupost de la Direcció General d’Emergències que
s’havia retallat. La setmana passada a un consell
d’administració vàrem augmentar el nombre de places de
l’112, l’IBANAT s’ha reforçat amb 40 treballadors després de
retallar-ne 32 la passada legislatura i fem esforços en aquest
sentit per millorar els recursos. A més a més, hem engegat una
comissió per abordar d’una manera diferent les emergències
perquè davant del que ha passat i de cara a millorar el futur,
amb ganes de millorar cap al futur, hem d’organitzar d’una
altra manera la resposta de les emergències perquè siguin més
eficaces, però hem d’aprofitar de manera valenta i hem de
potenciar els recursos que aquí tenim, que després hi ha també
una moció en aquest sentit, i crec que val la pena que tots ens
hi sumem, vostès també, senyors del Partit Popular, quan la
passada legislatura, li vull recordar, no varen tenir cura dels
serveis públics, entre  els  quals els de seguretat de tots els
nivells de les administracions, i això és important; també
m’agradaria sentir la seva autocrítica.

Per tant, crec que fem l’adequat, col·laboram de forma
coordinada i aquesta legislatura hem potenciat el conveni
firmat el 2012 amb la UME, hem reforçat els destacaments
per posar material els mesos d’estiu a Mallorca i a Menorca,
i a Eivissa perquè hi hagi també, a part de material pesant,
també hi hagi efectius i, per tant, estam en convenis amb el
Consell Insular d’Eivissa adjudicant ja les obres perquè l’estiu
que ve tenguem un aquarterament o un destacament important
a Eivissa, cosa que s’hauria d’haver fet des de l’any 2012, però
que també li he de recordar que la passada legislatura amb
l’excusa de les retallades no varen potenciar, no varen reforçar
aquest tema.

A més a més, des de la Direcció General d’Emergències,
de forma transversal amb tot el Govern, estam engegant una
comissió per fer un nou abordatge de com organitzar les
emergències i, a més a més, també estam reactivant la revisió
del Pla INUNBAL i de tots els plans d’emergències, el Pla
INUNBAL és del 2005, també vostè va ser conseller
competent i crec que no es va plantejar revisar aquest pla, però
sí que ara ho abordarem; i també treballam amb la FELIB per
revisar o fer, impulsar que els ajuntaments facin plans
d’emergències municipals perquè al final el tema
d’emergències, el tema de seguretat és responsable de tots a
nivell d’administració, local, insular, autonòmica i estatal, i
d’això es tracta, de fer feina de forma coordinada per millorar
la resposta i millorar la seguretat dels ciutadans davant
situacions com les que s’han produït malauradament aquesta
tardor a l’illa de Mallorca, al Llevant, a la zona nord, a
Menorca, etc.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de paraula del Sr. Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, president. Gracias, consellera, por la
información. En principio le solicitábamos información sobre
dos cuestiones, una era sobre porque el acuerdo de abril eran
dos acuerdos, uno sobre infraestructuras y otro  sobre el
estudio, sobre el estudio no ha dicho absolutamente nada, no
sabemos si se ha hecho, se ha encargado, está en trámite o está
en un cajón el acuerdo y no se cumple, nos gustaría que nos
concretase exactamente sobre esta cuestión.

Y sobre el tema de infraestructuras, bien, ha dicho una
cosa que no se ajusta a la realidad, ha dicho que durante la
anterior legislatura, en el 2012, pues solamente se hizo el
convenio y nada más, no es cierto, usted lo sabe, además que
no es cierto porque en Jaime II ya había material en la anterior
legislatura, y no me podrá decir que no, y en San Isidro ya
había material en la anterior legislatura, no me podrá decir que
no, y en la obra que ejecutó en el 2015 se encontró el
proyecto hecho, se encontró el proyecto hecho porque lo
firmé yo el proyecto, se lo puedo asegurar. Por tanto, eso,
vamos, no se ajusta a la realidad lo que usted ha dicho, sí que
se hizo, sí que se firmó el convenio, se dieron pasos muy
importantes, se hicieron simulacros, se coordinaron todos los
protocolos, que es tan importante, e incluso, como usted sabe
perfectamente, si no se integran las comunicaciones y los
protocolos luego en caso de emergencia no funciona. Por
tanto, eso es incorrecto.

Y en infraestructuras, pues, durante cuatro años ustedes
ahora el segundo proyecto dice que tienen la licencia de obras
y que lo han adjudicado, me alegro, después de cuatro años por
fin se tira adelante el segundo proyecto  en Sa Coma. Me
alegro que eso se tire adelante, pero bueno, ha ido lento y
entiendo además la lentitud, entiendo la lentitud por el
problema burocrático y administrativo.

Creo que en emergencias es importante también la
transparencia y el informar sobre las cosas, por eso le
pedimos, le hemos pedido sobre ese estudio y no nos ha dicho
absolutamente nada, ¿qué pasa con el estudio? ¿Está
encargado, no está encargado? ¿No piensan hacerlo?
¿Cumplirán el acuerdo del Pleno, no lo cumplirán como en
otras materias? Eso es importante.

Le recuerdo la importancia de revisar el convenio por
mandato legal, disposición adicional de la Ley 40, en el
convenio de 2012, deben revisarlo.

Y la seguridad total le reconocemos que no existe, pero las
competencias son de cada uno y en el caso del INUNBAL
usted era la máxima responsable de la aplicación, y la UME se
activa y se pide ayuda como ayuda externa, pero los medios
propios son medios que usted tiene que tener a disposición y
sobre todo las decisiones son las que se tienen que tomar en
su momento adecuado.

La transparencia es importante y le seguimos reclamando
desde aquí que nos aporte el CAD, que sigue sin darlo desde
el mes de octubre y nos dice que está pendiente del informe

jurídico, pero la oposición sigue sin tener toda la información
del CAD, que está solicitada por escrito, no nos lo ha
proporcionado.

Le seguimos reclamando el informe definitivo del
INUNBAL. Creo que el Partido Popular actuó y actuó con
lealtad en el momento en que se produjeron los hechos, los
desgraciados hechos del 9 de octubre, actuó poniéndose a
disposición del Govern, pero también la lealtad, la lealtad bien
entendida no es callarse y no pedir responsabilidades, la
función de la oposición es solicitar información, exigir al
Gobierno, esa es nuestra función y esa lealtad también la
vamos a ejercer. La función del Govern cuando se le piden
datos es dar esa información, es informar a la oposición e
informar a los ciudadanos. Por tanto, le pedimos esa lealtad
también al Govern, que facilite esa información.

En resumen, espero su información sobre el 50% de lo
que le he solicitado, que no nos ha dicho nada, que es la
situación del informe. Espero que cumpla el acuerdo del
Parlamento y espero además que tome las medidas necesarias
para saber exactamente en qué se falló el 9 de octubre, sobre
todo para que hechos como éstos no vuelvan a ocurrir  y
porque se tiene derecho a saber exactamente qué es lo que
pasó, por eso le reitero desde aquí la petición de información
que ha hecho el Grupo Popular y que hasta ahora no se le ha
dado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Torn de paraula de la Sra. Consellera
Catalina Cladera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, té raó que des del
2014 els destacaments o les instal·lacions que hi havia a
Mallorca i a Menorca ja disposaven de mitjans, però sí que a
partir de 2016 hem ampliat aquests mitjans en els dos
quarters, per tant, li don part de raó del que ha dit abans i li
corregeix.

Quant a Sa Coma, crec que s’hagués pogut accelerar molt
més la passada legislatura i crec que per motius de les
retallades i l’austeritat no es va fer, sí que es va fer algun
esborrany de projecte; el projecte executiu que és necessari
per executar l’obra l’ha fet aquesta Direcció General
d’Emergències o aquest govern en col·laboració amb el
Consell Insular de Menorca, també en col·laboració amb la
UME, que ha anat definint les necessitats que tenia per posar
els efectius i la maquinària pesant, i ara hem encarregat la
direcció d’obra i comencen les obres la setmana que ve, i, per
tant, hem fet feina en aquest sentit. L’important és que l’estiu
que ve la UME tendrà un destacament important.
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Per tant, el que volia dir i el que he dit abans és que si el
conveni de 2012 s’està complint i en aquesta legislatura s’ha
accelerat el seu compliment, també es fan les reunions de
seguiment per revisar-lo, n’hi ha haguda una fa poc i han
establert continuar amb aquesta col·laboració, jo li dic que la
col·laboració amb la UME és extraordinària perquè en el fet
o a la tragèdia, a les inundacions de Llevant tot d’una que
vàrem tenir l’alerta primerenca, el preavís, que és una
telefonada, ja es varen posar en marxa, independentment de les
formalitats dels avisos, i varen ser aquí el més aviat possible
sense escatimar recursos i tampoc varen escatimar recursos
durant tots els dies de Llevant, tots els dies de l’emergència,
els dies més importants, on varen destinar un important
contingent d’efectius aquí juntament també amb l’exèrcit, que
com bé saben també va donar una mà aquests dies, va
col·laborar amb la UME on vàrem col·laborar mútuament tots.

L’informe definitiu de l’INUNBAL està a punt d’estar
enllestit, el tendran a disposició, però entendran que encara no
hem tancat l’INUNBAL 2, es tancarà properament, perquè
avui, precisament, és el dia que s’acaba el pont que es fa a la
carretera d’Artà, precisament, com bé sap, hem col·laborat
amb l’Estat per fer un pont i avui s’asfalta, entre avui i demà
s’obrirà al trànsit, per tant, serà quan podrem tancar
l’INUNBAL 2 i, per tant, serà quan podrem tenir l’informe
definitiu. Això ho entén vostè  que hem d’esperar a aquests
moments.

Jo l’únic que torn a dir és que s’ha de reforçar també els
mitjans d’aquí, s’ha de reforçar la coordinació entre tots els
mitjans, i per això crec que sí que podem tenir alguna
assignatura aquí pendent, com podia tenir l’anterior executiu,
quan vostè era conseller, crec que també, ho hem dit abans,
haurien de fer un poquet més d’autocrítica del que ha passat
abans, però que d’ara es tracta de ser responsables i de
col·laborar, jo  això és que deman al Partit Popular, i de
construir futur i millores de futur, perquè crec que això és un
tema també de comunitat autònoma, no és un tema de partits,
ni de sobre qui cau la grossa quan hi ha una emergència, crec
que hem de ser prou responsables tots d’assumir aquest tema
perquè, al final, és un tema de seguretat dels ciutadans de les
Illes Balears.

I tampoc no accept o no veig bé que el Partit Popular faci
oportunisme davant d’una situació d’aquestes i ara faci o
demani una compareixença arrel d’una PNL que s’acompleix,
però que vostès, arran del que ha passat en el Llevant, ara fan
oportunisme i fan una compareixença. No hi ha cap problema
a comparèixer a explicar com està el tema, però siguin
responsables, no facin oportunisme d’aquesta tragèdia, perquè
crec que, evidentment, ningú no la vol, ningú no la desitja,
però el que hem de fer és treballar conjuntament i amb
responsabilitat per millorar la situació d’aquesta comunitat
d’Emergències, que vostès han gestionat, saben com estan,
saben què varen fer amb IBANAT, amb els serveis públics,
amb l’112, retallades, més retallades, saben què varen deixar,
i ara no poden exigir de cop i volta que tot sigui meravellós, es
tracta de construir entre tots i proposar millores entre tots.

Per això jo critic l’oportunisme polític davant d’aquesta
situació  i e ls  convid a ser responsables i a construir tots
plegats des d’aquest moment i cap al futur.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

IV. Moció RGE núm. 13620/18, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a cos integral d’actuació en situació
de risc, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
11713/18.

A continuació, passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de les proposicions..., perdó,
passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la
Moció RGE núm. 13620/18, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
relativa a cos integral d’actuació en situació de risc, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11713/18.

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, senyores i senyors diputats. Estam contents que
la moció, conseqüència de la interpel·lació que vàrem fer
sobre el tema d’emergències, hagi tengut la resposta que té
amb esmenes per part de prou grups d’aquesta cambra, per al
debat a nivell de cossos com dels Bombers de Palma, del
Consell de Mallorca, per al debat intens també amb
professionals que fan feina dins l’IBANAT, perquè, així com
ara acabam de tenir una compareixença de la consellera, que
la va demanar el Partit Popular, la qual entenc perfectament,
crec que, a part de parlar del que va succeir, és important
parlar de com actuar si torna succeir; és a dir, la preocupació
nostra, des d’El Pi, és com actuarem si tornàs passar una cosa
d’aquestes, què haurem millorat a l’hora d’actuar, és dins
aquest esperit que es troba aquesta proposta.

Aquesta proposta té clar que els Bombers del Consell de
Mallorca són del Consell de Mallorca, els Bombers de Palma
són de Palma i els de la resta de consells són de la resta de
consells i la Guàrdia Civil, lògicament, depèn d’una institució,
la Policia Nacional depèn d’una altra institució, i que el
personal d’IBANAT ha de dependre, lògicament, d’IBANAT i
de la Conselleria de Medi Ambient. En cap moment nosaltres
volem que tota aquesta gent, perquè de passada seria un
desconeixement per part de qui els parla, que volguessin estar
tots integrats sota un sol paraigua, és impossible això, és
impossible; és a dir, nosaltres el que sí diem és que
convendria que el personal que tenim a IBANAT tengués, a
l’hora d’actuar, el mateix rang a la feina que li podrien assignar
a l’hora de despatxar l’emergència, tengués el mateix
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protagonisme que pot tenir un altre en el rang que li tocaria
realment actuar, no en el lloc dels bombers, no en el lloc de
la Guàrdia Civil, no en el lloc de la Policia Nacional, no en el
lloc del 061, no en el lloc del 112, no, però no tenir e l
personal D’IBANAT en el moment inicial, ja que pugui estar
operatiu, difícilment entendria jo que, tenint 300 persones o
350 o en temporada baixa 280, els activem i que entrin en
funcionament doncs tal vegada 14 hores després, que és la
mateixa hora que tal vegada després arriba la UME, que jo
també estic d’acord que arribi la UME, és a dir que...

En tot cas, parlam que... en tot cas és per als que parlam
que poden tenir una altra emergència, una altra situació de risc
com vàrem tenir que tenguin el màxim d’efectius possibles a
l’hora d’actuar. I és clar, la nostra moció, jo ara no entraré a
les esmenes, en tot cas, al final ja hi entraré , a la pròxima
intervenció, la moció parla perfectament que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
presentar, abans de tres mesos, un projecte per a la creació
d’un cos integral d’actuació, cos integral d’actuació no vol dir
que tothom estigui sota la tutela de la mateixa institució,
perquè actuam d’emergències, però actuam conjuntament, no
actuam de forma que cadascú arriba a l’emergència i actua
com vol, necessita que hi hagi un sol comandament, com hi ha
actualment, però que sabem que el podem millorar, acabam de
sentir les intervencions, ningú no es nega a una millor actuació
en una situació d’aquestes, i diu que “en cas de qualsevol tipus
d’emergència per fenòmens naturals adversos que tengui com
a base el que seria la part del Govern, l’actual equip humà i
tècnic de l’IBANAT, i -i és molt important aquesta “i”- estigui
coordinat amb la Direcció General d’Emergències i Interior
i altres cossos de seguretat, i altres cossos que hi participen”.
És a dir, no diem que estiguin sota el paraigua de la
Conselleria d’Interior o que té emergències, que pugui tenir
emergències, sinó que estigui “i estigui coordinat amb la
Direcció General d’Emergències”.

D’aquesta manera nosaltres creiem que guanyaríem un
potencial humà brutal.

I passam a la segona, que diem: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes a incrementar
adequadament els recursos humans i tècnics actuals de
l’IBANAT, per tal de fer front a les necessitats d’actuació
davant diferents tipus d’emergències”. Per què? Perquè si hem
de ser capaços de tenir una resposta en aquestes qüestions,
que ja no són només d’incendis, o no és només un cap de
fibló, que també són els que són allà, i si no que es mirin les
fotos de Menorca, així de clar, també hi ha d’haver uns doblers
en recursos humans i formació que es necessita.

I l’altre, la formació és l’altre punt, és el que fa referència
a facilitar la formació complementària a l’actual personal
d’IBANAT per poder atendre els diferents tipus d’emergències
que es puguin produir. És a dir, és un mateix bucle que hem
intentat muntar, però que té sortida aquest bucle, no és que
quedis allà dins, sinó que tenim gent que és bona, que ha
demostrat que és bona en incendis, que si som capaços tal
vegada d’ampliar un poc aqueixa plantilla i donar-los material
per a segons quines actuacions que ara no fan i que podrien

fer, per trobar-se de suport de bombers, de Guàrdia Civil, de
Policia Nacional, dels tècnics d’emergències, doncs tendríem
un cos més competent, no en fer de bombers, no, no, això són
els bombers que ho han de fer, però sí en el que han fet els
dies següents, és a dir, queda cap dubte a qualcú del que han fet
els  dies següents els d’IBANAT, els dubtes queden que tal
vegada amb un poc més de formació haguessin pogut fer
qualque cosa més bé per ajudar els que hi havia en el moment
de l’actuació el mateix vespre. I lògicament, l’altre és que hi
ha d’haver una formació que és més àmplia de la que tenen,
perquè ells són molt especialistes en el tema d’incendis, molt
especialistes en el tema de control de faixes per intentar de
fer tallafocs i totes aquestes coses, però tal vegada podrien
ajudar el conseller de Medi Ambient a un moment donat, quan
sabem que hi ha un risc d’inundació, a segons quins torrents
que hi han nascut polls i tenen 5 metres, no parl de vegetació
baixa, mai, mai no en parl, poder anar a serrar-los i llevar-los,
això és el mateix que fan quan netegen un bosc.

Aquestes qüestions pensam que serien importants.

I la darrera era que, des del Parlament instàvem el Govern
a integrar l’IBANAT com a un grup d’intervenció prioritari en
els plans especials derivats dels fenòmens meteorològics
adversos elaborats per la Direcció General d’Emergències i
Interior. Em diran: hi són dins els plans, hi són dins els plans
IBANAT; sí, hi és dins el Pla INUNBAL l’IBANAT, però no hi
és com a intervenció prioritària, n’hi ha prou a veure que,
lògicament, es va activar l’IBANAT a les onze i mitja del
vespre i l’IBANAT entrava el matí, a les set i mitja. És a dir,
nosaltres el que diem és que creiem que des d’un principi, si
tu tens possibilitats de tenir més recursos humans, formats,
que no facin la feina d’un altre, però que en poden fer qualcuna
que no varen fer, tot això guanyaríem i la gent ho agrairia.
Això és així de senzill.

Crec que tenim l’obligació, la responsabilitat davant el que
va passar de ser capaços de deixar-nos de bregues, les he
viscudes, no parl de vostès, ara no parlaré del conseller de
Medi Ambient i de la consellera Cladera, les he viscudes les
bregues entre Interior i entre IBANAT per part dels tècnics,
d’un lloc i de l’altre, s’han acabat les bregues, senyors, hi ha
13 morts damunt la taula, s’han acabat, s’han acabat, hem de
ser capaços de coordinar-nos millor, no parl de les seves, eh,
parl de les que jo vaig viure, d’acord?

I sé que avui això segueix latent, perquè un vol guanyar el
tros de l’altre, aquí cada tros és de cada conselleria, de cada
institució, siguin consells, els quatre, o sigui l’Ajuntament de
Palma, la Guàrdia Civil que hi pugui haver a Formentera, a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa, la Policia Nacional que hi
pugui haver i l’ajuda que puguem rebre de la UME, com més
ben coordinats estiguem segurament que podrem arribar que
qualcú pateixi menys.

I aquest és l’esperit que té El Pi amb aquesta moció, estam
molt oberts i hem parlat amb el representant del PSIB i de
MÉS per Menorca i de MÉS per Mallorca, i estic obert,
escoltaré com quedarà definitivament, però el que volem és
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que això surti, que no ens puguin dir que vàrem mirar cap a una
altre lloc, després de la desgràcia aquesta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs, torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, per defensar les esmenes RGE núm.
14776, 14777, 14778 i 14779/18, té la paraula el Sr. Diputat
Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Más vale
prevenir que curar, podria ser la màxima que avui hauria de
sortir d’aquest debat, però sembla que per als espanyols
aquesta màxima que moltes vegades utilitzem no és aplicable
en el dia d’avui, si avui tenim aquesta moció sobre la creació
d’un cos d’actuació en situació de risc és perquè alguna cosa
no ha funcionat.

Per fer prevenció s’ha de fer inversió i és obvi que durant
aquests anys no ha estat suficient. Hem parlat aquestes
setmanes de les inundacions viscudes, del cap de fibló, però
no tenim memòria, com fa un moment el Sr. Font comentava,
per molts de nosaltres i ens oblidem també dels incendis que
hem patit durant els últims anys a les diferents illes i d’altres
situacions que necessitaven de l’actuació d’aquest cos.

Avui són protagonistes, bàsicament, el personal de
l’IBANAT, però també fa un moment hem escoltat parlar i
debatre sobre la UME. És obvi que aquest personal fa molta
feina però el que fa no és suficient, perquè no té els recursos
necessaris ni el personal suficient, tenim un grapat molt
important de personal que només treballa per a la temporada
d’incendis. Per què no els contractam durant tot l’any per fer
una tasca de prevenció? No podem oblidar que tenim quatre
illes i molts quilòmetres quadrats per tenir-ne cura, però
sembla que només pensem en Mallorca, i quina és la realitat
a cada una de la resta d’illes? Quantes vegades hem parlat dels
torrents, del medi ambient, etc., en seu parlamentària? Sembla
que són tot molt bones intencions, però ha arribat el moment
de parlar d’accions.

Una altra qüestió que m’ha cridat l’atenció és la quantitat
de plans en els quals intervé el personal de l’IBANAT, i
justament el Sr. Font parla, i el Sr. Vidal també, però bé, vaig
a comentar que el personal de l’IBANAT forma part o intervé
en Pla TERVAL, MEPERBAL, també a l’INFOBAL,
METEOBAL i CAMBAL, i, Sr. Font, justament en el
METEOBAL, en el seu punt 7.1 o 8.3 es defineix l’IBANAT
com a grup d’intervenció. Ho coment perquè m’han fet arribar
des de l’IBANAT aquesta denúncia que directament han posat
des de l’IBANAT a la Gerència. Per tant, aquí hi ha molt a
veure.

Més qüestions importants, també una cosa que no puc
passar-hi per damunt és que hem parlat aquestes setmanes
sobre els efectes i la factura que ascendeix a 30 milions

d’euros, els preus, la pèrdua de vides humanes no té preu i, per
tant, to ta la inversió feta per evitar una mort estaria ben
invertida. Quants milions d’euros s’han invertit en els torrents,
en la neteja dels torrents? 3 milions d’euros, una dècima part
com a mínim sobre el que s’ha avaluat inicialment.

Sobre aquestes qüestions, esmenes presentades, n’he
presentades quatre, i també és el moment avui, si hi voten tots
a favor, comentar que també les he presentades en els
pressuposts generals de la CAIB, per tant veurem si realment
la resta de forces són congruents amb el que voten. La primera
és convertir tota la plantilla de reforç d’estiu en una plantilla
per a tot l’any, concretament es troba recollida a l’esmena
14521, i és obvi que fa falta, com he comentat, tota una feina
de prevenció durant tot l’any, no només quan arriben aquestes
qüestions, sobretot després ens hem queixat moltes vegades
sobre el tema de tenir cura dels nostres boscs.

La segona esmena també és referent als mitjans, sobre la
substitució de vehicles antics i obsolets de l’IBANAT, és una
qüestió de la qual es queixen la resta d’operaris, és obvi que
conselleries, Sr. Vidal, n’han comprat alguns, però és obvi que
en necessitem molts més i, per tant, si volem que facin la seva
feina hem d’invertir en aquestes qüestions.

La tercera, i perdonin que vagi tan ràpid, però no tenc molt
de temps, és una qüestió que també reclamen, i Sr. Vidal,
també li mostr un altre document que, des del novembre de fa
tres anys, està presentat a la Gerència i és el reconeixement
que siguin reconegut com a bombers forestals. Per què
després de tres anys no han estat reconegudes aquestes
persones com a bombers? Hauríem d’explicar i veure realment
si volem millorar les condicions, no laborals, sinó tot el que
passa sobre aquesta qüestió.

I per últim, i no menys important també, és el que fa
referència a l’adquisició de centres de treball. Aquí comentar
que també denuncien la situació d’alguns centres de treball,
les condicions de feina i com es paguen molts de milers
d’euros en inversió.

Per tant, comentar, Sr. Font, que, com es pot imaginar,
votaré a favor, esper que vostè admeti, i que complementen o
milloren algunes de les qüestions que vostè ha posat en
aquesta moció. I sobretot, ho torn repetir, sense inversió no
fem res, i a mi el que m’ha cridat més l’atenció, després de
parlar amb una persona de l’IBANAT, és que s’hagi adjudicat
per 2 milions d’euros la neteja de torrents a través de
TRAGSA, és a dir, molts pocs torrents...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... molts pocs torrents fan nets els corresponents agents,
perdó, l’IBANAT. Per tant, al final hem de veure realment la
seva feina.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, ja acabo, i sobretot, Sr. Font, el tema del METEOBAL,
punt 7.1, punt 8.3, estan reconeguts com a força prioritària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Torn d’intervenció del Grup Parlamentari Mixt, per
defensar l’esmena RGE núm. 14797/18, té la paraula la Sra.
Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos, en primer lugar, comentar que votaremos a favor
de los puntos 2 y 3 de la moción, nos parece que la inversión
y la formación es muy importante en el IBANAT.

Pero hemos sustituido los puntos 1 y 4 de esta moción,
presentada por El Pi, por una enmienda donde instamos a la
creación de una Agencia Balear de Emergencias, como un
órgano de coordinación de todos los entes existentes de
seguridad y emergencias, implicados en llevar a cabo los
diferentes planes especiales de prevención de riesgos.

Desde Ciudadanos consideramos que la propuesta de esta
moción, referente a crear un cuerpo integral de actuación
especializado en cualquier tipo de emergencias, creemos que
no es exactamente lo que se necesita en Baleares para mejorar
la actuación en las emergencias, hoy, en nuestra comunidad,
como ya se ha dicho aquí, contamos con diferentes cuerpos o
entes que actúan ante una emergencia, como son el IBANAT,
los Bomberos de los Consejos, los Bomberos de Palma, los
bomberos de AENA de los aeropuertos, la Guardia Civil, la
Policía Nacional, el Servicio de Emergencias de Baleares
112, el Servicio de Emergencia Sanitario 061, las policías
locales, Protección Civil, y esperemos que en breve una
unidad de la UME, y cada uno de estos cuerpos de seguridad
y emergencias tiene una función específica dentro de los
planes para hacer frente a diferentes riesgos, unos planes que
en Baleares son el Plan INUNBAL, para hacer frente al riesgo
de inundaciones; el Plan TERVAL, para hacer frente al riesgo
sísmico; o el INFOBAL, para hacer frente al riesgo de
incendios forestales. Y a la vez, Baleares también tiene que
hacer frente a otras situaciones de emergencia, como pueden
ser las risagas, los deslizamientos de tierra, los tornados,
situaciones de salvamento marítimo, un accidente aéreo, un
vertido masivo de combustibles en el mar; es decir, a nuestro
entender, lo que necesitamos es un órgano capaz de organizar
la actuación conjunta de cada uno de los cuerpos de
emergencias implicados en llevar a cabo los diferentes planes

especiales de prevención de riesgo o los diferentes
protocolos que existen ante cualquier emergencia.

Es importante coordinar y definir la toma de decisiones,
es importante coordinar y definir la activación de las alertas
y es importante que todo esto se coordine con una respuesta
rápida por parte de cada uno de los cuerpos de seguridad que
tenemos. Necesitamos un organismo superior que entre sus
funciones también estén, por ejemplo, el coordinar esas
reuniones anuales conjuntas con los diferentes cuerpos de
emergencias para la revisión y actualización de todos estos
planes especiales, una revisión y actualización que en estos
cuatro años, inexplicablemente, no se ha hecho. Necesitamos
un cuerpo que coordine y que vele por la ejecución de estos
planes en lo que respecta a las medidas preventivas a lo largo
de todo el año, y de actuación a nivel local, unas medidas
preventivas a lo largo de todo el año y de actuación local que
en estos cuatro años tampoco se ha hecho.

Necesitamos un órgano capaz de unificar protocolos de
seguridad, capaz de unificar bases de datos y que sea
responsable de tener un sistema de comunicación interno
potente y moderno.

Necesitamos un órgano responsable de que todos los
instrumentos de alerta estén en activo y emitiendo datos
actualizados de manera constante, porque, miren, a este
respecto, recordemos, por ejemplo, que el 112, según el Plan
INUNBAL, entre los meses de septiembre y noviembre, el
112 debería recibir datos diarios de los medidores de caudal
situados en los torrentes de riesgo, y de las 66 estaciones
pluviométricas de la comunidad autónoma, y resulta que
ninguno de estos instrumentos está funcionando a día de hoy,
llevan cuatro años sin funcionar, llevan cuatro años donde el
112 no está recibiendo ninguna alerta, por lo tanto es que el
Plan INUNBAL cae por su propio peso, es una dejación de
responsabilidades muy grave por parte de este Govern,
carecemos de los instrumentos de alerta que obliga el Plan
INUNBAL.

Otra de las funciones de la agencia podría ser coordinar
los simulacros anuales para cada plan especial de
emergencias, así como la formación necesaria en cada cuerpo
para que estos planes sean efectivos.

En definitiva, desde Ciudadanos consideramos que no
necesitamos un nuevo cuerpo especializado en todas las
emergencias, sino una agencia, un órgano que trabaje una
respuesta coordinada de todos los organismos y cuerpos de
emergencia que actualmente existen.

Y bueno, esta es nuestra propuesta, que esperamos que sea
aceptada, si bien somos conscientes que difiere bastante de la
propuesta del grupo proponente, consideramos que es la más
acertada, igualmente també somos conscientes de que entre
todos hemos de buscar una solución para dar una mejor
respuesta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201814797


8318 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 147 / 4 de desembre de 2018 

Y solo comentar que Ciudadanos ha registrado una
enmienda a los presupuestos para la creación de esta Agencia
Balear de Seguridad que esperamos que salga adelante.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs, torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, per defensar les esmenes RGE núm.
14800, 14801, 14802 i 14803/18 i les esmenes RGE núm.
14815, 14816, 14817 i 14818/18, presentades conjuntament
amb el Grup Parlamentari Socialista. Per tant, té  el torn de
paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Molt bon dia. En primer lloc, els vull informar que retiraré
les esmenes 14800, 14801, 14802 i 14803/18 i aprofitaré per
defensar les esmenes conjuntes que hem presentat amb el
Grup Socialista, que són les 14815, 14816, 14817 i 14818.

També voldria fer un esment breu sobre el que ha comentat
el diputat del Grup Mixt, e l Sr. Aguilera, sobre l’ampliació
dels reforços d’estiu, voldria recordar que la Conselleria de
Medi Ambient, aquesta legislatura, ja ha passat de quatre
mesos a sis mesos, per tant es fa feina per tal d’avançar en
aquest tema.

Des de MÉS per Mallorca hem mirat amb bons ulls  la
moció d’El Pi, en el sentit que cerca de manera propositiva
donar solucions a un problema amb el qual no ens havíem
trobat pràcticament mai abans a les Illes Balears, les
inundacions que vàrem sofrir han de servir per millorar la
previsió i la reacció davant les emergències. Donam suport a
la reclamació de mitjans per a l’IBANAT, una empresa pública
que aquesta legislatura ha aconseguit revertir les inacceptables
retallades de l’anterior legislatura i actualment ha recuperat la
plantilla que tenia a l’any 2011. Aquests darrers vuit anys,
l’IBANAT ha constatat en la seva pròpia pell que es molt
senzill destruir i molt difícil construir, costa ben poc retallar
personal i costa molt recuperar-lo, fins i tot en una conjuntura
relativament favorable, atès l’endèmic infrafinançament que
sofrim.

Deia que hem mirat amb bons ulls la moció, perquè va en
la línia de millorar, de cercar solucions a un fet extraordinari
que ha sacsejat fa ben poc la relativa seguretat en la qual tots
crèiem viure. No vivim en una terra basada en ciclons ni en
terratrèmols, fins i tot les grans inundacions no es produeixen
amb molta freqüència, però sí que cada vegada més estam
exposats als fenòmens naturals i necessitam millorar la
manera com els afrontam, no només a nivell reactiu, sinó
també a nivell preventiu.

També vull recordar que els recursos dels quals disposa
l’IBANAT segueixen essent insuficients per tal d’afrontar
totes les funcions que té: la prevenció i extinció d’incendis
forestals; gestió forestal i gestió i conservació  dels espais

naturals protegits; les finques públiques; les àrees recreatives;
els refugis i les zones d’acampada de les Illes Balears.

Dit això, anem a comentar les esmenes als quatre punts
que reclama El Pi a la seva moció. En el primer punt s’insta el
Govern a presentar, abans de tres mesos, un projecte per a la
creació d’un cos integral d’actuació en cas de qualsevol tipus
d’emergència per fenòmens naturals adversos que tengui com
a base l’actual equip humà i tècnic de l’IBANAT i estigui
coordinat amb la Direcció General d’Emergències i Interior
i altres cossos de seguretat. El nostre posicionament parteix
del fet que les activacions de l’IBANAT, així com la resta
d’agències relacionades amb les emergències, les
competències pròpies de cada servei i l’estructura de
coordinació i direcció , ja es troben definides a la Llei
d’emergències de la comunitat autònoma i als diversos plans
d’emergències. L’actual equip humà i tècnic de l’IBANAT ja
té altres funcions importants que no pot deixar d’escometre.

Per tot això, la nostra proposta és que no sigui sobre
l’IBANAT que hagi de recaure la gestió integral de les
emergències, ja existeix un cos d’emergències dins el Govern
i sí que cal que aquest coordini de manera més eficaç tots els
cossos d’emergències que han d’intervenir. I en aquest sentit,
trobam que no ens voldríem llançar a la piscina sense saber si
hi ha aigua, el 23 de novembre, el Consell de Govern va
aprovar la creació d’una comissió d’estudi i disseny del model
autonòmic d’emergències, esperarem a veure les seves
conclusions i actuarem en conseqüència. En tot cas, hem
presentat una esmena la qual, després de parlar-la amb el Grup
d’El Pi, creiem que podrem transaccionar i ell la presentarà.

Sobre el segon punt, que reclama incrementar
adequadament els recursos humans i tècnics actuals de
l’IBANAT per fer front a les necessitats d’actuació davant
diferents tipus d’emergències, coincidim en dues coses: u, cal
incrementar els recursos humans i tècnics actuals a l’IBANAT
i no només per a l’actuació davant les emergències.

I dos, atès que la resposta davant les emergències no és una
exclusivitat de l’IBANAT, reclamam que s’incrementin els
recursos dels diferents organismes autonòmics que han
d’actuar dels diferents tipus d’emergències. Ens cal poder
respondre millor i des dels recursos propis de les Illes
Balears.

En tercer lloc, El Pi vol facilitar la formació
complementària de l’actual personal de l’IBANAT i nosaltres,
en la nostra línia, de no carregar exclusivament el tema
d’emergència sobre el personal de l’IBANAT, consideram que
la formació complementària s’ha de donar al personal de les
diferents administracions, inclòs també l’IBANAT, però no
només l’IBANAT. En aquest sentit, també presentam una
esmena per ampliar-ho a la resta de cossos.

Finalment, en el quart punt El Pi demana integrar
l’IBANAT com a grup d’intervenció prioritari en els plans
especials derivats de fenòmens meteorològics adversos
elaborats per la Direcció General d’Emergències i Interior.
Des del nostre punt de vista, IBANAT és present a
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l’INUNBAL, com a grup d’intervenció no prioritari; els
bombers, per exemple, són un grup d’intervenció prioritari. La
moció d’El Pi diu que IBANAT ha de ser prioritari a totes les
emergències, i nosaltres ho volem detallar dient que ha de ser
prioritari només en aquelles emergències que es considerin a
les actualitzacions dels plans; no ens neguem que ho sigui,
però s’ha de mirar en quines emergències ha de tenir aquest
paper quan s’actualitzin els plans i s’estableixi quin rol ha de
jugar cada cos que intervé. Per això proposam una esmena en
aquest sentit.

I bàsicament, en conclusió, estam d’acord que cal dotar de
més mitjans l’IBANAT i sobretot rescatar el seu braç forestal,
que és on té les seves principals competències. Ara bé,
intentar reconvertir part de la gestió reactiva de la
multiemergència i voler separar gestió territorial i extinció
d’incendis no acaba de ser ben bé el camí, i  cal que les
emergències es gestionin des de la globalitat i IBANAT doni
suport a allò que és competència seva.

Per aquest motiu hem presentat les quatre  esmenes les
quals esperem poder transaccionar i aprovar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 14815, 14816,
14817 i 14818/18, presentades conjuntament amb el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Juli
Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Evidentment, els
esdeveniments que hem viscut a la nostra comunitat autònoma
aquests darrers mesos, ja siguin les inundacions a la comarca
del Llevant de Mallorca i especialment al municipi de Sant
Llorenç, les inundacions que també es van produir al municipi
de Pollença o la caiguda del subministrament d’elèctric a
Menorca han posat damunt la taula el debat sobre la necessitat
de revisar i actualitzar els protocols d’actuació dels nostres
sistemes d’emergència. I benvingut sigui aquest debat si
serveix per millorar la resposta que puguem oferir davant
qualsevol tipus de catàstrofe que posi en perill la seguretat de
la població, com a conseqüència de fenòmens meteorològics
adversos, incendis o incidents que revesteixin de més o manco
gravetat.

De fet, aquest debat no només és recomanable, sinó que
també resulta imprescindible per adequar, per una banda, els
avanços tecnològics que s’han produït en aquests darrers anys
en relació amb els sistemes d’emergències, i per una altra, per
afrontar amb majors i millors garanties els efectes perversos
que imposa el canvi climàtic el qual, com bé saben, té una
especial incidència a les nostres illes.

Ara bé, si bé es cert que, com deia, aquest debat s’ha posat
damunt la taula, també és cert que el Govern ja començà a fer
feina en aquest sentit , de fet, el passat 23 de novembre, el
Consell de Govern va aprovar un acord per crear una comissió
d’estudi i disseny del model autonòmic per abordar, de manera
transversal, les diferents situacions d’emergència que es
puguin produir en el nostre territori. D’aquesta manera el
Govern aposta per assolir un model organitzatiu i funcional
que abordi, de manera integral la prevenció, l’atenció i la
resposta davant qualsevol tipus d’emergència. En aquest sentit,
l’objectiu fonamental d’aquesta comissió és garantir els
màxims nivells d’excel·lència a través de la millora i
l’optimització de tots els recursos dels quals disposam en
aquesta matèria actualment i minimitzar tot el possible els
efectes i les conseqüències a les que es pot veure exposada la
població de la nostra comunitat autònoma davant qualsevol
tipus de risc.

Per tot això, aquesta comissió es fixa tres fites concretes:
per una banda, analitzar el marc normatiu en relació amb les
emergències i amb les competències relatives a aquesta
matèria de les diferents administracions. Per una altra,
elaborar estudis sobre els mitjans i els sistemes operatius
vigents. I finalment, elaborar una proposta d’un nou model
autonòmic de gestió de les emergències.

Per tant, resulta evident que el Govern és el primer
interessat en avançar en totes aquelles millores que siguin
oportunes per afrontar amb més i millors garanties la resposta
davant qualsevol tipus d’emergència. I sense cap tipus de
dubte, la seva moció també avança en aquest sentit de forma
positiva i constructiva. Per això, en funció del resultat final de
la votació dels punts d’acord i en relació amb les esmenes
presentades, aquesta moció aportarà nous punts de vista que
s’hauran de tenir en compte en el moment d’elaborar aquest
nou model de gestió de les emergències.

Sota el meu punt de vista, aquesta moció és un punt de
partida que ens ha de permetre avançar en el debat que a la
interpel·lació de fa quinze dies la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques es va mostrar partidària d’obrir,
per millorar la coordinació, l’organització i l’eficiència dels
serveis d’emergències de la nostra comunitat autònoma, amb
l’objectiu de reduir el temps de resposta davant d’una situació
de risc i  ser més efectius en l’actuació de tots els
professionals que actuen davant de qualsevol tipus
d’incidència.

Igualment, el Govern s’ha compromès a iniciar aquesta
tasca en la present legislatura, de manera que, a partir de maig
del 2019, sigui quin sigui el Govern que sorgeixi de les
properes eleccions autonòmiques, ja existeixi un camí
recorregut i no s’hagin d’iniciar aquestes tasques des de zero
per oferir un millor servei a la ciutadania.

D’altra banda, crec que és important assenyalar que no és
el mateix gestionar els serveis d’emergències en les
situacions en què es trobaven a l’any 2015, després d’una
legislatura on les retallades i els acomiadaments també
arribaren a aquest àmbit, que a partir del 2019, quan ja s’hauran
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recuperat les inversions i augmentat les plantilles. De fet, a
hores d’ara ja s’ha incrementat en un 22% el pressupost
destinat a la Direcció General d’Emergències en relació amb
el pressupost del 2015, i s’ha recuperat en un 5% el personal
de GEIBSAU que a l’anterior legislatura fou acomiadat.

En la meva opinió, sense aquest impuls previ que
l’executiu ha donat al conjunt dels serveis d’emergències de
les Illes Balears al llarg d’aquesta legislatura, ara tendríem
més dificultats per plantejar aquesta passa que ens permetrà
anar més enllà i assolir un nou paradigma en la gestió de les
nostres emergències en benefici de l’interès general. Sigui
com sigui, també hem de ser conscients que els serveis
d’emergències impliquen, en major o major mesura, totes les
administracions públiques, des dels municipis a l’Estat,
passant pels consells insulars i el Govern autonòmic.

Per aquest motiu és important assumir que només des del
diàleg i la voluntat d’acord entre totes les parts serà possible
assolir un nou marc que reguli i adapti, en els termes que ja he
comentat, els nostres serveis d’emergència. En aquest sentit,
avui ja debatem una proposta que no té per què ser l’única ni
la definitiva i esper que amb les esmenes presentades la
puguem millorar per avançar cap a un millor sistema que
respongui abans i de manera més efectiva a les actuacions de
risc que afecten el nostre territori.

Finalment, pel que fa a les esmenes presentades a aquesta
moció, crec que les que sorgeixen del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca i del Grup Parlamentari Socialista, amb el suport
de Podem, responen prou bé a l’objecte d’aquesta moció i
posen de relleu la tasca de la comissió creada pel Govern, a la
qual m’he referit amb especial atenció a la meva intervenció,
sense obviar l’aposta del Despatx autonòmic de l’IBANAT que
esmena el Grup Parlamentari El Pi.

I a més, també van més enllà de l’IBANAT en tot allò
referent a l’increment dels recursos humans i tècnics i en la
formació del personal de tots els serveis d’emergència de la
nostra comunitat autònoma. Per tant, crec que és important
aquest impuls per als nostres sistemes d’emergència i fer-ho
amb el màxim consens possible i amb la màxima voluntat de
pacte. I en aquest sentit, voldria agrair el tarannà del Grup
Parlamentari El Pi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Doncs, passam al torn de fixar
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Han passat prop de dos mesos de la
tragèdia del Llevant, on hi va haver un balanç tràgic de 13
víctimes mortals i de molta gent que ho va perdre tot, la

resposta a la tragèdia va ser admirable per part de la ciutadania,
Mallorca es va bolcar amb el Llevant i ens ha donat a tots una
lliçó d’humanitat insuperable. Però no ens hem de cegar ni
conformar amb això, perquè és evident que hi ha molt més a
analitzar.

Després de la tragèdia l’ha precedida un abans i un durant,
abans que inclou prevenció, informació, i durant, que suposa
coordinació, activació, presa de decisions, comunicacions,
adopció de mesures de seguretat, etc., sobre el que, a dia
d’avui, encara hi ha molts dubtes i moltes contradiccions que
no estan resoltes. Crec, si no m’equivoc, si dic que tots som
conscients que la gestió de l’abans i del durant no ha estat a
l’alçada del que requeria la gravetat de la situació, ni en
informació ni en previsió ni en coordinació ni en mitjans, i és
així, per molt que la Sra. Cladera ho vulgui negar.

N’hi ha prou a rememorar les imatges i els testimonis que
ens arriben a tots del dia 9 l’horabaixa. No s’haurien evitat les
tempestes, ni les inundacions, ni les destrosses materials,
però possiblement amb una altra coordinació, amb una
activació més ràpida, amb una participació més àgil de
l’IBANAT, que són els que coneixen els torrents, el terreny,
els seus perills, tal vegada la necessitat de tallar carreteres
properes, no ho sé, però amb una participació immediata, crec
que la resposta hagués estat més àgil o més efectiva. Perquè
en una emergència un segon, un minut, és vital, i no diguem ja
una hora, dues hores o setze.

El Sr. Font va dir, fa dues setmanes a la interpel·lació,
literalment, que “estava espantat perquè la tragèdia podia
tornar passar”, i també va dir que “havia quedat clar que hi
havia qüestions que no estaven resoltes, perquè en els serveis
d’emergències participen diferents administracions i les
decisions no es prenen amb l’agilitat que necessitaríem”. Va
dir que “estàvem més pendents de vegades de qui ha de prendre
les mesures que de prendre-les, per exemple tallar les
carreteres abans, que si s’hagués fet abans no hauria estat el
mateix.”

Però és que resulta que la definició de qui ha de prendre
les mesures i les decisions està ben clara, ho ha dit el Sr.
Vidal, el conseller, fa una estona, que la competència és
d’emergències en inundacions, i no és seva. Per tant, nosaltres
pensam que no hem de passar pàgina sense fer crítica, que hem
de demanar resposta als interrogants i que hem de demanar
responsabilitat a qui correspon, perquè si ara debatem una
proposta d’aquest tipus és per qualque cosa, perquè es
qüestiona descoordinada i retardada que va tenir el Govern dia
9, i el poc pes i la falta d’activació que va tenir l’IBANAT.

Ningú no va qüestionar les activacions d’emergències en
els incendis d’Eivissa de la Serra de Morna quan era
consellera la Sra. Costa, i això que aquest Parlament la va
reprovar i tot, si ho recorden, però no en qüestionaren la feina.
Tampoc no es va qüestionar l’incendi de la Serra de
Tramuntana, ni es varen fer propostes plenàries demanant més
agilitat, Sr. Font, i això que en els incendis hi ha canvis de
nivell i de competència entre conselleries. Però ara sí, ara
tenim una proposta de comissió d’investigació del Grup Mixt
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i tenim aquesta proposta seva, d’El Pi, de millorar la
coordinació i crear un cos integrat, ara sí, qualque cosa deu
voler dir que ara el Parlament intervengui per demanar canvis
en la gestió del Govern.

Nosaltres, Sr. Font, donarem suport a la moció perquè és
evident que té bona voluntat i que vol que millori qualque cosa,
però també veiem que s’han presentat moltes esmenes a la
seva moció i totes deixen entreveure les mancances
d’emergències i dels cossos que hi actuen. Donarem suport a
aquelles que vostè vulgui, les que consideri favorables per
millorar el servei, tant les més vehements que es refereixen a
vehicles antics i obsolets, substituïts amb comptagotes, a
plantilla que no es troba reforçada tot l’any, a centres de
treball de l’IBANAT i de guàrdies d’emergències obsoletes i
reduïdes; com la de Ciutadans, que el que pretén és fer-se seva
la moció i substituir “cos integrat” per un possible o una
possible “agència balear”; o les esmenes dels partits  que
governen, les que vostè vulgui.

D’aquestes darreres he de dir que ens crida l’atenció que
s’han refet ells mateixos substituint l’esmena original del punt
1, que elimina la creació d’un cos integral i desvetllava la
preocupació pels plans d’emergències que la Sra. Cladera
tenia l’obligació d’actualitzar aquesta legislatura per un punt
més descafeïnat, la veritat, que es limita a fer un prec de
facilitar la coordinació. És evident, i vostè ho ha deixat
entreveure, que hi ha hagut estirades d’orelles, qualque gelosia
competencial a part de l’intent de tapar la inactivitat de la
conselleria socialista.

En tot cas, Sr. Font, nosaltres li acceptarem la moció amb
la redacció que vostè proposi, perquè ja ho vàrem dir, i ho
reiteram, és una qüestió que requereix alçada de mires i no
caure en l’oportunisme polític.

Com a reflexió, sí li he de dir, Sr. Font, que em genera
certs dubtes i crec que val la pena dir-ho, ho ha comentat ja el
Grup MÉS per Mallorca, de com afecta la distribució
competencial feta pel Decret de Presidència, on es
reparteixen entre les conselleries les diferents competències
en matèria o que afecten les emergències, a la Sra. Cladera li
corresponen les competències de coordinació ,
d’emergències, de meteorologia; al Sr. Vidal li corresponen
les competències d’incendis forestals i d’actuacions que
afectin la natura, però no en fenòmens adversos com els que
ocasionen les inundacions, per tant s’hauria d’analitzar si hem
de modificar aquesta distribució competencial per integrar la
responsabilitat de tot en un sol cos, i no queda molt clara
aquesta qüestió a la moció.

Perquè vostè diu que vol crear un cos integral, però no que
hi hagi un sol comandament. Idò què és? Si no hi ha un sol
responsable polític, o hi ha una integració administrativa,
perquè si el que demana és que no hi hagi un responsable de
prendre la decisió, en aquest cas no és integració, seria
desintegració, perquè a dia d’avui ja hi ha un responsable
política de prendre les decisions, no hem de discutir qui ha de
prendre la decisió, ho ha dit el Sr. Vidal, està clar que era la
Sra. Cladera; vull dir que el que vol que hi hagi el mateix nivell

de les dues conselleries és una desintegració, no una
integració, no ho sé, només com a reflexió.

Tampoc no s’ha tengut en compte com a efecte de
coordinació amb altres administracions estatals o locals, com
són els mateixos municipis afectats per una tragèdia com els
del Llevant, aquí també pensam que és evident que va faltar
comunicació, no importa que ho constati ningú perquè durant
tot l’horabaixa no es va contactar amb els batles, i és un dels
aspectes que en aquest cas, el responsable d’aquest cos
integrat, que vostè proposa, hauria d’abordar també. O
l’administració estatal i els cossos de seguretat de l’Estat els
quals tenen un paper importantíssim en aquestes situacions, o
amb el consell insular, que tenen la competència en
carreteres, vostè ho ha dit; o amb els bombers insulars o de
Palma, que també es varen quedar esperant, això també hauria
d’afectar, se suposa, les millores d’un cos integrat.

De què va servir també fer un simulacre a l’any 2016 en
situacions idèntiques? Haurà diferències si l’activa un l’activa
l’altre, si es programa amb un pla i un full de ruta o es decideix
pels tècnics en funció de la situació? De què va servir el
simulacre de l’any 2016 que el mateix Govern va definir com
a un èxit, Sr. Font, i està clar que no va servir als responsables
per prendre les decisions oportunes o veure les pròpies
debilitats?

I miri, com a reflexió, com li deia, si la solució per evitar
futures errades com les de dia 9 és crear un cos integrat,
nosaltres li donarem suport, faltaria més, però tendrà dues
conselleries competents, tendrà una bicefàlia a l’hora de
prendre les decisions, o les integra a una administració o
separa les competències, no hi ha més solució dins
l’administració, Sr. Font. Això no obstant, tal vegada pens jo
que la solució no és únicament modificar competències i
crear una bicefàlia de competències, sinó canviar les persones
que han estat incompetents, Sr. Font, i en això també s’hauria
de reflexionar, se n’hauria de parlar, i per ser honest amb la
gent que representam i que esperen respostes en aquella
tragèdia, s’hauria de prendre la decisió.

En tot cas, i com li deia al principi, el Partit Popular
actuarà en aquesta moció amb responsabilitat, com venim
actuam des del dia de la tragèdia del Llevant; no deixarem de
demanar les informacions i les responsabilitats que
corresponguin, perquè això sí que seria també negligència per
part dels grups polítics parlamentaris, perquè les persones es
mereixen una explicació i perquè forma part de la nostra
funció de control, però si una part de la solució, Sr. Font, ha
de ser la seva proposta, i reforçar el paper de l’IBANAT, amb
esmenes o sense esmenes, nosaltres li donarem suport i farem
tot el que sigui a les nostres mans perquè es faci el millor
possible. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Doncs, passam al torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Alberto
Jarabo.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Enfront d’iniciatives com aquesta, Sr.
Melià, Sr. Font, Sra. Sureda, evidentment, primer de tot
aprofitaré, una vegada més, aquesta intervenció per agrair tota
la feina que es va fer a Sant Llorenç tant per part de la
mobilització ciutadana com pels serveis d’emergències els
quals, amb una vocació de servei públic irreprotxable, es van
bolcar amb cos i ànima per retornar el més aviat possible la
normalitat de tota la zona.

I és clar que tot és millorable, nosaltres hem actuat crec
que amb molta responsabilitat en tota aquesta tragèdia i el que
no es pot fer, Sra. Riera, és posar en dubte tots els
mecanismes i tota aquesta actuació que s’ha fet, fins i tot
posar en dubte la utilitat dels simulacres, o sigui, entenc que
vostè està desvariant amb aquestes idees. Perquè les
situacions de risc i els fenòmens meteorològics intensos i
extraordinaris  doncs seran de cada vegada menys
extraordinaris i probablement siguin més ordinaris i més
freqüents; tenim una cosa que es diu escalfament global que
entenc que el seu expresident, el Sr. Rajoy, doncs ho negués
fins al final del seu mandat, però ho comprovam a les nostres
illes i a tot el món, ho hem vist en aquesta tardor, ho hem vist
fa poc també a Itàlia, amb més de cent morts, ho veiem a tot el
nostre entorn europeu.

I ja no ens trobam en una situació en la qual podríem dir
que podrien passar aquests fets extraordinaris, sinó que
passaran, sinó que passaran, jo diria que succeiran i que és una
evidència científica que tendrem més episodis d’una natura
emprenyada amb el nostre comportament inconscient i amb
moltes polítiques també inconscients. Fins fa uns dies el Sr.
Trump, fins i tot, ja deia, tornava dir això de no me lo creo,
això de l’escalfament global, fins i  to t fa dir que era un
invento de los chinos, o sigui ja surrealista.

Fa anys que es va fer l’informe extern el qual ja marcava
d’alguna manera part de les solucions per frenar l’escalfament
global, allà ja es parlava d’emergències, evidentment, que és
del que parlam aquí ara, però sí que tenim totes unes línies
d’actuació on hem d’aprofitar les noves tecnologies, s’ha
insistit molt aquí que hem d’aprofitar més les noves
tecnologies per fer prevenció en aquestes situacions, hi ha
iniciatives locals, hi ha grans projectes, la qüestió rau en què
tenim la necessitat d’afrontar aquests fenòmens
meteorològics amb una millor prevenció, com s’ha dit, i una
coordinació més avançada dels nostres serveis d’emergències.

Concretant, és evident que el Pla INUNBAL, del qual aquí
s’ha parlat molt, doncs és una eina que ha quedat desfasada, i
aquí crec que tots hi podríem estar d’acord, i s’ha de renovar.
Crec que durant la interpel·lació d’avui el Sr. Vidal també ho
comentava, ara, no sé si faria, Sra. Ballester, una descripció
tan dramàtica com la que vostè ha fet aquí. Hem de reconèixer
la necessitat d’aquesta revisió, hem de reconèixer la necessitat
de revisar tots els plans de la Direcció  General
d’Emergències, i ho deia la Sra. Cladera l’altre dia, s’ha de
començar pel Pla INUNBAL.

I nosaltres també entenem que la seguretat forma part del
nostre estat del benestar i la seguretat inclou també, de manera
molt especial, la gestió de les emergències. I molts de
professionals d’aquestes illes duen dècades, diria jo ,
reclamant aquest model, aquest nou model d’emergències que
mai no s’acaba de definir, amb la dificultat que això suposa
també per a l’aplicació dels protocols i de les tasques de
coordinació . És una reclamació històrica, ara s’ha posat en
marxa o es posarà en marxa aquesta comissió tècnica i
política; ja la Sra. Cladera va esmentar tres possibles models
que hi ha a diferents comunitats autònomes i semblava
decantar-se pel model valencià. Bé, esperarem a veure quines
conclusions aporta la comissió aquesta d’estudi i disseny del
model autonòmic d’abordatge de les emergències i esperem
tots ser capaços que sigui durant aquesta legislatura que
aquesta proposta doncs sigui possible per a més efectius, més
eficiència i més ràpids en les respostes que hem d’oferir.

Estaríem d’acord, Sr. Font, i insisteix que valoram aquesta
iniciativa, amb la creació d’aquesta nova entitat, estam d’acord
amb el plantejament que vostè fa, però també estam d’acord
amb les esmenes que s’han plantejat i que, per una qüestió de
temps, ahir no vam poder signar, juntament amb els partits que
formen part del Govern. Tenim clar que hem d’implicar totes
les institucions i això d’alguna manera requereix un pacte més
global que no únicament la participació del Govern tot sol.

Per concretar les esmenes també, estaríem d’acord que
l’IBANAT millori, estam d’acord que el punt 2, no només que
millorin els recursos, sinó que millori també la formació, que
s’incrementin els recursos humans, li hem de recordar que
nosaltres estam a favor de tot aquest increment de personal
quant als serveis públics, d’aquí que nosaltres estarem a favor
d’aquesta idea. Ens agradaria també que quan nosaltres volem
incrementar el nombre d’inspectors turístics, doncs hi
estiguessin a favor, perquè això és oferir també un millor
servei públic en aquestes qüestions que ofereixen un servei a
la ciutadania, millor en aquest cas per facilitar l’accés a
l’habitatge; s’ha d’incrementar personal, s’ha de millorar la
formació, s’ha de tenir cura, que és el que diu vostè en el seu
punt 3, del personal que ofereix un servei públic en aquesta
comunitat.

I en el punt 4, és clar que s’han d’actualitzar aquests plans
d’emergències, com dèiem abans.

Sr. Font, vostè parlava del múscul de l’IBANAT i parlava
també de les gelosies entre conselleries, jo  crec que no és
moment, no és moment d’entrar en la qüestió de les gelosies
entre les conselleries, a mi no m’importa de quin partit és el
conseller, sinó que el que importa és que pugui oferir resultats
a la ciutadania.

Per tant, enhorabona a tots per la iniciativa i votarem a
favor de les esmenes dels grups que formam part del Govern.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs, torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. La moció que
avui ens presenta El Pi i la qual compartim en el seu fons és
una resposta més que normal davant tot el succeït al nostre
petit  país  durant aquesta tardor, tan anormal
climatològicament com han estat els terribles successos que
hem hagut de patir amb major o menor mesura.

Abans de tot voldria agrair a El Pi aquesta proposta i
sobretot el seu tot, i, tot i compartir l’esperit d’aquesta
iniciativa, sí que trobam necessari fer tot un seguit de
reflexions. Triple reflexió prèvia: és inevitable parlar de canvi
climàtic i les seves afectacions al nostre territori, sabem, no
és nou que les Illes seran i som les primeres afectades per dit
canvi climàtic, ens enfrontam a fenòmens meteorològics molt
extrems, des de pluges torrencials com les ocorregudes al
Llevant de Mallorca, a vents huracanats, èpoques de sequera,
el temps, tal i com l’havíem conegut, ha canviat i canviarà si no
ens posem les piles per tal d’intentar pal·liar els seus efectes.

Ens hem de demanar com hem organitzat i depredat el
nostre territori i detectar clarament aquelles zones de risc.
Les condicions de les nostres infraestructures, realment s’han
dissenyat tenint en compte com són les nostres Illes? Açò en
concret ho dic pensant en el cap de fibló  de Menorca, és
possible que Red Eléctrica Española considerés que unes
torres d’alta tensió que suporten fins a 120 km/h són les
adequades per a una illa coneguda com l’illa del vent, amb
episodis habituals de Tramuntada de prop de 100 km/h i molts
caps de fibló? Em genera molts de dubtes.

Reflexió postsuccessos, a la seva compareixença a la
Comissió d’Hisenda, la Sra. Cladera ens va dir que els
diferents organismes que havien participat en l’emergència del
Llevant de Mallorca, feien un informe d’avaluació de com
havien anat les coses, consideram que la informació obtinguda
d’aquestes autoavaluacions són fonamentals per començar a
pensar i dissenyar aquest cos d’emergències, o aquesta
coordinació d’emergències. Li vaig dir el dia de la seva
compareixença a la Sra. Consellera, i li reiter, tot i que no
sigui aquí, ens interessa conèixer el contingut d’aquests
informes i les seves conclusions, crec que és un exercici sa i
positiu explicar-nos què se n’ha tret en clar.

Coincidim amb la necessitat d’un cos coordinat
d’emergències, fruit de l’experiència viscuda i de l’autocrítica
necessària, la realitat ens ha dut a adonar-nos, potser una mica
tard, de les mancances que tenim. Durant la interpel·lació ens
va parlar de la manca de plans d’emergència als ajuntaments,
totalment d’acord amb aquesta qüestió i sobretot per a aquells
ajuntaments amb zones de risc. També coincidim amb la
necessitat d’educar i conscienciar la població de la nova
realitat climàtica que vivim.

No crec que haguem de ser nosaltres, ja sé, Sr. Font, que
no ho demana específicament així, els que dissenyem aquest
cos d’emergències, ja que és una qüestió que han de
determinar els tècnics, els professionals dels serveis
d’emergències, que són els que tenen el coneixement i la
informació de primera mà. I evidentment, mà estesa per a tot
allò que puguem aportar i ajudar.

Tant el Sr. Font com la Sra. Cladera van parlar que
l’experiència de què disposam amb el tema dels incendis ha
fet que disposem d’un cos com l’IBANAT, amb una gran
capacitat de resposta i és, com diu la dita, l’experiència és un
grau; els episodis d’incendis viscuts en aquesta comunitat van
servir per acabar de dissenyar un organisme eficient, tot i que
maltractat amb les retallades durant la crisi. I sobre aquest
tema, una qüestió que s’ha de posar damunt la taula, abans de
retallar pensem en les conseqüències de desarmar organismes
tan importants.

Eficàcia i eficiència, dos conceptes bàsics per a qualsevol
organisme i que han de ser les màximes en el disseny d’aquest
cos coordinat d’emergències. El viscut aquesta tardor ens obre
els ulls a la nova realitat i ens obliga a resituar-nos, la crítica
constructiva ha de ser present en el disseny i en la coordinació

Recursos, l’altra gran pota i l’altra gran assignatura
pendent, sense prou recursos econòmics es fa molt difícil
poder crear res.

Si ens fiquem en les competències estrictament en el
sentit de la moció que avui debatem, hem de parlar per dir-ho
d’alguna manera de quatre nivells  que en situacions
d’emergència actuen alhora sempre que es necessari. Hi ha un
nivell superior, que és l’estatal on trobem incloses les forces
armades i les de seguretat de l’Estat; un segon nivell, que seria
autonòmic, amb els cossos de bombers, serveis sanitaris,
serveis tècnics diversos, aquí hauríem d’incloure també
qualque dia la policia autonòmica; un nivell local, amb els
cossos de bombers i policia local. I un quart nivell, que també
és fonamental i ho vam veure al Llevant de Mallorca: la
societat i la seva organització a través del voluntariat. En
aquest punt convé tenir en compte la formació i la necessitat
d’una formació en emergències per a aquests cossos, potser
a través de formació professional. Aconseguir l’eficàcia de la
protecció..., perdó, aconseguir l’eficàcia de la protecció civil
depèn de diferents factors com són la professionalització dels
seus agents, la formació dels tècnics, aplicar la ciència i la
tecnologia i la integració de tots els recursos humans i
materials.

És important determinar les diferents competències de les
diferents administracions de la nostra comunitat, així com
analitzar quins mitjans i s istemes operatius existeixen
actualment. Un cop analitzada aquesta informació s’haurà
d’abordar el model d’emergències necessari per les nostres
illes.

I és que la nostra condició illenca és, sens dubte, un
aspecte fonamental en el disseny del nou model perquè no ens
equivoquem: aquests fenòmens meteorològics adversos es
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produeixen quan vivim episodis de tempestes i mal temps, el
que equival a dir ports tancats amb les conseqüents dificultats
que això genera. Com arribarà determinada ajuda si no es pot
entrar a l’illa?

Sí que estem a favor d’un cos coordinat, però sense
menystenir que cada illa és diferent i, per tant, cada illa ha de
tenir un tractament específic ateses les nostres diferències
orogràfiques, urbanístiques, la seva població, els seus camins
i carreteres per posar alguns exemples.

He dit al començament de la meva intervenció que
compartíem el fons de la proposta i crec que les esmenes
presentades pel Grup Socialista i MÉS per Mallorca poden
millorar la redacció dels punts. Per tant, crec que és possible
arribar a acords per tal que aquesta proposta surti consensuada,
que consider que és el més important.

Respecte de les altres esmenes presentades pel Grup Mixt
trobam que no se circumscriuen estrictament a la moció que
avui debatem tot i que puguem estar d’acord amb les millores
que proposen per a l’IBANAT.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn del grup parlamentari proposant de
la iniciativa, pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Gràcies a tots els que han intervingut. Per fer-ho breu i si de
cas després intentaré contestar els distints portaveus.

Vistes les esmenes, nosaltres acceptaríem l’esmena que fa
referència al punt 2, que presenten PSOE i MÉS per Mallorca,
i que Podemos ha dit que també la secundava, i MÉS per
Menorca, i entenc que la Sra. Riera també he entès que
l’esperit seria bo, que les esmenes que fan referència al punt
2 de la moció, al punt 3 i al punt 4 les acceptaria aquestes
esmenes.

És clar, és interessant dir  que aquí parlam de tècnics
actuals dels diferents organismes autonòmics, així com ens
demanen vostès, i nosaltres parlàvem dels tècnics de
l’IBANAT, bé, no passa res si hi ha tècnics de diferents
organismes autonòmics, en part és així.

Pel que fa referència a l’esmena del punt 3, vostès ens
plantegen “i a personal de diferents administracions”,
lògicament El Pi no està en contra de la formació a personal
de diferents administracions, ni molt manco, el que passa és
que si el cos d’IBANAT no es redueix a l’hivern, sinó que es
pot augmentar i ha d’ajudar en qüestions de risc, tema
d’inundacions, necessitarà d’aquesta formació, però ens

sembla bé que sigui “per al personal d’IBANAT i també
d’altres administracions”, faltaria més!, en aquest sentit no hi
ha res a dir.

I la darrera qüestió, ens sembla bé que quan vostès...,
nosaltres parlàvem d’integrar l’IBANAT com a grup
d’intervenció prioritària, tothom a reconegut aquí que no està
com a prioritari, llevat del Sr. Aguilera, l’únic, és a dir ho ha
llegit però ho ha llegit en diagonal, els que ho hem llegit bé
sabem que no està com a prioritari, que està dins el protocol
sí, però no està com el despatx que pot tenir un moment donat
el cridar la Policia Nacional o el cridar la Guàrdia Civil i és
això que demana El Pi, però ens sembla bé el plantejament que
ens fan de l’esmena.

I en el que fa referència al punt 1, faríem una proposta, l’he
mig parlada amb vostès també, que seria aquesta, la llegiré
textualment i la donaré al lletrat, diríem: “El Parlament del es
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la
coordinació de manera més eficaç dels cossos d’emergència
que han d’intervenir i que prengui com a referència
l’experiència adquirida des del 2005 en la gestió
d’emergències, com el funcionament del despatx automàtic de
l’operatiu d’extinció d’incendis forestals, sempre d’acord amb
les conclusions de la Comissió d’Estudi i Disseny del Model
Autonòmic d’Emergències creada pel Consell de Govern del
23 de novembre. Entre les mesures s’haurà d’estudiar la
viabilitat de la creació d’un cos integral d’actuació en cas de
qualsevol tipus d’emergència per fenòmens naturals adversos
que tengui com a base l’actual equip humà i tècnic de
l’IBANAT i estigui coordinat -estigui coordinat, no que estigui
integrat, perquè no creem problemes on no n’hi ha, perquè no
en vull crear cap, ja som un poc massa major per crear
problemes que després jo no pugui arreglar-, que estigui
coordinat a una direcció general d’Emergències i Interior i
altres cossos de seguretat”, perquè els bombers de Palma, els
de Mallorca, els de Menorca, els d’Eivissa no se sentin..., i els
de Formentera, ningú no se senti trepitjat.

I com que veig que em queda un minut i mig sí que diré
alguna cosa més, si acceptassin això, no acceptaríem les
esmenes del Sr. Aguilera, en canvi sí que crec que en el tràmit
de pressuposts moltes de les seves esmenes crec que tenen el
marc més dins el pressupost que ara tendrem aquests dies, que
nosaltres hem fet esmenes en aquest sentit, vostè sembla que
també n’ha fet alguna i crec que podem arribar a acords en
aquest tràmit de comissió, i si és viva... en el tràmit de
comissió per aprovar-les-hi.

Li agraesc la seva aportació, la veig més dins el que és ja
el dia a dia d’IBANAT, puc estar d’acord en moltes coses, però
no era l’esperit del que nosaltres intentàvem amb aquesta
moció.

Hi ha hagut un moment... quan deia si no estava com a
prioritari, és que IBANAT és imprescindible, IBANAT és
imprescindible en aquesta terra.

Ciutadans, veig que els punts 2 i 3 els semblen bé, però el
punt 1 el modifiquen, no hi estam d’acord. A veure si ens
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podem posar d’acord amb el que li he dit. I en canvi vostès
eliminen el punt 4 , i nosaltres, el punt 4, també el veiem
fonamental en aquest sentit, però li ho agraesc maldament no
haguem arribat a estar d’acord. Veig que tothom... tenim un fil
conductor de preocupació i de responsabilitat i amb això em
qued.

Hi ha una qüestió que tant el Sr. Gallardo com el Sr.
Dalmau, idò si acceptassin aquest punt que he llegit, que seria
el primer punt, en tota la resta idò haguéssim estat d’acord, la
qual cosa els agraesc moltíssim.

A la Sra. Riera, criticar, criticar hem criticat tots, tots hem
criticat, el que passa és que ara des d’El Pi entenem que no
estam en el moment de crítica perquè hi ha altres espais, que
és aquesta crítica contínua, com ha estat abans d’aquesta
intervenció, i volem cenyir-nos a donar una passa cap
endavant, per la qual cosa els agraesc que s’apuntin en aquesta
qüestió.

I em deia: “no parli de gelosies”, -vaig acabant, Sr.
President-, “no parli de gelosies”, jo  no parl de gelosies, i
també ho deia el Sr. Jarabo, jo no parl de gelosies d’avui i
sempre entre polítics, no, no, no, no es creguin tan importants;
vostès, jo, no som tan importants, les gelosies dels polítics
passen, parl de gelosies amb alts funcionaris, conec la
comunitat en aquesta qüestió. No parl del terreny senzill que
és el Parlament, hi ha un terreny superior que és on faran feina
tota la vida, tendran responsabilitat fins que es jubilin, que
aquestes són les gelosies de les quals els parl.

Si un coneix la comunitat no pot dir la pardalada grossa,
bestial i animal de les gelosies de polítics, no passeu pena als
polítics ens passen per la bàscula cada quatre anys i ens anam
a lloc i si tenim una gelosia te n’oblides fàcilment. Què no
s’oblida!, la disputa interna entre alts funcionaris d’un lloc i
d’un altre, aquesta és la responsabilitat d’El Pi, eh? De vegades
jo sembl molt vehement i  tot això i diuen: “en Jaume
d’aquestes qüestions no deu tenir tal vegada sensibilitat”, no
sé si tenc sensibilitat, però sí que el que tenc és coneixement,
coneixement, coneixement.

Els agraesc a tots que s’hagin posat d’acord més o manco
una vegada més amb una proposta d’El Pi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. El Grup Parlamentari Socialista i MÉS
per Mallorca accepten la transacció proposada pel Sr. Font?

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Sí.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, accepta votació separada dels punts, no és cert?
Doncs, passam a la votació. Silenci, per favor.

Passam a la votació del punt 1, amb l’esmena 14815/18,
del Grup Parlamentari Socialista i MÉS per Mallorca, amb la
transacció incorporada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 2, amb l’esmena 14816/18,
dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca,
incorporada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 3, amb l’esmena 14817/18,
dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca,
incorporada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 4, amb l’esmena 14818/18,
dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca,
incorporada. Votam.

53 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions. 

Passam al següent punt de l’ordre del dia. Passam al cinquè
punt que correspon al debat i votació de les proposicions no
de llei.

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 14575/18,
presentada per tots els grups parlamentaris, relativa al
suport a les famílies de les persones desaparegudes.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 14575/18, presentada per tots els grups parlamentaris,
relativa al suport a les famílies de les persones desaparegudes.
Intervenció dels grups parlamentaris; pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Silvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia. En primer
lloc, vull donar la benvinguda al Sr. Paco Lobatón,
vicepresident de la Fundación Europea por las Personas
Desaparecidas, ¿Quién sabe dónde? Global, i als familiars i
amics de les persones desaparegudes que es troben avui
present al Parlament.

La PNL que avui presentam tots els grups de l’arc
parlamentari es fruit d’una trobada que vàrem mantenir dia 29
d’octubre del 2018 els diferents representants polítics amb la
Fundació ¿Quién sabe dónde? Global i les famílies de
persones desaparegudes, que avui ens acompanyen.

Poguérem escoltar de primera mà la mare i la padrina de
Malén Ortiz, una jove de 15 anys que en tornar de l’institut
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amb l’autocar escolar, a les tres i mitja, va desaparèixer a la
rodona dels pirates a Magaluf, i dia 2, ara fa aquesta setmana
s’han complit cinc anys de la seva desaparició; vàrem escoltar
a l’amic de Fulgencio Nuñez, de 74 anys, que abans de ser
desnonat va desaparèixer a El Viver fa un any; i coneguérem el
cas d’Olivia Encinas, víctima de segrest parental fa set anys, la
mare va endur-se-la a passar les vacances a Polònia i mai més
no va tornar; malgrat les sentències judicials a favor de la
custòdia del pare i de l’ordre de detenció en contra de la mare,
aquesta sentència no s’ha executat incomplint de manera
flagrant el Conveni de La Haia.

Cal recordar que el dia 25 d’octubre de 1980 es va signar,
a La Haia, el Conveni sobre els aspectes civils de la sostracció
internacional de menors, que legisla sobre els casos de
segrest parental internacional. Els estats que varen signar
aquest pacte varen declarar que els interessos dels menors i
les qüestions relatives a la seva custòdia són de cabdal
importància i que es desitja protegir el menor dels efectes
perjudicials que podria ocasiona el seu trasllat i la seva
retenció il·lícita, com així també procurar la seva restitució
immediata a l’Estat on el nen o la nena tenia la seva residència
habitual, més enllà de la seva nacionalitat o de la dels seus
pares.

Com qualsevol conveni internacional només té jurisdicció
sobre els països que s’han adherit a aquesta convenció, i
aquest és el cas de Polònia i d’altres països, però en aquest cas
concret de Polònia, que el va subscriure, però la realitat és que
incompleix de manera sistemàtica les obligacions jurídiques
internacionals. 

La reunió que vàrem mantenir les diferents representants
polítiques va ser una reunió amarga on ens varen evidenciar les
mancances institucionals, però també d’una manera
constructiva ens varen plantejar propostes a favor de les
famílies i de les persones desaparegudes. D’aquella trobada va
sorgir el compromís de dur endavant una iniciativa, que és la
que avui cristal·litza, per tal de millorar el suport i l’atenció a
aquestes famílies.

Segons el darrer informe del Ministeri de l’Interior del
2018, les denúncies per desaparició de persones en el conjunt
de l’Estat espanyol són de més de 20.000 cada any. La
desaparició d’una persona causa angoixa, incertesa als seus
familiars i una gran sensació d’inseguretat que exigeix als
poders públics dur a terme totes les gestions i mitjans
necessaris per trobar la persona desapareguda.

Quan parlam de menors d’edat, adults o persones amb
trastorns i deficiències senils o  mentals, aquelles on
existeixen indicis delictius o derivades d’accidents o segrests
parentals parlam de desaparicions involuntàries d’alt risc.
Davant d’una desaparició d’alt risc cal actuar immediatament,
tant en el pla operatiu com de la investigació, i també com el
de la difusió informativa.

Malgrat el gran nombre de resolucions favorables dels
casos de desaparicions, els casos no resolts des del 2006 fins
al gener de 2017 i que, per tant, romanen com a recerques

actives, són de 4.164, de les quals 214 són considerades d’alt
risc. A les nostres illes més de 100 casos romanen actius,
podem recordar casos com el d’Ana Eva Guasp, una
professora desapareguda el 2001; na Margalida Bestard, una
senyora gran desapareguda a Pòrtol el 2007, o els casos que
acab d’esmentar.

Entre un 5 i un 10% de les desaparicions denunciades
segueixen sense resoldre’s cada any, algunes no es resolen
mai i les famílies necessiten del suport de la societat i de les
institucions per mantenir viva l’atenció dels casos no resolts
i contribuir a la continuïtat de la investigació oficial. 

Cal destacar que el 2013 es va crear en el Senat una
comissió especial per a l’estudi de la problemàtica de
persones desaparegudes sense causa aparent, d’aquí sorgí la
idea de la creació del Centre Nacional de Persones
Desaparegudes, amb la finalitat de convertir-se en un òrgan
per desenvolupar iniciatives que ajudin a conèixer i a avançar
en aquest àmbit. Són significatives les instruccions que s’han
donat els darrers anys a l’àmbit d’actuació policial i de
substracció de menors, la posada en marxa d’un sistema
informàtic i l’activació d’un telèfon.

Conscients que des del Parlament i des del Govern de les
Illes Balears podem fer més a favor de les persones
desaparegudes i de les seves famílies, hem proposat sis
propostes d’acord.

La primera és mostrar la solidaritat del Parlament de les
Illes Balears amb les famílies i amistats  de les persones
desaparegudes.

Després, la segona és instar a crear, dins de l’Oficina
d’atenció a les víctimes del delicte, una secció específica de
persones desaparegudes que garanteixi l’atenció jurídica i
l’atenció de diferents prestacions als  familiars de persones
desaparegudes. És important centralitzar en aquest espai
l’atenció a les famílies i que aquestes puguin ser assessorades
i ateses jurídicament als efectes de fer front a tot el procés de
desaparició. 

De la mateixa manera instam el Govern de les Illes Balears
a ampliar l’atenció en emergències i en postemergències per
garantir l’assistència psicològica de les famílies de les
persones desaparegudes, aquestes famílies necessiten, a més
del suport jurídic, el suport psicològic per tal que puguin
gestionar el xoc d’una desaparició. Les famílies de persones
desaparegudes viuen una complexa situació d’estrès
emocional i vulnerabilitat psicològica que pot derivar en
depressió i d’altres problemes de salut, agreujats quan la
incertesa es perllonga durant anys.

La quarta proposta és que ens comprometem a realitzar dia
9 de març alguna iniciativa en el Dia de les Persones
Desaparegudes sense causa aparent, solidaritzant-nos
d’aquesta manera amb les famílies i mantenir viva la causa, el
Congrés dels Diputats ho va aprovar el 2010 i pensam que
seria bo sumar-nos a aquesta iniciativa i mantenir oberta
l’atenció dels casos no resolts.
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La següent proposta és instar el Govern d’Espanya a
millorar els protocols d’actuació i formació de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat davant la desaparició de menors;
actuar ràpid i bé és fonamental les primeres hores i per això
necessitam tot el personal format.

I la darrera proposta d’acord és instar el Govern d’Espanya
a intercedir internacionalment per garantir el compliment de
sentències judicials en casos de sostraccions de menors, com
és el cas del segrest parental a Polònia d’Olivia Encinas, filla
del ciutadà mallorquí, Alberto Encinas, sol·licitant l’execució
de les sentències judicials i el compliment de les seves
obligacions internacionals jurídiques, de la mateixa manera
que Espanya acompleix les seves. El que no pot ser és que un
país, com Polònia, faci cas omís d’ordres de detenció
internacional o de sentències judicials, i volem que de la
mateixa manera que Espanya acompleix també ho facin la resta
de països que han ratificat el conveni de La Haia i que formen
part de la Unió Europea. Per això demanam al Govern
d’Espanya que, amb tota la seva diplomàcia, pugui intercedir
i pressionar perquè la nena, n’Olivia, pugui tornar el més aviat
amb la seva família i no es vulnerin els drets, com el dret de
ser escolaritzada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Doncs, torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Marta
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. El primer de tot vull donar la
benvinguda a les persones que avui ens acompanyen aquí, en el
públic, al Sr. Paco Lobatón, que és el president de ¿Quién sabe
dónde? i de les famílies que l’acompanyen, benvinguts a tots.

Bé, seré molt breu, ja que és una iniciativa suportada per
tots els grups parlamentaris, ben conscienciats de la necessitat
de donar suport a les famílies que passen per aquesta situació
i és que més de 4.000 persones es troben desaparegudes a
Espanya i algunes famílies porten més de 20 anys cercant una
persona estimada. La veritat és que sorprèn molt assabentar-se
que dels 2.750 casos de desapareguts que van passar pel mític
programa de ¿Quién sabe dónde?, que tothom recorda, entre
1992 i 1998 es van resoldre el 70% dels casos, no ho sé, es
fa inexplicable un poc per què va desaparèixer aquest
programa que feia un servei social com aquest. He llegit que
ara es contempla un altre programa a Televisió Espanyola, ja
veurem si es fa efectiu o no, esperem que sí, atès el bon
treball que va fer el seu programa en aquells temps.

I bé, continuant amb aquesta iniciativa, desgraciadament,
quan un familiar desapareix no només comença la seva
recerca, sinó que també comença l’angoixa, l’angoixa, la
tristesa i la incertesa per part de la família. Darrera cada

persona que desapareix queda una família que pateix les
conseqüències d’aquesta absència que fa mal i frustra, tots els
dies esperen en silenci saber què va passar amb els seus éssers
estimats i tots els dies es troben amb el mateix, que és la
incertesa.

Enrera queden els anys en què els agents demanaven a la
família esperar entre 24 i 48 hores abans de procedir a la
recerca, de fet la majoria de denúncies per desaparició es
resolen les primeres 24 hores. A més, la formació i els
mitjans han millorat i ha canviat molt. Quan un presenta una
denúncia, ho ha explicat molt bé la Sra. Silvia Cano, per
desaparició, a Espanya s’activa un protocol, el cos que rep
l’avís, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos
d’Esquadra, l’Ertzaintza o policia foral, tramet la informació
a la base de dades d’assenyalaments nacionals; des d’aquest
moment totes les instàncies disposen de les dades; també
immediatament l’avís bota al servei d’informació de Schengen,
de manera que totes les policies d’Europa es troben alerta.

El següent pas consisteix a gravar dades de la persona
desapareguda en el sistema de persones desaparegudes i restes
humanes i sistemes que permeten recollir dades, proves i
consultar, malgrat els anys, a més de comptar amb avanços en
les instruccions donades a l’àmbit d’actuació policial i
l’activació del telèfon 116000.

Bé, avui, aquesta iniciativa tracta de fer visible el patiment
al qual s’enfronta una família en una situació definida en
ocasions com la de vetllar algú durant anys o la d’un sentiment
de mort en vida. Per això, donem suport a aquesta iniciativa
per mostrar la nostra solidaritat, dotar dels serveis necessaris
per atendre les famílies a nivell tant psicològic, però també
jurídic; a constituir el dia 9 de març com el Dia de les
Persones Desaparegudes i fer recordar sempre aquesta
situació; millorar els protocols d’actuació i la formació de
tots els professionals, no sols per a la resolució dels casos,
sinó també per atendre les famílies; i per intercedir en el cas
d’Olivia Encinas, tal com ha comentat la Sra. Cano.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Doncs, torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, benvingudes les
famílies, l’amistat de la gent desapareguda i gràcies perquè
vàreu ser els causants, la guspireta que va provocar que tots
ens uníssim en aquesta causa.

Bé, jo seré breu, la desaparició d’una persona és un fet
horrible que priva aquesta de qualsevol garantia, dret,
desapareix, és la negació de la persona, ja no sembla que hi
sigui i l’angoixa que provoca al seu entorn és difícilment
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explicable amb paraules. Per això aquesta proposició  no de
llei és una mostra de solidaritat que ens ha unit a tots els
partits.

Bé, la reunió que vàrem fer i que ha estat diguem la causant
que avui proposem aquesta PNL ja l’ha explicada la companya
Sílvia Cano, i  bé, que es calcula que d’aquestes 20.000
desaparicions que hi ha cada any, i tot s’ha de dir, que hi ha un
grau de resolució molt positiu, molt favorable, prou alt,
sempre en queden i queden més de 4.000 sense resoldre. I per
això s’han de posar els mitjans necessaris per trobar la
persona desapareguda.

Els punts als  quals fa referència aquesta PNL són no
només de millorar els protocols i formació dels cossos de
seguretat, que és el punt 4, en què ja diem que el funcionament
és molt alt, però encara queda, sinó que també s’ha de fer
visible aquest problema, n’hem de tenir consciència i per això,
mitjançant la celebració del Dia de les Persones
Desaparegudes per part del Parlament, com a un acte de
solidaritat, que són els punts 1 i 4, això ja ens dóna visibilitat
a aquest problema.

Que el Govern balear hi faci una dedicació específica, que
són els punts 2 i 3, també creiem que serà prou significatiu. I
qualsevol esforç per poder resoldre la desaparició d’una
persona ha de ser un gran pas, encara que només sigui per
resoldre un cas.

Un altre punt important, d’una gran injustícia, és quan la
persona desapareguda, generalment menors, són fora de
l’Estat espanyol i, tot i haver sentències judicials favorables al
retorn, hi ha països que no acompleixen les seves obligacions
jurídiques, això és injust, és injust i, per tant, e l Govern
d’Espanya ha de fer tot el possible perquè aquests menors
siguin amb la família que la mateixa justícia ha dictaminat, per
tant, és un cas d’una flagrant injustícia.

I com que les paraules costen de sortir, a part de
subscriure clarament i amb força aquesta proposició, sols ens
queda mostrar la nostra solidaritat més tendre envers les
famílies i amics dels desapareguts i tant de bo els casos es
poguessin resoldre.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Doncs, torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom altra
vegada, bon dia també a tots els familiars i als implicats en
aquesta problemàtica, gràcies per la seva assistència, però
també gràcies per haver-nos fet partícips d’aquesta
problemàtica, perquè tenim tants temes que de vegades les

coses més importants ens passen per alt, i jo, en aquest cas,
vull agrair doncs la confiança que heu tingut de venir aquí al
Parlament de les Illes Balears a plantejar-nos el problema i
nosaltres, doncs, modestament, mirar, adquirir consciència i
coneixement d’aquesta problemàtica, jo personalment no era
conscient ni de l’existència de la Fundació ¿Quién sabe
dónde?, ni tan sols que existeix dintre del Ministeri de
l’Interior un Centre Nacional de Persones Desaparegudes, la
diferència entre les desaparicions involuntàries i les
desaparicions sense causa aparent, i com cada un d’aquests
tipus doncs dóna lloc a un protocol d’actuació diferent. És a
dir, són coses realment molt importants, coses terribles que
poden passar als nostres conciutadans i, per tant, per a
nosaltres, que som representants de la ciutadania, tenir
consciència d’aquesta problemàtica és necessari, perquè de
vegades ens permet distingir e l que és urgent i el que és
emergent, que moltes vegades ens hem d’ocupar del que
realment és important com són aquestes circumstàncies que
patiu els familiars d’aquestes persones desaparegudes.

I la veritat és que la presa de consciència d’aquesta
problemàtica ens deixa amb una gran impotència, perquè, bé,
nosaltres, des del nostre lloc, que sembla que tenim tant de
poder com a responsables polítics, què podem fer davant
d’aquesta circumstància tan terrible? I dintre del nostre àmbit
de possibilitats, hem fet aquesta proposició no de llei la qual
què esperem que pugui... quina utilitat esperem que pugui
tenir? Segurament simbòlica, però per a què esperem que
pugui servir? Primer, perquè ajudi que hi hagi una major presa
de consciència social, igual que nosaltres, com a persones,
com a polítics, però també com a persones, gràcies a les
vostres explicacions hem pogut prendre consciència d’aquesta
problemàtica, crec que tots nosaltres ens hauríem de
comprometre a aquesta presa de consciència social, que la
gent sigui conscient que els seus vesins, les seves persones
properes passen per aquest tràngol i que hi ha molts casos
sense resoldre, a mi m’ha deixat glaçat saber els casos que hi
ha sense resoldre.

També ha de servir per dir a les famílies que no es troben
soles o que no es troben tan soles, perquè, per moltes
declaracions que nosaltres facem, evidentment, podrem
pal·liar de forma molt lleu el vostre patiment, però, com a
mínim, fent d’altaveu d’aquesta problemàtica, intentar fer-vos
arribar que no esteu tan sols en aquest tràngol que passeu.

També ha de servir per a coses més pràctiques, per ajudar
a mantenir viu l’interès social per a cadascun dels casos, les
portaveus que m’han precedit, doncs hi han fet referència, hem
de ser capaços, és a dir, la mínima ajuda que podem prestar és
ser capaços de mantenir viu aquest record i, per tant, a mi la
idea que, ja ho sé, pot semblar simbòlica, de poder celebrar,
de comprometre’ns a celebrar cada 9  de març un acte i
recordar almenys les persones de la nostra comunitat
autònoma que es troben en aquesta situació, em sembla que és
important.

I després també, evidentment, suportar l’ajuda més
objectiva, com l’ajuda psicològica, l’ajuda jurídica, si escau
també l’ajuda econòmica en forma de prestacions, que
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probablement també en aquest àmbit es podrien fer més coses,
ajuda econòmica per a res més que continuar la vostra lluita,
que és cercar les persones estimades que no poden ser al
vostre costat.

És el ventall de resultats útils que crec que pot tenir
aquesta proposició no de llei i que també crec que és la nostra
manera de dir-vos, des del Parlament de les Illes Balears, que
aquí hi som per a tot allò en què puguem ajudar; és a dir, avui
aprovem aquesta proposició no de llei, però si s’ha d’insistir
respecte  del Govern central en tota la seva actuació
diplomàtica, si s’ha d’insistir respecte del Govern de la
comunitat autònoma a donar un suport més eficaç a les
persones que us trobeu en aquesta situació, doncs intentarem
fer honor al nostre compromís i continuar ajudant amb coses
tan concretes i pràctiques com sigui possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia novament a tothom, donar la
benvinguda als familiars i amics de persones desaparegudes i
al president de la Fundació Europea de Persones
Desaparegudes ¿Quién sabe dónde? Global, moltes gràcies per
ser aquí.

Bé, no sé si han fet l’exercici d’entrar a alguna pàgina de
persones desaparegudes, però jo ho he fet i és esgarrifós
veure les seves cares, que et miren des d’un cartell, dotzenes
de cares de persones les quals els seus familiars ignoren on
són; més esgarrifós encara, si això és possible, és quan veus
cares de nines i nins, perquè en aquest cas saps taxativament
que la desaparició ha estat forçada o lamentablement
accidental.

La desaparició d’una persona produeix una angoixa i una
incertesa a les famílies i amics, res no és prou per ajudar-los
a trobar la seva gent el més ràpida possible i donar-los el
suport i consol que aquestes dures situacions demanen.

Aquesta PNL, com ja s’ha dit, sorgeix del compromís
adquirit per totes les diputades assistents a la reunió del passat
29 d’octubre, amb el president de la fundació europea per a les
persones desaparegudes ¿Quién sabe dónde? Global, familiars
i amics de persones desaparegudes, i ens ompl de satisfacció,
perquè qualsevol esforç que es faci per localitzar i retornar a
les seves famílies els seus membres és encomiable, sense
límit de temps en el passat i amb la màxima implicació per al
futur, però amb especial urgència en aquells casos on la
immediatesa de les actuacions presents són vitals; que ho és
en tots els casos, però sobretot quan es tracta de persones

majors de 65 anys amb Alzheimer o qualsevol altra malaltia degenerativa.

Per això és important que s’implementi una alerta major al
desaparegut, sé que la fundació ha iniciat una campanya en
aquest sentit d’invisibles. Sembla que cada dia es fa més palesa
la necessitat de reforçar les nostres forces i cossos de
seguretat de l’Estat i dedicar-los a tasques de les quals es
puguin sentir orgullosos, aquesta és una d’elles, estimular la
professionalitat dels seus membres i l’especialització en
tasques com la recerca de desapareguts es converteix en
quelcom vital. També és de vital importància dotar-los de
recursos i l’adopció, sense més demora, del protocol policial
unificat.

Així mateix, hem de propiciar la col·laboració entre els
cossos i forces de seguretat amb independència de les seves
competències, la col·laboració i la coordinació poden salvar
moltes vides. És molt important, per a no produir més dolor
i angoixa a les famílies i amics de les persones desaparegudes
que els mitjans informatius apliquin la guia de bones
pràctiques per al tractament informatiu de les desaparicions,
s’ha d’ajudar les famílies a mantenir oberta l’atenció sobre els
casos no resolts; s’ha de mantenir la dignitat de les persones
desaparegudes, no oblidem que quan una persona desapareix
no desapareixen els seus drets.

Es fa esment a la PNL a un fenomen no ben conegut i que
té a veure amb la desaparició de menors segrestats per algun
familiar, pare o mare, per llevar-los del contacte d’altre
progenitor i endur-se’ls a un altre país, i no pensin, no són a
països llunyans i exòtics, sinó amb nines i nins transportats
il·legalment a països de la mateixa Unió Europea els quals,
senzillament, ignoren les resolucions judicials d’altres països
o ni tan sols les estudien. Polònia és, lamentablement, un bon
exemple, com ja s’ha dit, existeixen quaranta casos com el que
s’esmenta a la PNL; és a dir, amb sentència judicial que no és
executada per part de les autoritats poloneses.

És necessari que els jutges espanyols que tramiten causes
d’aquest tipus no defalleixin, que empatitzin amb les famílies
i no les abandonin; també l’Estat s’hi ha d’implicar i ha de
demanar el compliment i execució de les sentències.

Bé, no em vull allargar més, per acabar vull dir tota la
nostra solidaritat i suport a les famílies i amics que avui són
aquí i a tots aquells que no hi són, però tenen la mateixa
angoixa i incertesa per la desaparició d’un familiar o amic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Sandra Fernández.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, también dar
la bienvenida a los representantes de las entidades de personas
desaparecidas y a los familiares y amigos de algunas de las
personas desaparecidas que nos acompañáis hoy aquí, y
también agradeceros que estéis aquí, que de esta manera
también pues deis apoyo a la PNL que hoy debatimos.

Como ya se ha dicho, el día 29 de octubre tuvimos una
reunión con todas las personas que nos acompañan hoy en este
pleno y, si bien es cierto que por mucho que nos esforcemos
en imaginar el dolor y la angustia que pueden sufrir los
familiares de personas desaparecidas, yo creo que no lo vamos
a conseguir, pero creo que puedo hablar en nombre de todos
los presentes en aquella reunión si digo que todos acabamos
con un nudo en la garganta.

Pero la realidad es que estamos aquí para buscar
soluciones a los problemas y, tras esta reunión y las demandas
que nos hicisteis y los problemas que nos pusisteis encima de
la mesa, y aunque, como ya ha dicho algunos de los
portavoces, poco podemos hacer desde el Parlamento, en el
sentido de que simplemente podemos aportar nuestro granito
de arena, creo que si conseguimos hacer que todas aquellas
cuestiones, todos aquellos procesos por los que tenéis que
pasar, puedan ser un poquito menos difíciles, es nuestra
obligación hacerlo.

En la reunión se nos expusieron una serie de cuestiones
que hemos intentado recoger, como se ha explicado, en esta
PNL. La primera de ellas es la necesidad de apoyo y de dar
visibilidad a nivel institucional a esta causa, y es básico porque
tenemos que ser nosotros, los políticos en este caso, los
primeros que demos apoyo e intentemos dar visibilidad a una
problemática como la de las personas desaparecidas para que
la sociedad también pueda sensibilizarse. 

También una de las cuestiones que nos planteasteis es que
se tenían que romper muchos bulos en relación a las personas
desaparecidas, uno de los más extendidos es ese que dice que
hay que esperar 48 horas antes de denunciar una desaparición,
tal vez pues por la influencia de muchas películas o series de
ficción; esto no es cierto, y se da en casos especialmente de
personas desaparecidas adultas, debemos repetirlo, esto no es
cierto, las primeras horas son vitales en el caso de una
desaparición, y desde aquí, desde este Parlamento, yo creo
que con la colaboración de los medios de comunicación
debemos ayudar a romper estos bulos que pueden entorpecer
muchas de las investigaciones.

Otra de las cuestiones que nos planteasteis es la necesidad
de un apoyo psicológico especializado para las familias, para
los amigos en algunos casos y no solamente en el momento de
la desaparición; cuando por desgracia estas situaciones, y
conocemos algunos ejemplos, no se resuelven rápido el apoyo
sigue siendo necesario hasta que se pueda resolver la
situación, incluso aún cuando se resuelve la situación
independientemente de cuando sea el desenlace, también es
muy importante que estas personas puedan contar con

atención psicológica. Tenemos una obligación moral de
acompañarles durante todo el proceso. 

Se nos pedía también más coordinación y simplificación
en todos los trámites que se tienen que hacer cuando una
persona desaparece, dar apoyo jurídico, que en muchos casos
también se necesita una orientación jurídica para todos los
pasos que tienen que dar los familiares, pero también
económico; se ha hablado aquí de los casos de sustracción de
menores que van a otros países y les puedo asegurar, y así nos
lo dijeron, que el desembolso económico que tienen que
hacer estas familias para poder recurrir a la justicia es muy
alto. No puede ser que si una familia tiene dinero pueda
intentar localizar a su hijo o a su hija y si una familia no lo
tiene no pueda hacerlo. 

Esta coordinación que se materializa también, lo que
nosotros pedimos es que en la Oficina de atención a víctimas
del delito haya una sección específica para que se encargue de
esto, porque ustedes si nos ponemos en la piel de todos estos
familiares, de estos amigos que cuando sufren una pérdida
como ésta, una desaparición, tengan que ir de administración
en administración, de departamento en departamento para que
le puedan resolver los problemas, debemos centralizarlo en un
sólo departamento, una sola oficina para que ellos les puedan
orientar y puedan hacer todos estos trámites.

También se nos pidió mejorar los protocolos de actuación
y mejorar la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, y así instamos a ello. Debemos seguir mejorando
en todas estas cuestiones, pero también creo que desde aquí
es justo hacer un reconocimiento a todos ellos, a todas las
personas que trabajan día a día para esclarecer todas estas
desapariciones y para llegar a resolver, como son los datos de
hoy, más del 90% de los casos, pero es evidente que no
podemos dar la espalda al resto de casos que no se solucionan
y que debemos seguir trabajando en ellos. 

Por último, y creo que es lo que resulta más sorprendente,
que ya lo han comentado algunos de los portavoces, pedimos
en esta PNL que el Estado interceda a nivel internacional para
que se cumplan las sentencias dictadas por otros países, pero
que no se están ejecutando. Ya se ha hablado aquí en
referencia a la desaparición de menores por la sustracción de
alguno de sus padres, como es el caso, y es el más repetido, de
las sentencias dictadas en Polonia.

Es una auténtica vergüenza que en un país de la Unión
Europea no se ejecuten las sentencias que se dan y que se
permita que haya menores retenidos en su territorio, causas
como el de Olivia Encinas, una menor mallorquina, no se
pueden tolerar, y el Gobierno de España debe hacer todo lo
que esté en su mano para que ella pueda regresar a Mallorca en
el menor tiempo posible, y así lo solicitamos en la PNL.

Sin más, daros las gracias y mucho ánimo a todas las
familias de personas desaparecidas, a todos los amigos, y
sabéis que al menos tenéis el apoyo de este Parlamento.

Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. 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 diputades. Vull
donar també la benvinguda a les entitats, familiars i amics de
persones desaparegudes. Seré breu, perquè els portaveus que
m’han precedit han estat molt clars i encertats i aquesta
proposta està presentada de forma unànime.

Vull dir que a Espanya hi ha milers de recerques actives de
persones desaparegudes de les quals un terç són considerades
d’alt risc perquè són menors, aquestes recerques corresponen
a milers de persones, però també a milers i milers de familiars
i amics. És per aquests familiars que avui ens hem unit per
aprovar un seguit de mesures per contribuir en tot el possible
a ajudar-los i  a garantir el suport psicològic, informatiu i
jurídic que necessiten.

És molt dolorós i impactant, ho han dit els portaveus que
m’han precedit, veure i sentir aquestes famílies que no saben
on tenen el seu familiar, el seu amic o fins i tot veure que se
sap per on és la teva filla i no poder accedir-hi, no poder
veure-la, no poder tenir-la, quan la llei i la justícia et donen la
raó, com és el cas que ens explicaren d’Olivia. Hem de ser
conscients que això ens pot passar a qualsevol de nosaltres i
hem d’ajudar des de l’administració a familiars i amics de
persones desaparegudes a tenir el suport i l’ajuda que
necessiten.

Les famílies ens han manifestat les mancances que es
troben davant del cas de desaparició d’una persona propera i
les necessitats que tenen durant el procés de recerca, per això,
nosaltres no podem fer una altra cosa que unir-nos i esmenar
aquestes mancances, fan falta millores i per això aprovarem la
creació d’una secció  específica de persones desaparegudes
dins l’Oficina d’atenció a víctimes del delicte, perquè aquestes
famílies tenguin suport jurídic i informatiu i sàpiguen quines
passes han de donar i a quines prestacions poden optar.

Així mateix, s’ampliarà l’atenció d’emergències per
garantir el dret a l’assistència psicològica dels familiars
d’aquestes persones desaparegudes, instam el Govern de
l’Estat a millorar els protocols i la formació de les forces i
cossos de seguretat; així com també és bàsic intercedir
internacionalment per garantir el compliment de sentències
judicials de sostraccions de menors. 

Sabem que aquestes passes són imprescindibles perquè les
famílies sentin el suport de les institucions en uns moments
d’incertesa i angoixa mentre els cossos de seguretat fan la
seva feina de recerca, que també vull aprofitar per lloar. 

Ens alegram profundament des del nostre grup
parlamentari poder aprovar avui aquestes mesures i
manifestam des d’aquí el nostre respecte i suport a totes
aquelles famílies de Balears i d’arreu de l’Estat que en aquests
moments es troben en un procés de recerca d’una persona
desapareguda. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Doncs, vol fer ús de la paraula algun
dels grups parlamentaris?

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Simplement agrair a tots els grups polítics que
haguem estat capaços en una qüestió tan fonamental de tenir
una única veu i d'assolir aquest grau de consens en aquesta
iniciativa, no és la primera vegada que ens posam d’acord i
esper que no sigui la darrera.

Aquesta iniciativa és fruit de l’escolta activa que vàrem
mantenir a la trobada amb la Fundació ¿Quién sabe dónde?
Global. Abans parlava amb la padrina de n’Olivia i deia: “ja us
vàrem estirar en certa mesura de les orelles”, però això no és
estirar de les orelles, és que la societat civil articulada ha de
tenir la potestat, i de fet ho vàreu fer jo crec que de manera
correcta, de poder parlar directament amb els diputats, de
presentar les iniciatives, de marcar l’agenda política des de les
vostres reivindicacions, que són legítimes i que nosaltres hem
estat sensibles i que avui materialitzam amb aquesta
proposició no de llei. Això és indicatiu d’una societat civil
viva i una democràcia permeable a aquestes reivindicacions de
la societat civil, vàrem recollir el guant i hem complit amb
aquesta proposició no de llei.

El que volem aportar és dintre del nostre marc
competencial, dintre de l’àmbit de les nostres possibilitats,
recursos per a les famílies, per tal que pugueu sentir el suport
institucional i  la solidaritat des del Parlament de les Illes
Balears. En primer lloc, suport per mantenir viva la vostra
causa, perquè la societat no oblidi i les forces i cossos de
seguretat continuïn amb la recerca de les persones
desaparegudes; el suport psicològic, a través de l’ampliació
del conveni amb el Col·legi de Psicòlegs, d’emergència i
postemergència; i també el suport jurídic a través de l’Oficina
de Víctimes del Delicte.

I també crec que és important el posicionament que es fa
des d’aquest Parlament a favor de què la diplomàcia espanyola
pugui actuar i intercedir, per tal de garantir el compliment de
les sentències judicials. I que el cas del nostre conciutadà
Alberto Encinas i de la seva filla pugui acabar el millor
possible i puguin tornar estar amb la seva filla.
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La veritat és que res no ens agradaria més que puguin
aparèixer el més aviat possible aquestes persones i que les
pugueu tornar abraçar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Doncs, atès el benentès de tots els
grups de la cambra, puc considerar aquesta proposició no de
llei debutada aprovada per assentiment?

Doncs queda aprovada la proposició no de llei de suport a
les famílies de les persones desaparegudes.

(Aplaudiments)

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 13553/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
tancament de la central tèrmica d’Es Murterar.

Doncs seguidament passam al debat de la Proposició no de
llei 13553/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al tancament de la central tèrmica d’Es Murterar.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president, diputats i diputades, benvinguts
treballadors i treballadores de la central tèrmica d’Es
Murterar. El passat 16 de setembre es va acordar el tancament
per al 2020 de dos dels quatre grups que componen la central
tèrmica d’Es Murterar, està prevista la clausura definitiva
d’aquestes instal·lacions per a l’any 2025. Potenciar les
energies renovables i eliminar les energies fòssils és un repte
irrenunciable que ha d’aconseguir-se dins el sentit comú, amb
seny i amb un marc temporal realista. 

Des del Partit Popular sabem i som conscients que Es
Murterar no pot tenir una vida eterna i per això tots hem de fer
feina cap unes energies netes i renovables, amb una transició
energètica justa, amb criteris tècnics i no polítics, com es fa
ara per part del Govern d’esquerres. La qualitat del
subministrament elèctric ve donada per la seva garantia i a dia
d’avui, per desgràcia, els combustibles fòssils no són
prescindibles i no es pot, per tant, garantir aquest
subministrament sense la central d’Es Murterar, basant-nos
únicament amb energies alternatives.

És un autèntic drama social per a la zona nord de l’illa de
Mallorca, que 800 famílies, 400 famílies de manera directa i
400 de forma indirecta, perdin el lloc de feina el 2020, només
dins de 13 mesos, per això és necessari que el Govern de les
Illes Balears treballi conjuntament amb l’administració de
l’Estat i els representants dels treballadors perquè no es
produeixi aquest acomiadament massiu, i, al mateix temps, es
garanteixi el subministrament elèctric davant de qualsevol

circumstància per evitar el que ha succeït a Menorca
recentment. Els treballadors insisteixen que la decisió del
tancament s’ha pres davant l’expectativa de les limitacions
d’emissions que s’imposen a la nova llei de canvi climàtic,
sense tenir en compte les repercussions socials i
econòmiques que això suposa a Mallorca.

Les diferents institucions de les Illes Balears no poden
mostrar-se alienes al que aquest tancament significa i és
necessari que es posi de manifest el posicionament de totes
en la resolució del conflicte de la manera més satisfactòria
per a tots els treballadors i totes les treballadores afectades.

Davant la polèmica suscitada sobre l’eventual tancament,
el Grup Popular fa unes setmanes va intentar pactar una
declaració institucional en el mateix sentit que aquesta
proposició no de llei, no va prosperar perquè diferents
formacions polítiques ho varen rebutjar. Per això hem
presentat aquesta proposta, per debatre amb els diferents grups
parlamentaris quin és el punt que no els sembla bé: el primer
punt, on expressam el suport del Parlament de les Illes Balears
al comitè d’empresa i a tots els treballadors de la central
tèrmica afectats per aquesta situació?

O no els sembla bé el segon punt, on demanam el suport
del Parlament de les Illes Balears a les actuacions de mediació
entre treballadors de la central tèrmica d’Es Murterar i Govern
autonòmic per poder arribar a una solució ràpida i favorable
per a totes les parts implicades? 

O és el tercer punt, on també demanam el suport del
Parlament a reforçar la seguretat del sistema elèctric de les
Illes Balears, garantint el lloc de treball en la producció
elèctrica existent en l’actualitat, a un preu raonable en funció
de les fonts de producció, impulsant en la mesura del possible
les energies netes o alternatives i dins un marc del sistema
elèctric i europeu?

Tampoc no els sembla bé el quart punt, on el Partit Popular
demana suport d’aquest Parlament per substituir gradualment
les fonts de producció per energies netes, dins un marc de
transició energètica raonable, sense menyscapte dels llocs de
feina, garantia de subministrament i amb el menor cost
possible?

Quin ha estat el punt que no els  ha semblat bé? Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Torn d’intervenció del Grup MÉS per
Mallorca per defensar les esmenes RGE núm. 14793 i
14794/18, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, voldria dir que en
el cas d’Es Murterar, així com en molts altres, la prioritat del
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Govern ha de ser la protecció de les persones, el seu futur, la
seva salut i la seva feina, però el futur no passa per la
continuïtat de la central tèrmica. Creiem que la central de
carbó haurà de tancar, sobren els motius i tothom hi
coincideix, per motius de salut i per motius mediambientals,
però al mateix temps estam totalment convençuts i és
absolutament necessari que es faci una transició justa i que hi
hagi alternatives per als llocs de feina que implicarà.

Sabem, i l’experiència d’altres països europeus ens ho
demostra, que amb el temps s’acabaran creant més llocs de
feina amb la implantació de les energies renovables que no
amb el que hi ha actualment. En qualsevol cas, l’1 de gener de
l’any 2020 no es tancarà tota la central d’Es Murterar, tan sols
es tancarà la meitat dels grups que hi ha. 

La justificació del tancament no té a veure, com s’ha dit
aquí, amb una llei de canvi climàtic, que encara no s’ha
aprovat, només faltaria que una llei que ni tan sols s’ha aprovat
ja faci tancaments, qui ens hi obliga és la Directiva
d’emissions industrials. Ni Endesa ni el ministeri no han
volgut adaptar la central a les noves obligacions, no és de rebut
que algunes veus hagin carregat damunt del Govern de les Illes
Balears una decisió que no li correspon, qui hauria de fer la
inversió per tal d’adaptar-s’hi és l’empresa.

Es Murterar és el causant del 27% de les emissions de
diòxid de carboni de les Illes i l’avanç cap al compliment dels
Acords de Paris ens obliguen a reduir-les, és a dir, ho torn
repetir, el 27%.

El dia 19 de novembre i ahir mateix s’han produït reunions
entre la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, la
Direcció General de Treball i el Comitè d’Empresa d’Es
Murterar, amb la presència també de responsables d’Endesa,
i consta que hi ha el compromís de mantenir reunions
quinzenals per tal de posar-se al dia dels avanços i trobar una
solució  acordada, tant per trobar la millor solució possible
envers els  llocs de feina com per garantir també el
subministrament. En aquestes reunions ens consta que hi ha
hagut un canvi de to important i sembla factible que es puguin
trobar punts d’entesa i, el que és millor, un acord que sigui
positiu per als treballadors i per al clima i que garanteixi el
subministrament d’energia a les quatre illes.

El diàleg és bàsic i en aquesta mesa de diàleg s’està en
camí de definir, amb treballadors i empresa, un pla de
recol·locació, tant a centrals existents com a noves línies de
feina futures centrades en l’impuls de renovables.

Pel que fa a garantir el subministrament elèctric s’han fet
estudis per part de tècnics de la Direcció General d’Energia i
s’han fet projeccions amb què passaria si es tancàs el 50%
d’Es Murterar, i resulta que el sistema aguanta, també amb els
pics de consum. També s’ha fet el mateix estudi amb el
tancament del 50% d’Es Murterar i preveient la caiguda de
diverses esteses elèctriques, i el sistema segueix aguantant.

Per altra banda, Red Eléctrica ha fet projeccions com a
operador del sistema sobre què passaria si hi hagués

emergències inesperades, com el cas del cap de fibló que fes
caure diferents grups, i el sistema també aguanta.

Ara bé, atès que hi ha dubtes per part dels treballadors
trobam correcte que tots aquests estudis s’expliquin,
s’analitzin i es comparin per tal d’assegurar el
subministrament. En tot cas, vos voldria fer-los un símil: la
llei obliga que si tu vas en cotxe has de dur una roda de
recanvi, en el cas aquest... per si punxés una roda poder
canviar-la i poder seguir avançant; en el cas aquest ens trobam
que, seguirem el símil, no t’obliga a dur una roda de recanvi,
sinó dues, i el sistema segueix aguantant amb les projeccions
que s’han fet.

Què passaria si es punxassin tres rodes? Idò, no aguantaria,
però si ens trobàssim en una situació en què s’han punxat tres
rodes la catàstrofe seria prou grossa i no crec que el
subministrament fos el principal problema que tendríem.

No em vull estar d’explicar amb arguments la necessitat de
acabar tancant la central tèrmica, per una banda, a la resta de
l’Estat tancarà el carbó a l’any 2025 i gairebé a tota Europa es
tancarà abans de l’any 2030. Per cert, exemples de
compromisos de països que també tanquen el carbó d’aquí
devers una dècada com a màxim: a Àustria, el 2025; a Bèlgica,
des del 2016; a Dinamarca, el 2030; a Finlàndia, el 2030; a
França, el 2022; a Itàlia, el 2025; a Holanda, el 2030; a
Portugal, el 2030; a Suècia, el 2022; a Regne Unit, el 2025. 

En tot cas, a mode de resum, ens dol molt, i quan diem
molt és molt, que el fet de tancar Es Murterar hagi d’implicar
una pèrdua de llocs de feina, no hi estam d’acord, hi ha d’haver
alternatives. Des del Parlament hem de donar suport al Govern
de les Illes Balears i als treballadors afectats en la seva
pressió perquè des de l’Estat hi hagi un compromís i una
inversió per tal de facilitar una transició justa que creiem que
s’ha de fer, i una transició justa no passa de cap de les maneres
a deixar perdre vora de 400 llocs de treball.

I també cal reclamar d’Endesa, una empresa que té
beneficis i que fa molts d’anys que sap que aquest tancament
és inevitable, que actuï; inevitable, perquè hem de fugir del
carbó, com ja ho hauríem d’haver fet fa anys, i per què hem
d’avançar cap a les energies renovables, alternatives viables al
sistema actual. En aquest sentit a les Illes Balears tenim unes
característiques que ens fan ser avantguarda en la transició cap
a uns energies renovables que ajudaran a frenar els efectes
adversos del canvi climàtic.

I ja entrant a les esmenes que hem presentat, la primera,
que fa referència al primer punt, és simplement una millora
del llenguatge per fer-lo més inclusiu, i d’altra banda, és la
retirada de la paraula “absolut” en relació amb el suport del
comitè d’empresa; suport sí, el màxim, però en aquest cas
entenem, amb tota la sinceritat del món, que l’interès inicial
del comitè d’empresa és, i hauria de ser, no canviar res i
mantenir la situació  actual, i mantenir talment els llocs de
feina sense cap mena de canvi. Ho torn repetir, suport sí, però
no a tot, perquè trobam que tot és incompatible amb el procés
de tancament d’Es Murterar. En tot cas, sí que tornam a
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reiterar el suport aquest a trobar entesa i a poder seguir
avançant cap a una transició justa.

Els canvis hi seran aquest any 2020, no per acció del
Govern de les Illes Balears, sinó perquè hi ha una directiva
d’emissions industrials que hi obliga -com ja he dit- i perquè
ni Endesa ni l’Estat no han considerat oportú fer la inversió
necessària per adaptar-se i allargar el funcionament de la
meitat dels grups de la central tèrmica.

També hem presentat una esmena sobre el darrer punt, on
consideram que és millor parlar de “garantir una transició justa
per als treballadors” que no com fa la proposta del Partit
Popular de “menyscapte  dels llocs de treball”. La transició és
absolutament necessària i implica en si mateixa el concepte de
gradualitat, una transició mai no serà d’un dia per l’altre, no ho
pot ser, i en el cas d’Es Murterar parlam d’un tancament
gradual que desitjam que afecti el menys possible els
treballadors i treballadores, però és evident que els seus llocs
de treball canviaran ja sigui perquè uns s’extingiran, es
modificaran les funcions que duen a terme o bé es generaran
a nous àmbits relacionats amb l’energia.

Volem donar sortides, ja ho hem dit, com hem comentat
abans, i volem que siguin alternatives viables, però aniran en
detriment dels llocs de treball així com els entenem avui dia.

I fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci al públic, per favor, silenci.

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt per defensar
l’esmena RGE núm. 14799/18, té la paraula la Sra. Montserrat
Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Bon dia a tothom, gracias, Sr. Presidente. Abro comillas,
“los objetivos de descarbonización establecidos en el Acuerdo
de Paris para frenar el calentamiento global del planeta son el
resultado del consenso científico entre los expertos del clima.
Ahora los técnicos, los juristas y los economistas tienen la
responsabilidad de trazar una ruta reconocible y transitable
que conduzca de manera segura y justa hasta la consecución de
los objetivos, de otra manera de nada servirán las alertas sobre
el clima ni los objetivos de descarbonización establecidos. En
esto de la transición energética sobra retórica y falta una
reflexión profunda sobre los instrumentos que le deben dar
soporte, estos instrumentos se llaman: reforma del mercado,
planificación energética y operación del sistema eléctrico.”
Estas palabras son de Jorge Fabra Utray, economista y doctor
en Derecho y es miembro de Economistas frente a la crisis,
palabras que subscribo totalmente.

Otro concepto que hay que tener en cuenta es el de
transición energética justa, concepto que se recoge

perfectamente en un informe de Comisiones Obreras,
presentado el pasado mes de junio bajo el titulo Propuestas
de Comisiones Obreras para la transición energética justa,
y bajo esta idea de transición justa presento, como nuevo
punto, una enmienda que recoge el concepto.

Realmente los cuatro puntos que presenta el PP son muy
completos, pero se dejan el concepto “transición justa”, que
me parece importante incluirlo, de ahí la enmienda que
presento dice así: “El Parlamento de las Illes Balears, ante la
transición del sistema energético y la implantación de las
fuentes energéticas renovables, insta al Govern de las Illes
Balears a velar por el concepto de transición energética justa,
es decir, por el empleo afectado, el impacto territorial y la
pobreza energética que puedan padecer sectores de la
población.”

El secretario del Comité de Empresa de Es Murterar,
Josep Roca, advierte que peligran unos 800 puestos de trabajo,
unos 300 puestos directos. Por otra parte, escuchando al Sr.
Roca en la radio, tras la reunión que mantuvieron ayer entre el
Govern y comité de empresa, se puede deducir de sus palabras
que no quedan nada claros los plazos, es decir, tras el 2020
tendrán que mantenerse funcionando algunos grupos, pero no
sabemos ni cuántos, ni hasta cuándo, pero presumiblemente
extendibles, según información de la Cadena Ser, hasta el
2050. A la par anuncian que para el 2013 en Menorca las
energías serán renovables, en fin, todo huele a improvisación
y poca planificación y a mucho humo mediático.  

En toda transición hay perdedores y vencedores, pero
como siempre los más débiles en la sociedad son los que
pueden padecer los efectos negativos, tanto por pérdidas de
empleos como por la pobreza energética que padecen amplios
sectores de nuestra sociedad y todo lo que conllevan las
transformaciones económicas que se hacen alejadas de lo
social.

La transición verde es un urgentemente necesaria, pero no
se puede empezar la casa por el tejado. Tradicionalmente ha
sido tarea de la izquierda ocuparse de la clase trabajadora, de
la justicia social distributiva, de la defensa del empleo, nos
enfrentamos ante un reto ecológico que en su desarrollo no
puede ahondar más en las desigualdades sociales.
Efectivamente, sus señorías, esta PNL la podría haber traído
cualquier partido de la izquierda y nada tiene que ver con un
negacionismo del ecologismo. Un crecimiento incluyente, un
crecimiento que no signifique un divorcio entre crecimiento
económico y bienestar para la mayoría no sólo es posible sino
que es necesario, y esto es extendible a todas las
transformaciones y retos que tenemos por delante. 

Lamentablemente, pronto estaremos en el 2019 y, como
les decía, no podemos empezar la casa por el tejado, y es que
se han dedicado a poner puntos de recarga para los coches
eléctricos, lo cual está muy bien, pero esa energía aun es de
combustible fósil. ¿Qué decir de la debilidad y el aislamiento
energético al que nos someten en Menorca? Por ello, pediría
responsabilidad a la hora de hacer anuncios en prensa, a sus
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señorías del Govern, y no vender la piel del oso antes de
cazarlo.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears per defensar l’esmena RGE
núm. 14808/18, té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, també al
públic assistent, treballadors i treballadores d’Es Murterar,
benvinguts a aquesta cambra. 

Bé, sembla que a la fi el Partit Popular reconeix que la
potenciació de les energies renovables i l’eliminació dels
combustibles fòssils no és prescindible, i això és una novetat
perquè fa molt poc temps el Partit Popular estava ple de
negacionistes del canvi climàtic. Parlen que hi pot haver un
acomiadament massiu a causa de la llei de canvi climàtic, com
si només la responsabilitat del tancament d’Es Murterar fos
del Govern, quan hi ha uns Acords de París, hi ha una sèrie
d’acords internacionals que ens obliguen a la progressiva
descarbonització de la nostra economia i a augmentar en
eficiència i a deixar d’emetre diòxid de carboni a la nostra
atmosfera.

El que pensam des del nostre grup parlamentari és que
s’està pensant en unes repercussions socials actuals, o ens diu
el Partit Popular que fa això, però no pensa en les
repercussions socials que tendrà un tancament que fos més
tard a Es Murterar, perquè el que ofereixen ara mateix és pa
per a avui i fam per a demà. I aquesta declaració institucional
que ens va oferir el Partit Popular parlava, doncs..., no parlava
només de tot el suport de la cambra als treballadors d’Es
Murterar, parlava també que el Govern havia de mitjançar amb
els treballadors, quan el que ha de fer és mitjançar entre
l’empresa i els treballadors, perquè sembla que al Partit
Popular li sembla que l’empresa no té cap responsabilitat en
tot això, que Endesa, una empresa que ha fet ús de portes
giratòries constantment; Endesa, una empresa que té directius
amb uns sous enormes, no ha pres les decisions que havia de
prendre durant tot aquest temps adaptant-se a la realitat del
canvi climàtic, adaptant-se als Acords de París i adaptant-se a
la realitat que s’imposa, aquesta empresa no té cap
responsabilitat, i tota la responsabilitat la té el Govern
d’aquestes illes. Doncs, això no és veritat, això no és veritat i
l’empresa té alguna responsabilitat en tot el que passa, i se’ls
ho pot dir perfectament.

Crec que el Partit Popular fa populisme amb aquesta
situació, fa populisme amb aquesta situació, i des del meu
grup parlamentari els treballadors tendran tot el nostre suport
per tal que puguin trobar feina a altres sectors. Perquè, què ha
fet el Partit Popular a nivell estatal, què ha fet per garantir

llocs de treball a les energies renovables? Paralitzar
absolutament l’aprovació d’una llei de canvi climàtic a nivell
estatal, fer un impost al sol i produir i generar tota una sèrie
de polítiques energètiques absolutament nefastes tant per als
treballadors com per a la majoria social del nostre país.

És evident que el tancament d’Es Murterar serà una
realitat, tindrem una llei de canvi climàtic...

(Remor de veus)

... -sí, així, així, jo, és que no es pot parlar, Sra. Prohens, quan
vostè fa constantment gestos...

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Segueixi, per favor, Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bé, a la llei de canvi climàtic, previsiblement s’aprovarà en
el 2019, les instàncies internacionals han demanat que els
territoris insulars puguem fer més via en els objectius que
tenim compromesos, sembla que el Partit Popular es vol
erigir com a defensors dels treballadors, que defensen els
llocs de treball, però, com dic, crec que això és pa per a avui
i fam per a demà; en el que hem d’aprofundir és a generar
alternatives a aquests llocs de treball, fer formació des d’on
puguem per tal que es puguin instal·lar energies renovables,
per tal que es puguin reparar aquestes instal·lacions i que
puguem evitar el dany que es pugui fer en aquests llocs de
treball.

Pensam que la transició energètica és una oportunitat
perquè comporta beneficis directes, perquè influirà en el
creixement econòmic, perquè millorarà la productivitat,
perquè progressaran les condicions de vida de la població.
Sabem que tenim aquí avantatges fonamentals a les nostres
illes perquè tenim moltes hores de sol perquè puguem
aprofitar aquestes energies renovables, perquè suposarà també
una major inversió en I+D+I, i això millorà la qualitat de la
feina de molts de treballadors de les nostres illes i esperem
també que de treballadors que fan feina avui en dia a Es
Murterar.

És evident que necessitam dependre menys de l’energia
exterior perquè els preus dels combustibles fòssil creixeran
i, en canvi, els de les renovables baixaran. 

A més, l’Agència Internacional de l’Energia i també
l’OCDE auguren que hi haurà majors taxes de creixement
econòmic per a aquells països i territoris que facin més via,
perquè si no fem les passes que hem de fer ara no podrem
oferir absolutament res, ni als treballadors ni a la nostra
societat, en el compliment d’aquests acords.

I passarà el mateix amb les mines d’Astúries i passa el
mateix amb alguns territoris que fan ús de..., que tenen aquest
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tipus d’empreses i que, evidentment, el que hem d’intentar és
protegir els llocs de treball i cercar alternatives. I això, des del
nostre grup parlamentari, pensam que es fa des de la iniciativa
pública, i pensam que des de l’Agència Balear de l’Energia es
pot fer un esforç per tal de fer una sèrie de polítiques
transversals, perquè necessitam política fiscal, per intentar
augmentar l’eficiència energètica, perquè necessitam política
laboral evidentment, protegint els llocs de treball, però també
creant llocs de feina nous perquè és una gran oportunitat per
augmentar la qualitat del treball, però també necessitam
política energètica augmentant l’eficiència, reduint emissions
i obligant, per exemple, els rent a car que els seus vehicles
siguin totalment elèctrics.

I aquesta política pública que es posi en marxa nosaltres
duguem defensant-la molt de temps, ja des de la presentació
d’una proposició no de llei que parlava d’un pla de transició
energètica abans que es parlés de la llei de canvi climàtic, i per
això hem presentat esmenes als pressuposts, perquè es faci
formació al SOIB sobre energies renovables; per això pensam
que s’ha de preveure tot el que suposarà l’aprovació de la llei
de canvi climàtic; pensam que el que hem de liderar aquí, a les
Illes Balears, és una revolució verda, amb un pla també de
recol·locació de molta gent, però també hem de demanar
responsabilitat a les empreses, i Endesa té una responsabilitat
evident en aquest sentit, totes aquestes empreses s’hauran
d’adaptar a la nova realitat que se’ls imposa i que ve,
evidentment, d’acords internacionals, i no d’una decisió
unilateral d’aquest govern.

Perquè ja ho han dit altres portaveus que m’han precedit,
el 2020 és quan es comença, però hi ha passes també el 2025,
hi ha tota una sèrie d’objectius que hem d’acomplir fins al
2050.

Per això, nosaltres podem donar suport al punt 1 d’aquesta
iniciativa, no tenim cap problema a donar tot el suport als
treballadors i al comitè d’empresa d’Es Murterar.

Si es canvia la redacció del punt 2 i es fa menció a la
mediació entre treballadors i empresa, doncs hi votaríem a
favor.

En el punt 3, no sabem què vol dir el concepte de preu
raonable, això crec que dóna marge a la interpretació i, per
tant, no hi donaríem suport.

I sobre substituir gradualment les fonts de producció
d’energies, també dins un marc raonable, pensam que no tenim
el mateix concepte de marc raonable que el Partit Popular i,
per tant, no hi donarem suport.

Hem fet una esmena al punt 4 i el que demanam és
expressar el suport a substituir les fonts de producció actuals,
més contaminants, per energies renovables, dins un marc de
transició energètica justa per als treballadors, i intentar, i això
ho demanam a la nostra esmena, que els mateixos treballadors
siguin assumits pel sector energètic renovable, mentre es
pugui garantir també el subministrament i el menor cost
possible de l’energia.

En resum, pensam que necessitam una iniciativa pública
potent que pugui fer que l’energia torni ser un sector
democràtic de la política, que puguem doncs prendre
decisions en aquest sentit i no deixar els treballadors de banda,
com sí fa Endesa, necessitam una política pública d’energia
per tal que això no torni succeir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Doncs, torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Socialista per defensar les esmenes RGE núm.
14810 i 14811/18, té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, públic
assistent, molt bon dia a tothom.

Està clar que el procés de descarbonització de l’economia
és un procés que és real, que és un procés imprescindible ,
necessari i també és la base per a lluita contra el canvi
climàtic que s’inicia i que crec que ja és imparable.

També crec que per part de les administracions públiques
sí que se suma aquest procés de lluita contra el canvi climàtic
tant a nivell de les Illes Balears, que tenim una llei de canvi
climàtic potent, i jo crec que molt agosarada, que es tramita i
que serà una fita imprescindible a nivell estatal; però també
hem de dir que per part del Govern de l’Estat ara també
s’impulsen mesures per afavorir les energies renovables que
fins ara es trobaven com a aturades, hi havia un impuls a les
energies renovables, a les energies netes i que es va aturar
durant la legislatura anterior, però ara s’hi torna, ara s’elimina
l’impost al sol per poder fomentar tota una sèrie d’energies
que són alternatives i incidir en el procés de descarbonització.

Aquest procés de descarbonització és necessari per poder
fer una política més encaminada cap a la sostenibilitat. Jo crec
que tothom ja comença a parlar de la sostenibilitat com a un
concepte necessari per poder sobreviure a nivell planetari,
però també a nivell local.

Per fer tot aquest canvi s’han de fer diferents passes, per
una banda, s’ha de fer una adaptació de la producció que és del
que parlam, d’una substitució de les fonts d’energia per fer
producció elèctrica suficient, assegurant el subministrament
però també augmentant passa a passa l’ús d’energies netes,
d’energies renovables, d’energies més sostenibles. Però
també hem d’adaptar els recursos humans, és a dir, s’ha
d’assegurar que els treballadors que ara treballen a la
producció energètica de combustibles fòssils puguin anar
traslladant-se cap a un sector més nou d’un altre tipus de
producció. Aquest canvi s’ha de fer a través de
recol·locacions, formacions, etc.
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Dins aquest procés de descarbonització es passa, per una
banda, per la reducció del consum d’energies fòssils, i també
per reconduir i redreçar aquesta producció, però sempre
assegurant-ne el subministrament, per poder mantenir el
sector s’ha d’assegurar el subministrament, no es pot fer un
canvi brusc.

Per part de l’Estat i en consonància amb la legislació a la
qual ja s’ha referit aquí, que ve per part de la Unió Europea, es
decideix reduir la producció de les centrals tèrmiques de
manera progressiva per poder avançar cap a la implantació
d’energies renovables.

Ara arriba aquí el Partit Popular, que jo li he de donar la
benvinguda a acceptar que les energies renovables són un fet
i que ara el procés de descarbonització és irrenunciable, i es
presenta aquesta PNL, aquesta PNL jo crec que, des del punt
de vista teòric, és perfectament assumible, perquè realment
parla de les dues grans passes que s’han de fer, per una banda,
fer el canvi i assegurar el subministrament, però, per l’altra
banda, mantenir els llocs de feina, mantenir l’ocupació, perquè
és molt important que els llocs de feina no es puguin perdre
i s’assegurin.

Des del Grup Parlamentari Socialista consideram que s’ha
de donar una resposta justa a la situació plantejada, és a dir,
consideram que des del Govern s’han de fer les passes
necessàries per poder arribar a aquestes condicions favorables
per a tothom, per una banda, condicions favorables per
assegurar els llocs de feina i, per una altra banda, condicions
favorables per assegurar el subministrament al llarg del temps.

Malgrat tot, el que està clar és que l’empresa ha de fer
aquest canvi de model de producció, aquest canvi de
subministrament, des del subministrament d’energies fòssils
cap a les netes, per això es planteja l’aturada de dos
generadors que permet, com ja s’ha dit aquí, aquesta aturada de
dos generadors, sembla que permetrà assegurar els
subministrament de les energies de manera ordinària.

Per altra banda, sí que sabem que es fa feina per part del
comitè d’empresa per poder assegurar aquesta transició, jo
crec que la feina que es realitza per part del Govern quant a la
mediació és important per poder establir tots aquells elements
que permetin la readaptació, la requalificació de treballadors,
la recol·locació en alguns casos, per això crec que hem de
mantenir el suport al Govern en relació amb aquesta feina.
Però també està clar que l’empresa Endesa ja és conscient que
aquest canvi li ve a sobre des del 2010, jo crec que ja ha passat
prou temps perquè l’empresa fes les passes necessàries per
començar aquest canvi i arribar al 2020, no arribar a
l’excepcionalitat d’utilitzar sols el 50% com està previst.

Per això, jo crec que ara Es Murterar el que es planteja és:
u, necessitat d’assegurar el subministrament, nosaltres
consideram que, pels estudis que hi ha, ens han dit que el
subministrament estarà assegurat amb dos generadors; i, per
una altra banda, una transició justa per als treballadors. Per
això, també reclamam la implicació de tothom en la resolució
d’aquest problema.

Nosaltres hem presentat dues esmenes a la PNL, la
primera al punt 2, és, simplement, perquè nosaltres
consideram que la redacció no és l’adient perquè la redacció
és “donar suport a les actuacions de mediació entre els
treballadors i el Govern”, i normalment el que fa la mediació
és el Govern per mitjançar entre els treballadors i l’empresa,
per això, i la resta d’elements que puguin entrar. Per això hem
presentat una esmena que el que fem és donar suport a les
actuacions de mediacions realitzades pel Govern de les Illes
Balears per poder arribar a una solució ràpida i favorable per
a totes les parts implicades, és a dir, també l’empresa. Jo crec
que si s’ha de mitjançar s’ha de mitjançar entre tothom, i no
entre els treballadors i el Govern, jo  crec que aquí s’ha de
canviar.

I després hem presentat una altra esmena, que és al punt 3,
en el qual nosaltres demanam que es reforci e l s istema de
seguretat del sistema elèctrica, perquè no pugui fallar el
subministrament, però també garantir una transició justa per
als treballadors que es vegin afectats per aquest model. És a
dir, demanam que els treballadors tenguin assegurada una
sortida justa en aquest procés de transició que es fa, perquè
s’ha d’impulsar de manera decidida la transició energètica,
però tot això s’ha de fer d’acord amb la normativa europea, la
normativa estatal i la normativa autonòmica aplicable; és a dir,
no podem tancar els ulls davant d’unes demandes per part de
la Unió Europea.

Per tant, nosaltres consideram que les esmenes de MÉS
Mallorca, respecte del punt 1, nosaltres consideram que sí
milloren la redacció. I respecte del punt 4, creiem que s’ha de
donar suport a substituir aquests fonts d’energia, però també
garantir el subministrament, jo crec que l’esmena del punt 4
és més adient.

I respecte del punt 5, que ha presentat la Sra. Seijas, dir
que, bé, és una esmena que vol introduir e l concepte de
transició energètica justa, però consider que la redacció  de
donar suport que el Govern vetlli per la introducció d’un
concepte, queda una mica fora de context i, per tant, s’hauria
d’introduir dintre de la redacció dels punts; és a dir, parlar de
transició energètica justa sí, però dintre de la resta de punts,
no com a un concepte al marge de tot.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Doncs, passam al torn de fixar
posicions pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. També donam la benvinguda
als treballadors. Som davant d’un debat que és un debat a veure
qui pot quedar bé amb tothom, qui pot anar a missa i repicar,
i això, ens sap greu, però és molt complicat; perquè aquí es
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planteja un debat teòric i un debat pràctic, el debat teòric és
descarbonització, medi ambient, energies renovables, qui no
pot estar d’acord amb aquest debat teòric? Tots hi estam
d’acord, tots hi estam d’acord. Però la pregunta que ens hem
de fer, nosaltres la vàrem fer ja fa molts de mesos, al
conseller d’Energia, que, per cert, la preocupació de
l’esquerra pels treballadors no es nota amb la presència del
conseller de Treball ni del conseller d’Energia en aquest
debat, però bé, aquesta és la preocupació que tenen, es
demostra també amb gestos la preocupació.

Però deia, nosaltres vàrem demanar al conseller d’Energia
fa mesos quin increment de potència en el subministrament
elèctric  hi ha hagut d’energies renovables en aquesta
legislatura? Perquè aquest és, més enllà del pla teòric, volem
energies netes, però quin percentatge hem incrementat, quant
s’ha incrementat l’energia neta aquesta legislatura, quant?
Molt poc, gairebé insignificant, anecdòtic, vostès no han fet
els deures, vostès bravegen, s’omplen la boca, fan grans
discursos, però no han fet els deures, no hi ha molta més
energia renovable a l’any 2018 o a l’any 2019 que hi havia en
el 2015, i aquesta és la realitat, aquesta és una primera realitat
que s’ha de tenir molt present, que és fonamental.

Per a nosaltres, el Grup Parlamentari d’El Pi troba que el
calendari que vostès posen damunt la taula del tancament d’Es
Murterar no és real, és perillós, és fum, és improvisat i pot
tenir greus conseqüències, conseqüències per als treballadors
i conseqüències per al subministrament elèctric. I és cert, i en
això li he de donar la raó a part de la posició de l’esquerra, que
el tancament d’Es Murterar, diguem, no és una cosa que hagi
decidit aquest govern amb la llei de canvi climàtic, això és
cert, és cert que durant anys el Govern del Partit Popular,
autor d’aquesta iniciativa, es va dedicar a no forçar la inversió
necessària als grups d’Es Murterar per acomplir la Directiva
d’emissions industrials, això és cert. Per tant, el Partit Popular
ha actuat perquè es produís un xoc amb la normativa europea
que provocàs que aquests grups no poguessin funcionar, jo
crec que això és una realitat, és una realitat aquesta. Perquè no
és l’empresa, l’empresa necessita el ministeri per fer aquesta
inversió, ho dic perquè aquí sembla, hi ha hagut el discurs de
Podemos que tot és culpa de l’empresa, jo ja sé que per a
Podemos l’empresari és el dolent i és el culpable de tot, però
el ministeri hi pintava molt, perquè havia d’autoritzar i forçar
aquestes inversions per acomplir la Directiva d’emissions,
cosa que no s’ha fet, i per això ja anam amb la llengua fora, ja
arribam tard al compliment d’aquesta normativa d’emissions.

Però bé, nosaltres el que pensam és que encara ara es pot
fer una inversió i es pot intentar avançar en el compliment de
la normativa d’emissions, perquè nosaltres no ens creiem el
calendari, un calendari que el Partit Popular ha donat per bo
amb la seva actitud en el ministeri durant anys i que vostès han
reflectit a la llei de canvi climàtic, que és el tancament de dos
grups dia 1 de gener del 2020, i que cap altre grup de la
cambra, excepte El Pi, no ha presentat una esmena respecte
d’això, només El Pi ha presentat una esmena a la llei de canvi
climàtic per relaxar els terminis de tancament d’Es Murterar,
i aquesta és la realitat.

Perquè, més enllà del postureo que molts volen fer amb
els treballadors, la realitat és que només el Grup Parlamentari
El Pi ha defensa el relaxament dels terminis del tancament
d’Es Murterar. I no només això, sinó que el Grup Parlamentari
El Pi ha presentat una proposició no de llei en aquest
parlament per plantejar una reconversió d’Es Murterar, no
només hem de relaxar els terminis, diguem, que deixin de
funcionar els  grups d’Es Murterar, sinó que podríem
replantejar la seva reconversió per substituir el carbó i
instal·lar cicles combinats, i aquesta és una proposta que
també ha fet El Pi i cap altre grup no fa, perquè al final tots
accepten d’una manera, diguem, més accentuada, o  d’una
manera més callada, el tancament d’Es Murterar, i nosaltres
això no ho acceptam.

Perquè aquí del que es tracta és sobretot de garantir el
subministrament, i els treballadors tendran feina en funció que
la central funcioni, perquè totes aquestes promeses que el
Govern mitjançarà, que aniran a una central, les renovables,
uuuh!, tot això, com bé ha dit, en això la Sra. Seijas té tota la
raó, molt de fum, molt de fum, tot això és fum per tapar la
situació. I la situació és que existeixen mecanismes
excepcionals que nosaltres recollim a la nostra iniciativa,
perquè Es Murterar es pugui mantenir en funcionament,
reduint el nombre d’hores/any en explotació fins l’agost del
2021 i limitar el seu funcionament a 8.000 hores. Aquests
mecanismes existeixen, però hi ha d’haver voluntat política
perquè aquests mecanismes es posin en funcionament i siguin
una realitat.

I el cert és que, així com he dit que l’esquerra té raó quan
diu que el Partit Popular no va fer res, també és cert que
l’esquerra aplaudeix entusiàsticament el tancament dia 1 de
gener de 2020. Aquesta és la realitat, vostès volen tancar Es
Murterar, però ràpidament, sense tenir una alternativa, sense
haver creat les energies renovables i haver dotat les Illes
Balears de la potència necessària per poder substituir aquesta
potència energètica que dóna Es Murterar. Perquè aquí ve el
portaveu de MÉS i diu “el sistema aguanta”, el sistema aguanta
segons els seus experts, igual que aguantava Menorca sense
l’enllaç, el sistema aguanta fins que el sistema peta i el
sistema ja no aguanta, 56 hores d’apagada a Menorca, però
també es deia “el sistema aguanta”. Nosaltres no ens fiam, amb
els antecedents que vostès tenen, hem d’estar molt segurs i no
n’hi ha prou en fer aquí..., bé, dues rodes, jo crec que
aguantarà... No, això és molt seriós, és molt seriós i ens hi
jugam molt, ens hi jugam molt.

(Remor de veus)

Som una potència turística que necessita tenir garantit el
subministrament energètic. Les Illes Balears se sostenen en
gran part  turísticament per la seguretat que ofereixen en tots
els sentits, també en el sentit de les infraestructures bàsiques
com és l’energia. Per tant, nosaltres no volem improvisacions,
nosaltres pensam que aquests terminis de tancament d’Es
Murterar són irreals i són una irresponsabilitat. I per tant, el
que s’ha de fer és, primer de tot, crear l’alternativa d’energia
renovable. Segon de tot, procedir al tancament o  a la
reconversió, perquè sempre l’energia renovable ha d’anar
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acompanyada d’una altra font d’energia. Malauradament això
encara és així, com que no podem emmagatzemar l’energia,
quan no hi ha hagi renovables, perquè no hi ha sol, perquè sigui
el vespre, etc., hem de tenir unes centrals més clàssiques, per
dir-ho de qualque manera, i com més disperses en el territori
estiguin aquests punts de subministrament d’energia, més
garantia hi ha d’energia. I per tant, Red Eléctrica té informes
interns en el sentit que és bo que estiguin repartits els punts de
subministrament energètic, de creació d’energia a Mallorca i
a les Illes Balears. Això és una realitat de l’operador.

I per tant, vostès, amb aquesta fòbia contra el carbó i amb
aquestes ganes de tancar Es Murterar, estan fent una cosa que
és molt perillosa, per als treballadors i per a les Illes Balears.
Nosaltres evidentment donarem suport a la iniciativa del Partit
Popular, estam al costat dels treballadors, però sobretot estam
al costat que el subministrament a les Illes Balears estigui
garantit i aprofitar la situació d’Es Murterar perquè el procés
de canvi energètic cap a la fi del carbó i els cicles combinats
i les energies renovables, es faci d’una manera serena,
tranquil·la i ben segura.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Doncs torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I sigui benvingut el públic que avui
ens acompanya, bon dia a tothom.

La transició energètica, a la qual ens veiem obligats,
exigirà i ja ens aboca a un canvi de model i de paradigma, per
tant, tot i entendre el fons de la PNL que avui ens du el PP,
s’han de fer matisos que giren entorn de tres aspectes:
l’obligació d’aquesta transició energètica; l’evident
preocupació pels llocs de feina; i la garantia de
subministrament elèctric.

Que ens ho diguin a Menorca, Sr. Melià, però ja em
disculparà, en cap moment no hem estat tranquils nosaltres,
perquè sabíem que açò ens podia passar. Vull dir que
tranquil·litat zero, sabíem la situació precària en la que
estàvem i en la que estem.

Pel que fa a la necessitat de la transició energètica, tot i
que és cert que s’ha parlat del tancament d’Es Murterar, encara
no s’ha pres cap acord definitiu. L’evidència del canvi climàtic
i no haver començat a fer la transició cap a energies netes més
prest, que aquest és el tema, ens posa en una situació
d’urgència. Des d’aquí ho hem dit moltes vegades, fem tard, el
camí emprès cap a la descarbonització de la nostra economia
fa que ens haguem de replantejar grans decisions i no només
per la futura Llei de canvi climàtic i transició energètica
d’aquest Govern, com ja s’ha dit, sinó per la Directiva

2010/75/UE del Parlament Europeu, sobre les emissions
industrials, aquesta és la directiva que obliga al tancament
parcial de la central.

Què podem fer perquè Es Murterar no tanqui? Doncs
adaptar la directiva, fàcil de dir. Per què no s’ha fet, tenint en
compte que la directiva sobre emissions és de l’any 2010-
2018? Aquesta pregunta crec que cal adreçar-la a Endesa i al
Govern d'Espanya, i que ens justifiquin per què, atesa aquesta
directiva europea de l’any 2010, no han volgut fer la inversió
necessària de 60 milions d’euros per adaptar-la, aquesta és la
pregunta que s’ha de respondre en realitat. Fem tard i més quan
hem tengut un Govern central que ha estat mirant cap a una
altra banda, obviant les directives sobre el canvi climàtic i les
necessàries adaptacions; un Govern que va decidir que aplicar
un impost sobre el sol era una bona idea i que va convertir
Espanya en una burla mundial.

Exemples, a l’any 2015 es van instal·lar 63.000 megavats
de potència eòlica a tot el món, i  a Espanya cap ni un. Si
parlam d’energia fotovoltaica, dels 51.000 megavats que es
van instal·lar a l’any 2015, saben quants se’n van instal·lar a
Espanya, al país del sol? 49! Mentre que al Regne Unit, el país
de la boira, van ser 4.000.

Pel que fa als llocs de feina, crec important destacar que
una època de canvi de paradigma com l’actual, ens posa en la
situació inevitable de plantejar canvis, canvis és ben clar que
han de tenir l’acompanyament de l’administració pública i com
no pot ser d’una altra manera, de les empreses o sectors
implicats. Parlar de transició energètica és parlar de recursos,
polítiques públiques, aliances geopolítiques, medi ambient,
drets humans, estratègies empresarials, avenços tecnològics,
diversificació productiva, relació entre energia i distribució de
la riquesa. Creiem que és fonamental la formació en energies
netes per als treballadors de les centrals tèrmiques i de carbó.
L’ideal, evidentment ideal, seria poder treballar per a
l’element en la reconversió de la zona i la formació en
energies renovables dels treballadors de les centrals, de
manera que es poguessin garantir i millorar els seus llocs de
feina. La reconversió d’aquests llocs de feina emperò és
inevitable.

En aquest sentit, el sector de les energies alternatives
tenen un mercat en creixement que ofereixen interessants
perspectives laborals, tant per a feines directament
relacionades, com les indirectes. Segons l’informe del balanç
anual de l’any 2017 de la feina en energies renovables de
l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA), les
dades de l’ocupació en el sector solar i eòlic s’han duplicat en
els darrers quatre anys i cal afegir que parlam de llocs de feina
de qualitat que no es poden deslocalitzar. La Llei de canvi
climàtic, així com els canvis en l’autoconsum per la retirada
de l’impost al sol, ens situen en un escenari d’augment evident
de dites energies renovables, amb els conseqüents canvis que
açò suposarà.

Però no podem defugir de la realitat i és que el tancament
progressiu de les centrals s’haurà de fer, perquè ens calen
objectius ambiciosos. Podem mirar altres països com
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Alemanya, la qual l’any 2011 ja es va plantejar el tancament de
les centrals nuclears l’any 2022, avui una tercera part del seu
subministrament energètic prové de renovables i en dies
concrets s’han arribat a poder abastir en un 100% tota la
demanda.

El moment del canvi ja ha arribat i ens empeny, les dades
que ens ofereix l’Organització  Meteorològica Mundial són
molt preocupants, les concentracions mitjanes mundials de
diòxid de carboni van arribar a 405,5 parts per milió el 2017,
front dels 403,3 parts per milió del 2016 i de les 400 parts
per milió del 2015. Segons aquesta organització la darrera
vegada que la terra va experimentar una concentració de diòxid
de carboni comparable va ser fa entre 3 i 5 milions d’anys.

Durant la presentació de l’informe, el secretari general de
l’Organització Meteorològica Mundial va dir que sense
retallades ràpides de CO2 i altres gasos similars el canvi
climàtic tendrà impactes cada vegada més destructius i
irreversibles en la vida del planeta. En poques paraules, la
finestra per actuar és gairebé tancada, però ens toca actuar,
canviar el nostre model i adaptar-nos, i un bri d’esperança,
potser encara podem tenir un futur si el dissenyam bé i actuam
ràpidament.

Pensam que les esmenes presentades milloren el text i les
votarem a favor, si el PP les accepta. Amb tot, votarem a favor
dels punts primer i segon, i en contra del tercer i del quart,
perquè també ens generen algun dubte. I respecte de l’esmena
de la Sra. Seijas, si és acceptada, també la votaríem a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, público
presente. En primer lugar, desde Ciudadanos queremos
expresar todo nuestro apoyo a los trabajadores de la central
térmica de Es Murterar, que lleva más de un año y medio
viviendo una situación de angustia ante la incertidumbre de la
pérdida de sus puestos de trabajo, una incertidumbre agravada
por la inacción de este govern que, tras anunciar hace dos años
el cierre de la central para 2020 y 2025, no ha trabajado en
todo este año y medio en la negociación para un plan
estratégico de reconversión laboral, un plan estratégico
necesario para cumplir con una transición energética justa, un
principio que se recoge en los Acuerdos de Paris.

Para Ciudadanos no hay progreso si no progresamos todos,
no hay progreso si más de 500 familias se quedan en situación
de vulnerabilidad, y esta reflexión ya la expresamos hace un
año cuando en este parlamento se debatió una iniciativa sobre

transición energética y se ponía en el debate el cierre de Es
Murterar.

Miren, para Ciudadanos un nuevo modelo de generación de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables y no
contaminantes, como puede ser el sol o el viento, es
necesario, es irrenunciable y es un compromiso de todos los
estados de la Unión para 2050. Y la realidad de la que
partimos en Baleares es que el 95% de la generación de la
energía eléctrica se realiza a través de centrales térmicas que
utilizan combustibles fósiles y, además, por tanto, son muchos
los trabajadores y personal cualificado que trabajan en este
sector.

Por lo tanto, está claro que para conseguir un nuevo
modelo de generación de energía eléctrica basado en fuentes
renovables se necesita de una transición energética, una
transición energética que, para llevarla a cabo, necesitamos
gobiernos capaces de elaborar una estrategia seria y rigurosa
que permita: uno, favorecer la progresiva sustitución del
modelo actual garantizando la seguridad del suministro; y dos,
conseguir una progresiva reconversión laboral de los
profesionales.

Es decir, la transición energética no consiste en poner
fechas límite, como hace este govern, sino que consiste en
elaborar estrategias serias y rigurosas que hagan posible una
transición justa y segura, y dentro de los tiempos marcados
por los Acuerdos de Paris.

Hoy Es Murterar supone el 50% de la energía eléctrica
que genera la isla de Mallorca y es además la única fuente
generadora de energía en el noreste de la isla, y desde hace un
año el Govern lleva diciendo, de una manera rotunda, que
cerrará la mitad de Es Murterar en 2020 y toda la central en
2025. De hecho, así lo ha recogido en el proyecto de ley y así
lo acordó el 16 de septiembre con el Sr. Sánchez.

Además, este govern no está favoreciendo tampoco que la
central invierta para cumplir con las nuevas directrices
europeas de emisiones industriales abocándole al cierre
obligatorio.

Sin embargo, el conseller aun no nos ha sabido explicar
cómo va a garantizar el suministro eléctrico a la isla tras el
cierre de Es Murterar o qué van a hacer para no dejar sin un
punto de generación en el norte de la isla, ni siquiera se lo ha
sabido explicar a los trabajadores de Es Murterar, que es más
grave si cabe; unos trabajadores que son técnicos y que le
están diciendo al conseller que se tendrán que alargar los
plazos para poder asegurar el suministro eléctrico.

De hecho, últimamente el conseller Marc Pons ja no és tan
contundente y empieza a echar balones fuera, declarando que
el cierre no depende del Govern, sino que depende del
Gobierno central.

Mire, al conseller que no ha hecho sus deberes en
renovables parece que no le empiezan a cuadrar las cuentas
para que el suministro quede garantizado tras el cierre de la
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central. Parece que tras hablar con los trabajadores hace
escasamente una semana, y por fin, ahora se da cuenta de que
la transición energética es más seria y compleja de lo que los
políticos del PSIB y MÉS alegremente creían.

Y miren, es una irresponsabilidad lanzar un titular de estas
características y con esa contundencia sin ni siquiera saber si
al final va a ser posible, una improvisación temeraria en busca
de un titular vacío, un titular que lleva un año y medio
angustiando a muchas familias, a más de 500 familias.

Por todo ello, apoyaremos los puntos 1, 2 y 4 de esta
moción, porque además desde Ciudadanos queremos recordar
al Govern que estamos dentro de Europa y que tenemos que
seguir las directrices europeas para la transición energética,
unas directrices que nosotros mismos nos hemos marcado y
este Govern no se las puede saltar, y es el concepto de
transición justa que se incorporó en el texto del Acuerdo de
París, en la COP21 de 2015, y su finalidad es que se
reconozca en todos los estados la importancia de proteger a
los trabajadores de estos cambios y de que se pongan en
marcha medidas públicas para paliar los efectos y la directiva
apunta a que es un problema que se ha de abordar a nivel
nacional, no sólo regional. Y paralelamente la Organización
Internacional de Trabajo ha ido aprobando estas directrices
para una transición justa, que están basadas en los pilares de la
protección social y del empleo, y en los derechos laborales y
en el diálogo social.

Por lo tanto, desde Ciudadanos le pedimos a este Govern
que cumpla con estas directrices europeas, que está todo
inventado y que a este Govern sólo le falta voluntad política
porque este Govern lleva un año y medio hablando del cierre
de Es Murterar, y en todo ese año y medio se ha olvidado de
los trabajadores.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs passam al torn de paraula
del grup parlamentari proposant de la proposició no de llei, té
la paraula la Sra. Maria Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Ni la presidenta Armengol, ni el
conseller d’Energia, ni el conseller de Treball ens han
acompanyat en el debat d’aquesta iniciativa del Partit
Popular... ja ho veuen...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

En primer lloc, volem agrair als grups parlamentaris...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci! Continuï.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

... que han anunciat que donaran suport a aquesta proposició no
de llei.

Per altra banda, no podem acceptar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, perquè en el primer punt
consideram important que quedi clar que el suport és absolut,
absolut suport del Parlament a tots els treballadores i
treballadores d’Es Murterar...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Tampoc no podem acceptar l’esmena al punt quart de MÉS
per Mallorca i Podem, ja que des del Partit Popular defensam
una substitució gradual de fonts de producció d’energies
renovables, i vostès el que volen fer és treure aquest concepte
de gradual, perdent-se l’essència de la nostra proposta.

Al Grup Mixt, a la diputada Sra. Seijas, li acceptarem
l’esmena perquè consideram que enriqueix la iniciativa
presentada pel Grup Popular.

I no acceptam tampoc les esmenes del Grup Socialista, ja
que demanen donar suport a les actuacions de mediació
realitzades pel Govern, quan tots sabem que la reunió d’ahir no
va tenir èxit i va acabar sense cap acord i, per tant, al que hem
de donar suport és a actuacions de mediació futures.
Acceptaríem, Sr. Enric Casanova, si el Partit Socialista està
d’acord amb eliminar la paraula “realitzades” i posar “instar el
Govern que es realitzin les actuacions de mediació”.

Evidentment, tampoc no podem acceptar l’esmena del
Partit Socialista al punt tercer, perquè des del Grup Popular
demanam que es garanteixin els llocs de feina de tots els
treballadors, mentre que el Partit Socialista parla d’una
transició justa per als treballadors. Què és just? Decidiran
vostès el que és just i el que és injust, perquè això no donarà
gaire seguretat als treballadors d’Es Murterar? Per al Partit
Popular el que és just és que es mantenguin tots els llocs de
feina. 

També els hem de dir que vostès únicament viuen de grans
anuncis: “el Govern del pacte tancarà la central d’Es Murterar
el 2020". Però a quin preu ho faran? Com afectarà les tarifes
del subministrament? Què passarà amb aquestes 800 famílies?
Podran garantir i donar seguretat de subministrament? Poden
garantir que no aïllaran Mallorca energèticament? Vostès tot
això ni s’ho han plantejat, no ho han planificat, no han
gestionat amb diligència, només els preocupa treure grans
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titulars, sense pensar en el mal irreversible que provocaran a
totes aquestes famílies mallorquines i a tota la resta de l’illa
si la deixen sense subministrament.

Vostès volen tancar Es Murterar i el volen tancar a
qualsevol preu, el titular que aconseguiran el 2020 serà
“Mallorca a les fosques”, els demanam que es deixin de
polítiques de postureo, de mentides i de manipulacions, es
deixin de presses i de prohibicions, treballin per substituir
gradualment les energies fòssils per energies renovables, no
és una qüestió ideològica, ho facin amb criteris tècnics, com
també demana el comitè d’empresa. I ens tendran al costat,
tendran al costat al Partit Popular, perquè és una qüestió de
futur que ens preocupa a tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Casanova, accepta la transacció que
li ha proposat la Sra. Tania Marí a la 14811?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, sí, Sr. President, l’accepto.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Marí, pot llegir, si vol, com quedaria la transacció?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, president, és l’esmena que presenta el Partit Socialista
al punt 2 de la iniciativa, que proposam que quedi de la manera
següent: “El Parlament de les Illes Balears insta a realitzar
actuacions de mediació al Govern de les Illes Balears per
poder arribar a la solució ràpida i favorable més satisfactòria
per a totes les parts implicades.”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Accepta la votació separada, no és cert?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, president.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la votació de la iniciativa. Passam a la
votació del punt 1. Votam.

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

Passam a la votació del punt 2, amb l’esmena 14811/18,
del Grup Parlamentari Socialista, transaccionada. Votam.

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

Passam a la votació del punt 3. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació del punt 4. Votam.

25 vots a favor; 29 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació d’un nou punt, que és l’esmena
14799/18, del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Montserrat
Seijas. Votam.

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

VI. Debat de presa en consideració de l’escrit RGE
núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica
Interinsular, com a proposta de del egaci ó de
competències al Consell de Mallorca de les facultats que,
com a admi ni s traci ó gestora, exercei x ara
l’Administraci ó  de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en relació amb el Museu de Mallorca.

Doncs passam al sisè punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de presa en consideració de l’escrit RGE núm
13187/18, presentat per la Comissió  Tècnica Interinsular,
com a proposta de delegació de competències al Consell
Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix ara l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de
Mallorca.

Per acord de la Junta de Portaveus de dia 28 de novembre,
el debat consistirà en una única intervenció de cada grup
parlamentari durant cinc minuts.

La secretària primera, la Sra. Joana Aina Campomar,
llegeix el criteri del Govern manifestat mitjançant l’escrit
RGE núm. 13646/18.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència, a la sessió  de dia 23 de novembre del 2018,
adoptà l’acord següent:

Primer. Manifestar, atès el que disposa l’article 131.3 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, e l criteri
favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la presa
en consideració de la Proposició de llei de delegació de
competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats
que, com a administració gestora, exerceix l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el
Museu de Mallorca, RGE núm. 13187/18.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813187
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813187
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813646
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Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les
Illes Balears perquè se’n derivin els efectes oportuns.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Doncs, passam al torn
d’intervencions dels grups parlamentaris . Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. El Museu de
Mallorca ha de ser a l’agenda pública com a una prioritat, així
iniciàvem la nostra intervenció a la proposició no de llei que
fa unes setmanes va presentar aquí el Grup Parlamentari de
Podem. I certament, el Museu de Mallorca ha estat
àmpliament debatut i parlat darrerament, no sempre en positiu,
el nostre partit, altres grups parlamentaris i col·lectius hem
criticat la gestió del Museu del Mallorca, una gestió deficient
que va tenir com a conseqüència el deteriorament del fons i
una dimissió del director poc clara, en definitiva, una gestió
millorable d’un museu emblemàtic.

Però avui parlam en positiu, la decisió de transferir el
Museu de Mallorca obre una nova perspectiva que entenem és
positiva, transferir les competències a una institució més
propera als ciutadans és una bona opció, tal com s’ha
comprovat amb la transferència del Museu de Mallorca, una
transferència, per altra banda, demandada pel Consell de
Mallorca i d’altres col·lectius.

El nostre grup parlamentari, a iniciativa dels nostres
representants al Senat, varen presentar una moció a la
Comissió de Cultura, el 5 de juny del 2018, on ja sol·licitaven
que s’autoritzés el Govern de les Illes Balears per a la
transferència de la gestió del Museu de Mallorca al consell
insular. Per tant, queda de manifest la nostra voluntat que es
materialitzi l’esmentada transferència i sigui una realitat, i així
hem actuat amb coherència i responsabilitat, i vàrem bloquejar
amb els nostres vots la proposició no de llei que va presentar
Podem perquè no prosperés, i que, d’aquesta forma, el Govern
continués amb la ruta ja traçada per a la transferència i gestió
de l’equipament, com per a la selecció d’un nou director, ja
que, recordem que en aquella proposició de llei demanaven
dinamitar el traspàs i l’elecció del director i deixar un museu
sense cap, cosa que contradiu la Llei de museus.

Posteriorment, va ser aprovada en el plenari del Consell de
Mallorca, per unanimitat, on Podem també va votar a favor,
quan, uns dies abans, havia intentat dinamitar-ho. Les gestions
per al traspàs varen començar amb l’anterior equip, on es varen
mantenir conversacions amb el Sr. Luís Lafuente, director
general de Belles Arts, i amb l’actual Román, director general
de Belles Arts, com va explicar la consellera a comissió, una
transferència que va ser vista amb bons ulls i que ja teníem un
precedent en el Consell de Menorca, per tant el pas de
l’autorització per part de l’Estat ja és una realitat.

I avui arriba al Parlament l’acord pres per la Comissió
Tècnica Interinsular a la sessió del 26 de setembre, que

proposa al Parlament l’aprovació d’una llei, la proposta és la
delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de
les facultats que com a administració exerceix la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El Museu de Mallorca és una
infraestructura d’art i història de referència per a la nostra
comunitat, que recull una importantíssima col·lecció i que
requereix d’una actuació i millora del seu estat per poder
continuar amb la seva labor de dinamització cultural i servei de
tots els ciutadans de la nostra comunitat.

La transferència serà positiva per dinamitzar les seves
funcions i el vot del Partit Popular serà a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, diputats i diputades. M’ha fet molta
gràcia la Sra. Ramón i em fa ganes de sortir aquí amb un (...)
d’aquests d’El Coyote, perquè vegi si som o no dinamiters o
dinamiteres. A veure, nosaltres justament proposàvem coses
que sembla que per al Partit Popular no eren importants durant
la seva gestió, perquè també el Partit Popular ha gestionat a
qualque moment, no en aquesta legislatura, però sí abans el
Museu de Mallorca; moltes de les coses que passaven
s’arrossegaven del passat i eren problemes relacionats també
amb qüestions que nosaltres, i això sí que va sortir endavant,
malgrat el Partit Popular, que té al·lèrgia absoluta a les
auditories, aquestes qüestions de funcionament eren també
part del que nosaltres volem solucionar amb aquesta auditoria,
que, repeteix, es va aprovar en aquesta cambra i es farà de ben
segur.

Tampoc no és contradictori, contestant la Sra. Ramón,
encara que jo tenia el meu discurs, però crec que és adient
també deixar les coses clares, no és contradictori haver
proposat que es deixés paralitzat el tema de la gestió de la
persona al capdavant del museu mentre se solucionessin certs
problemes importants. Llavors, vam votar a favor, finalment,
perquè també vam acceptar una esmena en la qual es parlava
que certes coses, com l’auditoria, es podien fer comptant amb
la direcció que ja gairebé s’havia triat.

Nosaltres el que esperam i ho tenim prou clar és que
aquest traspàs, aquesta delegació de competències pugui servir
per alguna cosa més que senzillament fer un traspàs de caire
burocràtic, això de passar-se els trastos, no? Nosaltres el que
pensem és que, i ja ho vàrem expressar en aquesta proposició
que vàrem presentar aquí, és que és molt necessari que aquest
museu es converteixi en un museu de referència i en un
important referent cultural. I per això, com ja es va aprovar,
torn dir, malgrat el vot desfavorable del Partit Popular, hem
presentat una esmena perquè l’auditoria que es va aprovar en
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aquesta cambra, amb una auditoria que no és només auditoria
del material, s inó també del treball de gestió i també del
personal, es pugui fer com més aviat millor, hem presentat una
esmena al pressupost de cultura perquè es pugui dur a terme
en els primers mesos de l’any 2019, la qual cosa estam segurs
que ajudarà molt al bon funcionament del museu.

Què es necessita millorar des del nostre punt de vista? Es
necessita millorar per exemple el retorn que dóna aquest
museu a la societat de Mallorca i a la gent que visita i que és
de fora, s’ha de donar un nou impuls a la investigació, s’han de
fer millores en les instal·lacions d’emmagatzemament, s’han
d’augmentar els recursos humans i econòmics, totes aquestes
coses que, de fet, el Partit Popular, francament, Sra. Ramón,
no havia fet a la passada legislatura tampoc. I concebre que tot
el que es faci en el museu i tot el que es destini al museu és,
en realitat, una inversió, no és una despesa, una inversió en
cultura, una inversió en coneixement, una inversió en vincular
el museu a la societat mallorquina.

Nosaltres volem que es converteixi en un espai de
referència i en un espai de coneixement i d’interpretació de la
història de Mallorca, que sigui una institució clau per a la
divulgació de la cultura, del patrimoni històric i artístic i que
sigui un referent també en la producció científica relacionada
amb la història mallorquina. Ja ho vam dir l’altre dia, volem un
museu de primera divisió i per això confiam que aquesta
auditoria, a partir d’aquesta sigui possible conèixer d’on
partim per saber millor cap on anam i garantir que les coses,
una vegada que passin a mans del Consell de Mallorca,
funcionin millor.

Nosaltres, en tot cas, i  no em voldria estalviar dir-ho,
tenim la sensació que s’arriba un poc tard; és a dir que també
amb les vicissituds que ha recorregut la Conselleria de Cultura
durant aquesta legislatura, potser no s’hagi fet càrrec d’aquest
museu quan tocava, que era a principis de la legislatura. La
situació ja sabem que venia com venia, de mans del Partit
Popular, però sí que certs problemes es podrien haver estalviat
i podrien tal volta no haver succeït si s’haguessin fet les coses
des del principi, fins i tot potser que l’auditoria ja es pogués
haver fet a principis de la legislatura o a qualque moment
abans, i no ara a corre-cuita, a finals de la legislatura,
aprofitant, a més a més, per posar fil a l’agulla justament quan
ja passa a mans d’una altra institució.

Acab dient que si amb aquesta delegació es millora en
general la planificació, e l funcionament i el retorn a la
societat del museu, haurà de ser evidentment benvinguda,
nosaltres donam suport per tant a aquesta iniciativa, però no
volia deixar de fer aquestes reflexions abans.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs, torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo seré breu, e l Museu de
Mallorca ha de ser el museu de referència de Mallorca tant en
conservació, com investigació, publicacions, exposicions,
catalogacions, restauracions, activitats didàctiques o  de
difusió, entre d’altres, i també ha d’arribar a molt més públic
i que sigui el museu “el museu” dels mallorquins i de la seva
història, i que això es pugui mostrar amb orgull tant a la gent
d’aquí com als turistes que venguin, com a un producte
cultural de referència.

I tot i que a segons quins moments ha tengut problemes
estructurals o de reforma, que fins i tot l’han obligat a tancar
a temporades, sí que és cert que necessita projectar-se i
convertir-se en emblema, i això serà un orgull si es fa des de
l’administració de Mallorca, el Consell de Mallorca, una
institució com a més propera. I, per tant, estam satisfets
d’aquesta delegació i esperam que el Museu de Mallorca sigui
el gran museu de Mallorca per poder estar orgullosos de la
nostra història.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Doncs, 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. Bé, per
començar el nostre  grup parlamentari està a favor de la
delegació de competències al Consell de Mallorca, sempre
que aquestes es trobin ben articulades i ben finançades. Avui
debatem el traspàs de competències del Museu de Mallorca,
que necessita un debat molt més profund de qui ha de
gestionar aquest espai, precisament perquè l’actual estat del
museu té problemes molt seriosos.

Sí que és cert, i s’ha de reconèixer, que almanco ara es
parla d’aquest museu. Al començament d’aquest any, jo
mateixa vaig tenir l’oportunitat de fer una pregunta a la
consellera de Cultura i Esports sobre la preocupació
generalitzada que havia sorgit arran d’un seguiment
d’informacions que es feren públiques; d’aquestes, unes
afectaven la manca de personal; altres, el sistema de
climatització, que havia fet malbé unes obres; i una tercera, el
sistema informàtic de documentació i gestió museogràfica. A
més d’aquests problemes n’han existit d’altres, en el sentit de
la gestió, reconeixement i publicitat del Museu de Mallorca,
que, en cap cas, no es poden simplificar assenyalant un
director i molt manco, en cap cas, els amics del Museu de
Mallorca que duen a terme nombroses activitats que mereixen
tot el nostre reconeixement.
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Els nostres dubtes, idò, es corresponen amb la incertesa de
no saber com es pot fer un traspàs d’una institució a una altra
mentre hi hagi tantes mancances per poder resoldre, aquests
problemes que encara avui no tenen una resposta i que s’han de
resoldre, no sabem com es faran càrrec de les peces de la
col·lecció medieval que han patit desperfectes, malgrat en
parlàssim ja fa quinze dies o aproximadament un mes.

Des d’El Pi vàrem proposar afegir un punt per poder instar
el Govern a fer-se’n càrrec, un punt que es va aprovar, però
que, evidentment, no es garanteix res, ja que no hi ha un acord
oficial. Però és que aquesta incertesa no només la tenim
nosaltres des d’El Pi, òbviament, també des de la Secretaria
General del Consell de Mallorca recomanen, amb un informe
signat dia 29 d’octubre, que es reconsideri que la
responsabilitat patrimonial objectiva ha de ser assumida pel
consell.

Per tant, i atenen totes aquestes qüestions, pensam que la
delegació  de competències es fa de manera precipitada,
perquè queden molts punts per resoldre. Nosaltres apostam
per un model descentralitzat, de tal manera que la gestió del
fons, el personal i la responsabilitat directa sobre els arxius,
museus i biblioteques pugui ser del Consell de Mallorca, però
això no ha d’implicar donar un regal enverinat a aquesta
institució. I aquesta és la clau de la qüestió, des d’El Pi no
estam, ni molt manco, en contra d’aquesta delegació de
competències, estam preocupats perquè la conselleria li posi
un floc al museu i faci responsable al consell d’ara en endavant
d’arreglar una situació tan complexa, perquè la situació no està
arreglada, malgrat vostè, Sra. Consellera, digués a la cambra
que està controlada. No es pot dir que està controlat quan hi ha
problemes i no d’ara, sinó de set anys enrera en què s’han fet
obres malbé i s’han d’arreglar.

De totes maneres, agrair que vostè ens fes aquí una
explicació dels problemes i ens expliqués el que es fa. Ningú
d’aquest grup parlamentari li nega les accions fetes, però,
repetesc, ens preocupa que sigui ara o no el moment idoni per
a una delegació de competències perquè no es troba en
condicions de garantir aquest traspàs.

Pensam i veiem positiu que hi ha una garantia al document
per part del consell, a la disposició addicional cinquena la qual
parla d’un termini de sis mesos per poder elaborar un
document que reflecteixi les necessitats i inversions en el
museu i les seves seccions. I també a l’article 15.1.b), que
parla de la renúncia a la delegació quan o si existeix una
insuficiència dels mitjans personals, econòmics i materials
per a l’exercici amb adequada suficiència financera de les
facultats executives i de gestió d’aquesta delegació. Aquest fet
assegura que si se certifica que no hi ha una delegació
correcta, el consell pugui actuar.

Esperam que totes les administracions responsables vegin
la importància d’aquest museu en concret, que inverteixin el
que correspon per al seu correcte funcionament i pugui
convertir-se en el museu de referència que es mereix.

Ateses aquestes garanties, nosaltres votarem a favor
d’aquesta presa en consideració.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Doncs, torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també votarà
a favor de la presa en consideració d’aquest acord de la
Comissió Tècnica Interinsular perquè és una presa en
consideració, amb això vull dir que també ens desperta certs
dubtes el text, concretament, que s’ha presentat i que,
evidentment, doncs com que això s’ha de tramitar com a una
proposició de llei, doncs ja veurem quines millores hi podem
fer; som davant d’un procediment una mica especial que està
regulat a la disposició transitòria sisena de l’Estatut; el que és
molt sorprenent és que una delegació de competències hagi de
tramitar-se com a una proposició de llei, com per exemple, en
canvi, o en contrast, la disposició transitòria cinquena preveu
les transferències de competències que s’han de fer per acord
de govern, això és una rèmora que arrosseguem des que es va
transferir la gestió de l’Estat a la comunitat autònoma de tots
aquests equipaments culturals i també de quan a l’any 1984 es
va crear, per llei d’aquest Parlament, la Comissió Tècnica
Interinsular. I com que en aquell moment no hi havia
experiència sobre com s’havia de fer això, es va posar que es
faria a través d’acord del Parlament i que es tramitaria com a
una proposició de llei, la qual cosa genera una
descompensació entre la importància del tema i el
procediment que se li dóna, perquè és un tema eminentment
tècnic, de valoració econòmica, el lògic seria que es
reconduís entre un conveni entre el Govern i el Consell de
Mallorca, en aquest cas.

I aquesta especialitat d’aquest procediment fa que el text
tengui algunes incongruències, com per exemple en algun
apartat del text es diu que el Govern es compromet amb el
Consell de Mallorca, no, escolti, si això és una llei, aquí el
Govern no es compromet amb ningú, la llei establirà com s’ha
de fer, no? O quan es parla de la possibilitat de revocar o de
renunciar a la delegació, la qual cosa també és una mica
incoherent si aquesta delegació es fa per llei que, després, el
delegatari pugui, si no està d’acord amb els termes amb els
quals es fa, rebutjar la delegació. Aquests són alguns aspectes
complicats, i són complicats perquè el procediment és molt
específic i molt particular, i crec que en el tràmit tots aquests
detalls tindrem l’ocasió per tractar-los adequadament i mirar
de resoldre’ls.

Però, òbviament, la Comissió Tècnica Interinsular està
creada per a açò, per ordenar la distribució de competències
entre la comunitat autònoma, i si la Comissió Tècnica
Interinsular ens fa una proposta d’una delegació de
competències i la porta a aquest Parlament, a mi em sembla
que no podem tenir cap objecció a admetre-la a tràmit, tot i
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que després doncs, en el tràmit, puguem entrar en tots aquests
detalls que comentava.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Bé, Ciutadans, votarà a favor de la presa en
consideració  d’aquesta proposta de delegació  de
competències de l’administració de la comunitat al Consell de
Mallorca en relació amb el Museu de Mallorca. De raons per
fer-ho, al nostre entendre, n’hi ha unes quantes, per exemple,
la que té a veure amb la gestió dels equipaments culturals
públics, entre les competències dels consells insulars
evidentment hi ha aquestes i  de la mateixa manera que el
Museu de Menorca es va traspassar, en el seu moment, al
Consell de Menorca, sembla lògic que el de Mallorca també
es pugui traspassar o s’hagi de traspassar al consell respectiu.

Crec que disposam d’un calendari de treball, com a mínim,
per fer efectiu aquest traspàs, per tant, també entenc i per això
nosaltres fem aquest vot favorable i aquesta manifestació de
confiança que aquesta delegació de competències es farà,
evidentment, d’una manera programada i de manera també,
entenc jo, que prou ràpida, a partir del moment que hàgim
passat aquest primer tràmit.

Fa prop de dos mesos, en aquest mateix Parlament, una
proposició no de llei del Grup Parlamentari Podem, que
defensà la diputada Camargo, va permetre que s’aprovàs, entre
d’altres mesures, la confecció d’una auditoria externa que ha
d’analitzar la gestió econòmica del museu, la política de
recursos humans duta a terme, així com la gestió i conservació
dels fons museístics, i tot això durant els darrers quinze anys.

També creiem que és bo que aquest traspàs serveixi per
posar aquest rellotge a zero en qüestions de gestió, per fer
taula rasa, d’alguna manera, però evidentment sabent què ha
passat, sabent què ha passat durant tot aquest temps, però
també és la manera que això arranqui d’una manera diferent,
altres portaveus ja s’han referit una mica al passat, jo no ho
faré, però crec que sí que aquesta auditoria pot ser molt útil
justament en aquest moment, ja que som davant d’un reinici o
d’una inicialització, per dir-ho en termes més moderns,
d’aquest museu.

I en un altre ordre de coses, és evident que el traspàs
complicarà o farà més complex, si se’n vol dir així, el sistema
d’atribució de competències, l’Estat, com és natural,
mantendrà les que té, mentre que el Govern no cedirà del tot
les que té en aquest moment, només les cedirà en part,
bàsicament conservarà les que guarden relació amb els fons
museístics, titularitat, conservació i autorització  de

moviments de peces. De totes maneres, la proposta incorpora
la creació d’una comissió paritària Consell-Govern que hauria
de servir, en teoria, per pal·liar aquestes possibles
disfuncions, si és que disfuncions hi ha d’haver.

A qualsevol operació d’aquest tipus hi ha un element
fonamental, la memòria econòmica, els números, per dir-ho
en termes més col·loquials, i aquí s’ha de reconèixer, en fi,
que hi ha hagut un esforç per part d’aquesta conselleria durant
aquesta legislatura, que ha quadruplicat el pressupost del
mateix museu i dels seus satèl·lits, és a dir, de tots els
elements que l’acaben component, i això també, al nostre
entendre, és un bon senyal, tot i que de cara al futur,
evidentment, tot això ha de tenir continuïtat i, per tant, s’ha de
veure concretat.

En definitiva, a l’espera també del procés de tramitació que
iniciam avui, confiam que aquesta proposta, i que esper que
supòs, m’imagín que aprovarem finalment, per moltes
modificacions que s’hi acabin afegint, serveixi per enfortir el
patrimoni de Balears i per acostar-lo, a més, de cada vegada
més als conciutadans, que crec que això ha de ser l’objectiu de
qualsevol equipament cultural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom. El nostre grup vol
tornar manifestar el respecte i la lleialtat institucional envers,
en aquest cas, del Consell Insular de Mallorca, que, en el Ple
del 8 de novembre, va votar, per unanimitat, a favor d’acceptar
aquesta delegació de competències de la gestió del Museu de
Mallorca, per això donarem suport al que es proposa en
aquesta iniciativa.

Aquesta llei, si s’aprova, suposa que l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears delega les facultats
que actualment exerceix com a administració gestora a favor
del Consell de Mallorca. Voldríem ressaltar que la intenció és
fer-ho amb les òptimes condicions, ja que el Govern assumeix
la responsabilitat de qualsevol circumstància desfavorable que
hagi ocorregut durant el període en què la gestionat. El museu
segueix essent de titularitat estatal i el personal segueix
adscrit al Govern, i aquest es compromet a mantenir els
mateixos llocs de feina, però la gestió directa es farà a partir
d’ara a càrrec del consell.

Recordem que aquest any la conselleria ja ha augmentat en
5 places el personal del museu. La comunitat autònoma haurà
de transferir al Consell Insular de Mallorca el percentatge
corresponent al Museu de Mallorca de les transferències de
l’Estat, i alhora es compromet també a treballar, de manera
conjunta amb el Consell de Mallorca, per obtenir de l’Estat el
compromís per a les inversions urgents i inajornables de la
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Secció Etnològica de Muro, no és un traspàs d’un paquet, es
fa amb unes condicions jo crec que immillora..., bé,
millorables ja ho veurem. El Govern es compromet, així
mateix, a elaborar, en un termini màxim, ja ho han comentat
els meus companys, en un termini màxim de sis mesos, un
document que reflecteixi les necessitats inversores del museu
i de totes les seves seccions, un altre compromís del Govern.

També la disposició addicional primera proposa la creació
d’una comissió paritària entre les administracions afectades
per col·laborar i  deliberar en qualsevol assumpte que sigui
necessari. La disposició transitòria quarta proposa una
comissió tècnica, formada per personal d’ambdues
institucions, per certificar el volum i la ubicació topogràfica
existents a la data que es formalitzi la delegació dels béns
mobles que formen les col·leccions arqueològiques de belles
arts i etnològiques del museu. A part d’aquest informe, també
n’elaborarà un altre amb la resta de béns mobles.

També, i per tranquil·litat del consell, l’article 15
possibilita la renúncia a la delegació en cas d’incompliment
dels compromisos per part de l’administració de la comunitat
autònoma i per insuficiència de mitjans personals, econòmics
i materials per exercir adequadament aquesta gestió, cosa que
esperem que no passi.

El cost efectiu net per exercir aquestes competències són
per a aquest any 2018 quasi mig milió d’euros, 445.000, hi ha
de ser actualitzat, el compromís és que sigui actualitzat en
exercicis futurs pels mecanismes generals que preveu la
legislació.

Fins aquí un resum petit dels punts que em semblem molt
important, creiem que és una llei garantista i que hem d’estar
tranquils, el consell ha d’estar tranquil. Per altra part, e l
consell tendrà ara la tasca d’impulsar el Museu de Mallorca,
de reconnectar-lo amb la ciutadania, organitzar activitats per
donar a conèixer els seus fons i la seva història, que és també
la d’aquesta illa. És important treballar en projectes
d’investigació, de recerca dels fons propis, però també de
l’exterior, que es puguin organitzar exposicions fora de l’illa
per donar a conèixer a les altres regions part de la nostra
història. El consell té el repte ara d’il·lusionar la ciutadania
perquè es faci seu aquest museu.

Com deien a la intervenció anterior, a propòsit de la PNL
de Podem, el museu no és dels arqueòlegs, no és dels tècnics
que hi treballen ni de les institucions que el gestionen, és de
tots i és per a tots, l’hem de poder gaudir, hem de poder
treballar, investigar i transformar-lo en un espai realment
acollidor per a la ciutadania. Ens agradaria donar ànims a la
nova directora, Sra. Consellera, que ahir va acceptar el càrrec
i ja va manifestar la voluntat aquesta de reconnectar el museu
i de difondre el seu patrimoni.

Amb aquesta llei es demostra un cop més la voluntat
federalista d’aquest govern, la voluntat descentralitzadora. Me
n’alegr molt, Sra. Ramón, que vostè també tengui ganes de
descentralitzar en aquesta ocasió; traspassar competències
dels assumptes que són propis de cada territori insular és, a

part del reconeixement institucional, el convenciment que
l’administració més propera acostuma a ser la que millor
gestió pot oferir als ciutadans sobre els seus recursos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Doncs, passam a la votació de si es
pren en consideració la proposta de delegació de
competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats
que, com a administració  gestora, exerceix ara
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en relació amb el Museu de Mallorca.

Per tant, passam a la votació de si es pren en consideració
o no. Votam.

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

VII. Comunicació de la designació, conformement amb
l’establert a l’article 186 del Reglament del Parlament,
dels diputats i/o diputades encarregats de defensar en el
Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
14160/17, de modificació de l’article 25 de la Llei
7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista.

Doncs, finalment, passam a la comunicació de la
designació dels diputats o diputades encarregats de defensar
en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
14160/17, de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de
15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

La Mesa, constituïda com a tal, a la sessió de la Junta de
Portaveus del dia 28 de novembre, i  d’acord amb aquesta,
acordà d’encomanar la defensa en el Congrés dels Diputats de
la proposició de llei abans indicada als diputats següents: al Sr.
Enric Casanova i Peiro, al Sr. Josep Melià i Ques i al Sr.
Santiago Tadeo i Florit.

Aquesta designació ha estat publicada al BOPIB,
comunicada a la Mesa del Congrés dels Diputats i s’han
expedit les credencials corresponents.

Per tant, com que avui no tenim més assumptes per tractar,
aixecam la sessió.
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