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Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui.

En primer lloc, demanaríem si es produeixen substitucions.

EL SR. NADAL I BUADES:

Miquel Nadal substitueix Dolça Mulet.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Pilar Costa.

Elecció de president o presidenta de la Comissió

d'Assumptes Socials, atesa la renúncia presentada per la

presidenta de la comissió, Sra. Carme Feliu i Álvarez de

Sotomayor, mitjançant l'escrit RGE 1717/04.

EL SR. PRESIDENT:

Cap més? Molt bé, idò. Abans de passar al primer punt de

l’ordre del dia, aquesta presidència vol informar els membres

de la comissió que s’ha presentat l’escrit registre número

1717/04, mitjançant el qual la presidenta de la Comissió

d’Assumptes Socials, Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor

presenta la seva renúncia a l’esmentat càrrec. És per açò que,

d’acord amb l’article 68.2 del Reglament del Parlament es

proposa una alteració de l’ordre del dia d’avui i, com a primer

punt, l’elecció de president, presidenta, de la Comissió

d’Assumptes Socials.

Es pot entendre aprovada per assentiment aquesta alteració

de l’ordre del dia o passam a votació? S’entén per assentiment,

d’acord.

Passam, idò, a l’elecció del president, presidenta, d’aquesta

comissió, d’acord amb l’aplicació analògica de l’article 37 del

Parlament de les Illes Balears, l’article 37 diu: “Les vacants que

es produeixin a la Mesa durant la legislatura seran cobertes per

elecció del Ple en la forma establerta a l’article anterior, tot

adaptant-ne les previsions a la realitat de les vacants a cobrir.

En aquest cas, els candidats seran proposats pels grups

parlamentaris.”

Prec als grups parlamentaris que facin arribar el nom que

proposin per al càrrec. Pel Grup Parlamentari Popular,

senyor...?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, President. Nosaltres proposam el Sr. Miquel

Munar i Cardell.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, no hi ha candidat. Pel

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, tampoc no hi ha

candidat. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,

tampoc. I pel Grup Parlamentari Mixt, no n’hi ha.

El Sr. Lletrat faci lectura dels noms dels diputats, per tal

que dipositin el seu vot a la urna.

EL SR. LLETRAT:

La Sra. Francina Armengol. No és present.

La Sra. Maria Binimelis i Amengual.

El Sr. Andreu Bosch i Mesquida.

La Sra. Aina Calvo i Sastre. No és present en aquest

moment.

El Sr. Joan Boned.

La Sra. Carme Feliu.

El Sr. Miquel Gascón.

El Sr. Miquel Jerez i Juan.

La Sra. Maria Anna López i Oleo.

La Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

El Sr. Francesc Molina i Fresneda.

El Sr. Miquel Nadal.

El Sr. Miquel Munar.

El Sr. Antoni Pastor, que no és present en aquest moment.

El Sr. Miquel Rosselló del Rosal.

El Sr. Jaume Ricardo Tadeo i Florit.

I la Sra. Carolina Torres i Cabañero.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, faci lectura dels noms dels diputats per tal que

dipositin el vot i, això ja està, i, en conseqüència, el resultat de

la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor del Sr. Miquel Munar: 9; en contra, cap, i

abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, es proclama president de la comissió el

Sr. Miquel Munar. Prec a l’elegit que ocupi el seu lloc a la

Mesa.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
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Senyores diputades, senyors diputats, gràcies pels que

m’han donat la confiança i agrair de tot cor també l’abstenció,

que sempre és un detall de bon gust. I prec, en qualsevol cas,

una mica de paciència si avui pel meu aprenentatge faig

qualque errada.

Si vos pareix, per tant, passam al següent punt de l’ordre del

dia, relatiu a les preguntes números 794/04, 795/04, 796/04 i

797/04. Assisteix l’Hble. Consellera de Presidència i Esports,

Sra. Maria Rosa Puig i Oliver. No du acompanyants.

I.1) Pregunta RGE núm. 794/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a oficines de víctimes del delicte.

Per formular la pregunta número 794/04, relativa a oficines

de víctimes del delicte, intervé el diputat Sr. Gascón i Mir,

autor de la mateixa.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Agrair a la consellera la seva presència

aquí avui i des del Grup Socialista donar-li l’enhorabona pel

seu nou estat personal.

Nosaltres, aquestes preguntes les vam fer el dia 16 de

febrer, ha passat ja un mes i mig, pràcticament, bé, ha passat un

mes i mig i han passat algunes coses entre mig, però pensam

que segueixen tenint vigència perquè alguns temes encara no

els tenim prou clars. Nosaltres aquesta primera pregunta, la

794, sobre oficines de víctimes del delicte, en el seu moment

vostè va dir o nosaltres vam entendre que el Govern balear

pensava obrir oficines de víctimes del delicte tant a Menorca

com a Eivissa. Llavors, tenint en compte que tant a Menorca

com a Eivissa, allà els consells insulars tenen oficines i tenen

assistència per a les dones maltractades; tenint en compte que

el Govern balear aporta una quantitat important als consells

insular per al manteniment d’aquestes estructures, jo vull

recordar que l’any 99 el Govern balear aportava 3 milions,

concretament a Menorca, i aquest any passat 2003 ja van ser 27

o 28 milions. Vull dir que l’augment és important, la

preocupació sobre aquest tema, de tots els governs, prescindint

del color polític que sigui, és important, atès que cada dia hi ha

més problemes sobre açò.

Però el que voldríem saber, Sra. Consellera, és com

s’articularà, si pensen fer vostès oficines de víctimes del delicte

independents, diguéssim, dels consells insulars; si seran

articulades d’alguna manera amb els consells insulars? Després,

hem llegit aquest últims dies que es crea o es crearà una

fundació per lluitar contra la violència domèstica, voldríem

saber, aprofitant que, malgrat no és a la pregunta, evidentment

açò de la fundació, si açò també té a veure amb aquestes

oficines que van dir que crearien; exactament el que voldríem

és que ens expliqui com està aquesta qüestió i com la veu vostè,

si seguiran colAlaborant amb els consells insulars, seran

independents o quin tipus d’estructures tindrem a les Illes

Balears per aquests problemes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Li contesta l’Hble. Sra. Consellera, per un temps de 10

minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Moltes gràcies. En primer lloc, senyor diputat, moltes

gràcies per la seva felicitació. I ja passant al tema de la

pregunta, bé, contestar de forma positiva dient que realment

aquest Govern té previst obrir aquestes oficines de víctimes del

delicte. Realment no només és una previsió, sinó que ja hem

començat amb l’obertura d’aquestes noves oficines. Fa unes

setmanes, aproximadament un mes, es va obrir una nova oficina

de víctimes del delicte a Calvià, en colAlaboració, en aquest cas,

amb l’Ajuntament de Calvià. Això vol que actualment a

aquestes illes comptam amb sis d’aquestes oficines i

concretament estan totes elles a l’illa de Mallorca: n’hi ha tres

a la ciutat de Palma, una a Manacor, una a Inca i aquesta

darrera que es va obrir a Calvià.

Quan vaig anunciar la nostra intenció d’obrir aquestes

oficines vaig anunciar una miqueta quin era el nostre programa

d’actuacions i la pròxima que està prevista que es pugui obrir

en pocs mesos, per a l’any 2004, és l’oficina de Muro.

Immediatament anunciava també que per a l’any 2005 està

prevista l’obertura d’una d’aquestes oficines a l’illa de

Menorca i una altra a l’illa d’Eivissa.

Per respondre concretament la seva pregunta, quina relació

o quina forma d’articulació pot tenir amb els centres que hi

hagi oberts concretament fent feina amb el Consell Insular de

Menorca i el d’Eivissa, en relació amb aquestes oficines de la

dona he de dir que, pràcticament, són coses distintes. Aquestes

oficines existeixen també a l’illa de Mallorca i fins ara a

Menorca s’ha anat anomenant Centre Assessor de la Dona, però

no és una oficina d’atenció a les víctimes del delicte, sinó que

aquest centre assessor de la Dona depèn, en certa manera, de

l’Institut de la Dona, i, com deia molt bé, té un conveni firmat

amb el Consell Insular de Menorca, al qual nosaltres, a través

de l’Institut, feim una aportació econòmica, concretament la de

l’any 2003 va ser de 183.910 euros. Però en aquest conveni el

que s’estableix és que servirà o tendrà com a objecte l’atenció,

la informació, l’orientació i l’assessorament de les dones de

Menorca i, a més, servirà també per ajudar a una casa

d’acollida de Menorca. Per tant, parlam únicament de dones, de

persones que hagin estat víctimes, per desgràcia, d’aquesta

violència de gènere. En canvi, una AVD o una oficina de

víctimes del delicte el que pretén és estar al costat de qualsevol

tipus de víctimes, sigui quin sigui el seu gènere i el tipus

delictiu també.

Per tant, crec que aquí no existirà cap tipus de duplicitat ni

de fricció, sinó que són dos organisme distints que, a més,

depenen concretament de direccions generals separades: per

una part hi hauria l’Institut de la Dona i per l’altra part la

Direcció General d’Entitats Jurídiques, que és de qui depenen

aquestes AVD. El que nosaltres volem aconseguir amb això és

donar un servei de qualitat i poder ampliar per a les illes de

Menorca i d’Eivissa i que puguin tenir els mateixos serveis que

fins ara té l’illa de Mallorca en aquest sentit. I per tant, tal

vegada no carregar, per ventura, aquest Centre Assessor de la
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Dona de consultes que no són pròpiament d’aquestes víctimes

i es tracta, simplement, de poder ampliar aquest servei.

Per tant, crec que és una mesura positiva i evidentment

qualsevol servei d’aquest tipus que es pugui posar en marxa a

qualsevol illa, en aquest cas a través del Consell Insular de

Menorca i d’Eivissa, esperam la seva colAlaboració i poder fer

feina plegats.

Aquesta és la mateixa qüestió que afecta precisament aquest

anunci de la creació de la Fundació Balear en contra de les

víctimes de la violència de gènere, es tracta d’una passa més

que volem donar a la conselleria per tal, en principi, de poder

aconseguir tot tipus de recursos; però, en principi, a part de

públics, recursos privats perquè sabem que sí que hi ha

empreses que tenen el seu oferiment de poder colAlaborar amb

nosaltres en aquest sentit. I sí que m’agradaria deixar ben clar

que qualsevol d’aquestes mesures que pugui anunciar i que

puguem posar en marxa, com ha estat aquesta oficina a Calvià,

en cap moment vol dir que haguem de renunciar a un servei que

fins ara funcionava o que facem comptes llevar-lo, sinó més

aviat el contrari, tot el que feim és posar nous recursos i nous

serveis a disposició de tots els ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, intervé el Sr. Gascón i Mir, per un temps

de cinc minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, llavors entenem que

les oficines de víctimes del delicte és per a tot tipus de delictes,

no tan sols per als de violència domèstica. Jo vull dir que

l’oficina assessora de la Dona de Menorca i d’Eivissa atenen

víctimes de violència domèstica únicament, perquè és així, però

tenen advocat, tenen advocada en aquest cas, tenen assistents

socials, etcètera, però, pel que vostè diu, és un servei

absolutament diferent; llavors, ens congratulem que hi hagi un

servei nou, diferent i que no interferirà entre uns i els altres,

però no per un problema de protagonisme, sinó per un

problema de no interferir, que de vegades quan hi ha serveis

iguals vists per distintes administracions el que fan és entorpir-

se un a l’altre. Per tant, en això nosaltres no veim cap

problema.

Potser sí amb la Fundació sí que veim que sí que hi pot

haver interferències amb els centres assessors de la dona,

perquè sí que semblaria que tractaran el mateix problema, però

bé, com que encara no està vista la fundació, jo no he vist els

estatuts, no sé qui participarà, no sabem com serà, encara no

podem opinar sobre aquest assumpte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, intervé l’Hble. Sra. Consellera, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Moltes gràcies. Sr. Diputat, jo la veritat és que estic

satisfeta que realment s’hagi comprès que aquestes oficines de

víctimes són un altre tipus de servei que realment cobriran una

possibilitat que fins ara no existia a l’illa de Menorca i també

esperem que a l’illa d’Eivissa. I que, per suposat, el que pot fer,

en tot cas, és millorar; si les posam en marxa és perquè creim

que seran positives, com la resta que posam en marxa a l’illa de

Mallorca, perquè la veritat és que són oficines que varen

començar a funcionar ja des de fa molts anys, concretament des

de l’any 89, per tant hi ha tres, quatre oficines que funcionen

des d’aquesta data a l’illa de Mallorca i que realment tenen un

resultat positiu.

Jo estic contenta que es pugui entendre que no té res a veure

una cosa amb l’altra i que això en cap moment suposarà que

nosaltres llevem cap tipus d’esforç en relació amb les dones. I

per tant, jo incidiria aquí en el tema de la Fundació. Jo vull que

es comprengui i pens que, a més, el tema de la fundació serà

una mesura summament positiva pel fet que el que intentàvem

nosaltres era poder implicar, en principi, totes les

administracions, així es va fer el nostre oferiment, perquè

demostrant a la societat civil i a la resta, per ventura,

d’empreses privades que l’administració va conjuntament amb

un tema tan important com és la violència de gènere,

aconseguiríem que la gent s’involucràs i que pensàs que això és

un problema greu.

La idea d’aquesta fundació en cap moment ha estat llevar

competències o serveis que fins ara ve posant en marxa

l’Institut de la Dona, sinó que més aviat aquesta fundació

servirà de complement a aquest Institut, perquè aquesta

fundació es destinarà bàsicament a quatre punts importants, que

m’agradaria dir textualment, que va ser el nostre oferiment que

férem a les distintes institucions perquè es comprengués. En

primer lloc era implicar tota la societat civil i les

administracions públiques, atenent la responsabilitat social que

tots tenim. En segon lloc, investigar formes pioneres de sortir

a l’encontre de la violència de gènere amb solucions. En tercer

lloc, aconseguir recursos per designar programes de lluita

contra la violència de gènere i l’atenció i suport a les seves

víctimes. I en quart lloc, obtenir una plataforma des de la qual

difondre aquestes solucions adaptades.

Això vol dir que aquesta fundació recaptarà el fons i que a

partir d’aquí aconseguirem que es puguin posar en marxa nous

programes o noves solucions que considerem oportunes entre

tots, però que en cap cas vol dir que haguem de llevar cap

servei que fins ara funciona. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, si els sembla, passarem a la propera pregunta.

I.2) Pregunta RGE núm. 795/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a llars per a immigrants.
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Per formular la pregunta 795/04, relativa a llars per a

immigrants, intervé el diputat Sr. Gascón i Mir, autor de la

mateixa.

EL. SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Bé, aquesta pregunta té a veure més amb

el Consell de Menorca, també amb el d’Eivissa, però

especialment amb el Consell de Menorca. El Consell de

Menorca té signat un conveni amb el Govern balear des de

l’any, crec recordar, 2002, per a un programa llars, que també

es du a terme a Mallorca, no record bé si és a Manacor o a Inca

que també hi havia un programa similar amb una altra

associació, perquè a Menorca concretament és amb la Creu

Roja. I nosaltres voldríem saber si aquest conveni es mantindrà

en aquest moment

 Nosaltres pensam que aquest conveni que té el consell

insular, patrocinat amb qualque cosa més del 50% pel Govern

balear, és important, atesa la problemàtica que sabem tots

nosaltres i vostè més, amb el seu càrrec de consellera, de l’allau

d’immigrants que tenim i els problemes que tenen per trobar

habitatge; llavors, aquest programa nosaltres pensam que ha

estat efectiu, a l’any 2002 es va aconseguir colAlocar 80

immigrant a pisos a Menorca, quan era molt difícil, perquè el

problema que es va detectar i que persisteix en aquest moment

és que molts residents a Menorca, molts menorquins en aquest

cas, són refractaris a fer contractes a immigrants, encara que

tenguin els papers en regla, etcètera. I es va comprovar que si

hi ha una associació com, en aquest cas, la Creu Roja, o una

altra associació que actuava a Manacor i que es

responsabilitzava amb el suport del consell insular i del

Govern, en aquest cas, que era més fàcil aconseguir lloguers a

preus raonables i no als preus que de vegades veim, d’una

manera escandalosa, que es cobra a aquests immigrants.

Per açò voldríem saber, Sra. Consellera, si aquest programa

que s’executa tendrà continuïtat des del punt de vista del

Govern balear, perquè sabem que el consell insular, sembla ser,

que sí té previst continuar-lo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Li contesta l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports,

per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sí, moltes gràcies. En relació amb aquesta qüestió, Sr.

Diputat, doncs respondre que és cert, com vostè molt bé diu,

que des de la Conselleria de Presidència i Esports, dins les

tasques que tenim en temes d’immigració i les actuacions duim

endavant, existeixen tota una sèrie de punts els quals fan

referència a facilitar l’accés a l’habitatge d’aquests immigrants,

i concretament a l’illa de Mallorca es feia feina a dos pobles,

concretament eren el de Manacor i el d’Inca, els quals sí que

puc certificar que realment ha funcionat de forma positiva, fins

i tot atenent, per exemple a l’any 2003 allotjant 231 persones.

I va destinada, per una part, doncs a aquestes persones que se

senten una mica discriminades i que tenen dificultats; i per

l’altra part incentivar un poc aquests propietaris que són una

mica refractaris a aquests lloguers, que es puguin dur endavant.

I concretament a l’illa de Menorca es va firmar un conveni

a l’any 2002 en aquest sentit, per aconseguir aquesta borsa

d’habitatges, perquè poguessin ser llogats, i que es va continuar

a l’any 2003. Dir que aquest conveni, encara que la finalització

establís que era desembre, bé, principis de gener de l’any 2004,

les activitats continuen en vigor fins dia primer de juny

d’aquest any. Però dir que des de la direcció general hem estat

interessats a supervisar un poquet totes les actuacions que

nosaltres duim a terme amb totes les institucions i, com no pot

ser d’altra manera, amb el Consell Insular de Menorca, i per

poder fer possible la continuació d’aquest conveni evidentment

primer hem d’haver complert el de l’any 2003. Per això, dic

que les clàusules, concretament la clàusula tercera, allà on

s’estableixen les obligacions de les parts, s’estableix de manera

específica que el consell insular serà l’encarregat d’haver de

presentar durant aquest primer trimestre, que encara no hem

acabat, però aquest primer trimestre, bé, quasi si estam a dia

primer, doncs hem acabat, la justificació de les actuacions que

s’han duit a terme i la memòria.

Dir que el darrer, a nosaltres ens consta a l’expedient, que

és datat a dia 9 de febrer, va ser una solAlicitud que nosaltres

vàrem dirigir al Consell Insular de Menorca perquè ens feia

falta aquesta part per poder realment analitzar com havia

funcionat tot això. Per tant, nosaltres estam un poc a l’espera i

no voldria dir jo si ha arribat avui, o bé, va arribar ahir, perquè

fins fa dos dies no constava a l’expedient, per tant estam a

l’espera un poquet de veure quin resultat ha tengut, que ens

presentin aquesta memòria justificativa, i com que les activitats

duren fins dia primer de juny ho analitzarem conjuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica intervé el Sr. Gascón i

Mir, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, consellera. Només per demanar-li que si no ha

arribat aquesta memòria, que tenguin un poquet de paciència a

veure si l’envia el consell insular amb quinze o vint dies i es

pugui continuar aquest programa, perquè jo, que vaig ser un

dels signants en el seu moment d’aquest conveni amb l’IBAS,

crec que és un conveni molt important i crec que s’ha de

mantenir perquè la feina que fa la Creu Roja en aquest cas és

molt important en aquest programa a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir? En torn de contrarèplica, intervé l’Hble.

Sra. Consellera, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):
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Sí, gràcies. Bé, en relació amb aquesta qüestió, doncs dir,

evidentment, que estam a l’espera de si no han arribat aquests

informes, llavors seran els serveis tècnics els que analitzaran si

s’ha donat o no compliment a les obligacions de les parts. Però,

en tot cas, jo sí que vull dir que aquest servei no quedarà

descobert ni a l’illa de Mallorca ni a l’illa de Menorca i que

analitzarem també si per a l’illa d’Eivissa és necessari o no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, me diuen que hi ha la demanda d’ajuntar les dues

preguntes següents. Algú de vostè té qualque inconvenient?

I.3) Pregunta RGE núm. 796/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centres per a gent gran.

I.4) Pregunta RGE núm. 797/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cost de la transferència de benestar social.

Per tant, per formular la pregunta número 796/04 i 797/04,

té la paraula el Sr. Gascón i Mir.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Hem demanat ajuntar les dues

preguntes perquè estan relacionades les dues amb la

transferència, en definitiva. Bé, la primera és: senzillament

volíem saber quin és el cost de la transferència de benestar

social al Consell Insular de Mallorca? En el gener del 2002 es

va produir la transferència als consells de Menorca i d’Eivissa

i també està previst amb el de Mallorca, amb una quantitat

determinada que tots coneixíem i coneixem en aquell moment,

i després el Consell de Mallorca va demanar esperar a no tenir

aquesta competència fins l’1 de juliol, crec que era l’1 de juliol

del 2003, i es va acceptar. I després, posteriorment, crec que va

ser la primera o la segona activitat que va dur a terme aquest

Parlament, en aquesta legislatura, va ser quan es va fer una altra

pròrroga fins al gener d’aquest 2004, que és quan ha entrat en

vigor aquesta transferència. Per açò voldríem saber aquesta

quantitat, quant és, el gener del 2004, que es transfereix al

Consell de Mallorca per aquesta competència?

Nosaltres en aquest moment voldríem saber, perquè la

transferència de benestar social nosaltres pensam que es va fer

per igualar la despesa, per evitar a les illes, quant a benestar

social que feia el Govern balear, no la despesa que feien els

consells insulars; hi ha consells insulars, el Consell Insular de

Mallorca té una despesa important de recursos propis a

Mallorca; el Consell Insular de Menorca també té recursos

propis; el Consell d’Eivissa en tenia menys en aquell moment,

però el Consell de Mallorca i el de Menorca sí que gastaven

bastant com a recursos propis dels consells, però hi havia una

divergència entre la despesa del Govern de tots els ciutadans de

les Illes Balears en el repartiment. Es va fer aquesta

transferència en la qual també es va incloure per primera

vegada, juntament amb la transferència de carreteres, uns

centres determinats, un a Eivissa d’una residència d’ancians, de

90 places, crec recordar, i una a Menorca, que no sé si són 65

o 70 places que s’han de construir a Ciutadella, i a Eivissa

desconec el lloc. I aleshores ara ens trobem que vostè ha

anunciat que es construiran altres centres.

Nosaltres pensam que és bo que es construeixin altres

centres, és molt bo que es construeixin altres centres a totes les

illes. S’ha anunciat que hi haurà un centre a Inca, un altre a

Manacor; l’hospital Militar, que també serà un centre

d’alzheimer. S’ha signat un conveni o es va signar un conveni,

crec, amb el Sr. Zaplana i el Sr. Matas per a la construcció de

diversos centres, però clar, ens trobem, primer no sabem els

criteris amb què es faran aquests centres, per exemple a

Menorca es diu un centre de discapacitats físics. Nosaltres no

ho tenim a la pregunta, per tant no té per què contestar, però ja

ho demanarem a un altre moment si vostè en aquest moment ho

desconeix, però desconeixem els criteris perquè es faci un

centre de discapacitats físics a Menorca, si és un centre de dia

o si és un centre residencial, però voldríem saber si vostès

tenen en compte també, amb aquestes construccions, mantenir

una equiparació, una igualtat amb les illes, amb la despesa del

Govern estic parlant, no de les despeses dels consells insulars.

Perquè si és cert que hi ha llocs que hi ha residències d’ancians,

però tant a Mallorca com a Menorca, en aquest cas en concret,

que són dels ajuntaments amb una despesa importantíssima per

als ajuntaments, i clar açò no els pot desfavorir després quant

que se’ls construeixi menys perquè ja les tenen, perquè és una

despesa que tenen important els ciutadans que fan.

Jo pens que en aquell moment la transferència es va fer

correctament i m’agradaria que vostè expliqués, no

concretament, però a grans maneres, primer el cost de la

transferència en concret, i després com es valora açò, si vostè

pensa com s’ha de fer, perquè és mera curiositat, interès per

saber com es farà això?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Li contesta l’Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Sí, gràcies. En relació amb la primera qüestió, de quin ha

estat aquest cost, bé, dir que la Llei de transferències, que era

la Llei de l’any 2001, concretament la Llei 14, preveia un cost

real de traspàs al Consell Insular de Mallorca de 4.285.785.290

pessetes, concretament de l’any 2000. Llavors, això, d’acord

amb la modificació que hi va haver d’aquesta llei a través de la

Llei 6 de l’any 2003, en la qual es deia que les transferències es

farien efectives a dia primer de gener de l’any 2004, es va

produir una actualització de l’IPC, concretament del 2%,

atenent aquests quatre anys, 2000, 2001, 2002 i 2003, quatre

anys amb un 2% resulta un import de 27.881.383,22 euros.

Llavors està clar que a l’hora de finançar aquest import i

d’acord amb el que establia la llei, hi havia dues formes de

poder fer front a aquesta càrrega, per una part s’havien de

minorar els ingressos que s’havien rebut per aquest servei i que

són concretament serveis de concessions que hi pugui haver, o
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fins i tot les mateixes quotes que paguen aquestes persones

majors per anar a un centre de dia, o anar a una residència, això

es va calcular amb un import d’1.713.691,33 euros. Per tant,

que hem de descomptar a aquests 27 milions i ens dóna un total

d’import transferit de 26.167.691,69 euros. Aquesta ha estat la

càrrega a transferir, descomptat els ingressos, si sumam aquest

milió que jo havia donat dóna aquest total de 27.881.383,22

euros. Bàsicament el que nosaltres hem fet ha estat en aquest

cas agafar la llei i aplicar-la.

Quant a la segona qüestió dir que bé, a mi m’agradaria..., tal

vegada és el moment d’aprofitar per aclarir un tema important.

Nosaltres hem anunciat que es construirien o es farien noves

construccions de centres residencials, entre d’altres, però no

com a Govern. Vull dir que el Govern no construirà cap tipus

d’aquest centre sinó que atenent a aquesta llei hi havia aquest

traspàs de competències que passaven a formar part, entre elles

per exemple la gestió d’aquests centres als distints consells

insulars. Per això es varen estudiar fórmules possibles per

poder ajudar, en certa manera, a finançar a aquests consells

insulars. Per això es va pensar en la possibilitat de constituir un

consorci i des del Govern i la conselleria es va passar aquesta

proposta als distints consells insulars i dir que és cert que està

constituït el consorci per a l’illa de Mallorca i el consorci per

a l’illa d’Eivissa. A partir d’aquí seran aquests organismes els

encarregats de poder fer les construccions que trobin oportunes

o que s’aprovi a través de la junta rectora. 

Està clar que per a mi seria molt difícil ara dir quins seran

les construccions que es puguin dur a terme perquè sí que el

gerent del Consorci de Mallorca i d’Eivissa han enviat les

corresponents solAlicituds a tots els ajuntaments de l’illa perquè

diguéssim si tenien possibilitats de construcció en els seus

propis municipis. I aquesta és la fase concreta en què s’està a

Mallorca i Eivissa. A l’illa de Menorca es va fer la mateixa

proposta i les persones responsables del consell insular

consideraren oportú no constituir aquest consorci perquè varen

estimar que la fórmula de poder contactar o de poder negociar

amb el Govern seria la fórmula de convenis puntuals per a cada

tema concret. I aquesta és la negociació que es va dur a terme

a les Illes. Aquest és un punt.

El segon punt és el tema del conveni que es va firmar amb

Madrid. Bé, el conveni que es va firmar amb Madrid és vera

que en els seus annexos hi ha distintes obres previstes per a

totes les illes i entre elles n’hi ha també per a l’illa de Menorca.

Però he d’aclarir que són obres que en aquest moment la

competència vendria a ser del ministeri perquè es refereixen a

residències, centres residencials o centres específics. Específic

vol dir que per exemple no és un centre genèric de tercera edat

o no és un centre de dia normal per a persones de tercera edat,

sinó que són centres específics com poden ser una residència

d’alzheimer o una residència per a discapacitats físics greus o

psíquics greus. Llavors quan nosaltres des de la conselleria, des

del Govern vàrem aconseguir poder negociar amb el ministeri

perquè ens fes una aportació en aquestes illes davant la

mancança de places per ventura teníem amb la resta de l’Estat,

havien de ser competència de l’Estat perquè ens pogués fer una

aportació, llavors era la comunitat autònoma. Després nosaltres

vàrem fer una possible distribució entre les illes i vàrem pensar

que hi havia d’haver construccions d’aquest tipus a totes les

illes.

Per tant, aquestes construccions no són competència dels

consells insulars. Està clar que quan la cosa avança un poc més

nosaltres ens posarem a disposició del Consell Insular de

Menorca per demanar la seva colAlaboració en aquest aspecte

i a mi m’agradaria, si fos possible, que poguéssim dur a terme

aquesta construcció a l’illa de Mallorca amb el seu govern

insular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.

Gascón i Mir per un temps de 5 minuts.

 EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo no deman que

siguin competències del consells insulars els centres, a mi m’és

igual, el que volem és que hi hagi el centre, sigui competència

del consell, sigui competència de l’ajuntament, o sigui

competència del Govern central. El fet és que hi hagi els

centres que hi hagi d’haver.

A mi l’únic que em preocupa i em segueix preocupant

perquè no he entès que m’hagi respost és si es mantendrà

l’equilibri transferencial, quant a places i quant a totes aquestes

infraestructures d’alzheimer, o discapacitats físics o d’altres

tipus de discapacitats. L’únic que em preocupa és açò, que es

mantengui l’equilibri entre les tres illes, les quatre illes en

aquest cas, perquè crec que és important i així era la filosofia

d’aquesta transferència, fins i tot de l’anterior que es va fer als

anys 90, a principis dels 90 crec recordar la primera

transferència de benestar social que es va fer, era mantenir una

unitat “igualitària”, entenen com a igualitària que tots

tenguéssim els mateixos drets i els mateixos serveis. I em

preocupa que açò desaparegui després d’una transferència que

va ser laboriosa, va ser un embaràs llarguíssim, crec que va

durar molt de temps i de fet l’última competència l’ha agafada

el Consell de Mallorca, com ha dit vostè, l’1 de gener del 2004.

Per tant, això és l’única preocupació, no és d’altra. Ja li he

dit, a nosaltres que sigui una administració a l’altra que tengui

la competència no ens preocupa, almanco a mi personalment no

em preocupa en absolut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de contrarèplica intervé l’Hble. Sra.

Consellera per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, de fet el meu sentir és

realment el mateix. A mi m’agradaria que es mantengués aquest

equilibri, per ventura per aconseguir aquestes coses de vegades

fa falta voluntat de tots. Jo he de dir que en el compliment de

l’equilibri per (...) jo crec que s’està donant, fins i tot si no

m’equivoc, hi ha prest convocada una comissió entre les
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conselleries i el consell insular responsable de l’illa de

Menorca per donar compliment a aquella residència, com vostè

deia, de 70 places feia falta per mantenir un cert equilibri i que

ja va establir la pròpia Llei de transferències. Per tant, jo crec

que totes aquestes coses estan en marxa i existeix aquesta

voluntat.

Per altra banda i a partir d’aquí, és cert que a part d’aquest

primer equilibri hi ha d’haver tot un seguit de passes que s’han

de donar i sobretot, no només hem de mantenir l’equilibri entre

les illes sinó que hem d’intentar mantenir l’equilibri en la resta

de l’Estat. Aquesta ha estat la nostra voluntat negociadora i que

jo crec que hem aconseguit amb molt d’esforç. Per això ja des

del primer moments ja ens vàrem posar a disposició dels tres

consells insulars per poder-los ajudar en la construcció d’aquest

tipus d’infraestructures perquè sabem que per als consells

insulars pot ser una càrrega important, jo entenc molt bé que

vostè digui que tan si és competència d’un o de l’altre, però és

que això té molt a veure perquè si no t’obrin les portes de

vegades és molt difícil poder fer coses. Per això dic que

nosaltres vàrem considerar que la eina oportuna eren aquests

consorcis, que encara que no es vulgui veure són eines àgils i

que permeten una estreta colAlaboració. Nosaltres vàrem

proposar a les tres illes, a l’illa de Menorca no ho

aconseguírem. 

Jo crec que en aquest cas la feina serà, per tant, de l’illa de

Menorca venir a demanar cada vegada que vulgui qualque cosa

en concret. Jo crec que haurien de ser les passes que hauríem

de donar i sinó almanco postular-se amb la mateixa postura que

han fet les altres institucions perquè sí que estaríem segurs que

tendríem el mateix equilibri i nosaltres les mateixes facilitats de

poder invertir i fer coses a les tres illes. 

Pot estar segur Sr. Diputat que la voluntat de la meva

conselleria serà sempre aquesta i que fins i tot, com ja

comentava, amb el conveni que nosaltres mateixos vàrem

negociar a Madrid vàrem incloure per suposat també l’illa de

Menorca. Per tant, dir que estic a disposició del consell insular

per quan consideri oportú tenir qualsevol tipus de contacte en

aquest sentit. Però destacar que aquesta és la nostra voluntat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Així hem conclòs les preguntes

adreçades a aquesta consellera i per tant, li agraïm la seva

presència i si vol quedar entre nosaltres molt bé, però nosaltres

continuarem. Moltes gràcies per la seva amabilitat i la seva

presència.

II. Proposició no de llei  RGE núm. 945/04, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a cessió de sòl per a la promoció d'habitatge social.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la

proposició no de llei RGE núm. 945/04, presentada pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la cessió

de sòl per a la promoció d’habitatge social. Per a la seva

defensa per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds té la paraula el Sr. Rosselló per un temps màxim de 10

minuts. Gràcies.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. No consumiré el temps que

necessit perquè la proposició no de llei es justifica amb els

termes en què està clarament redactada. Jo senzillament i molt

breument si partim de què tothom accepta que un dels

problemes reals i evidents és el cost de l’habitatge, les

dificultats que els ciutadans de les nostres illes tenen per a

l’adquisició de l’habitatge, si ha quedat palès per declaracions

de la consellera Sra. Cabrer, en general del Govern i de tothom

que un dels problemes més seriosos és la manca de sòl públic

per a la construcció d’habitatges, davant l’existència d’un sòl

important propietat del Consell Insular de Mallorca i per

suposat amb tot el respecte que tenc sobre l’autonomia del

Consell Insular de Mallorca i la seva capacitat lògica de decidir

i que no cal que jo la declari, sinó que és clarament òbvia. 

Des del posicionament de la nostra formació política

opinam, ens sembla que una forma de palAliar la manca de sòl,

de la qual es queixa la consellera del Govern balear Sra. Cabrer

i que dificulta la construcció d’habitatges socials, seria bo

instar el Consell Insular de Mallorca perquè pogués disposar

que aquest sòl passés a disposició adequada per a la

construcció d’habitatge social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem al torn de fixació de posició

i per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Nadal per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Des d’Unió Mallorquina no donarem suport a aquesta moció

presentada pel Grup d’Esquerra Unida-Els Verds. Per a Unió

Mallorquina el respecte a la legalitat vigent, al nostre Estatut,

a les lleis que aquest Parlament ens ha atorgat és una de les

senyes d’identitat de la nostra actuació. Des d’aquest respecte

a les institucions i a les competències que aquest Parlament ha

anat distribuint a les distintes institucions i no podem acceptar

de cap manera la proposició que Esquerra Unida-Els Verds

presenten avui en aquest Parlament.

El diputat Sr. Rosselló ja en la seva justificació ja donava

els arguments perquè pels quals sabia que li diríem que no a la

seva proposició no de llei. Si aquest Parlament hagués volgut

que hi hagués una institució per damunt de les altres ho hagués

establert, però tan l’Estatut com la legislació que es va aprovar

tan a nivell de tot l’Estat espanyol, com a nivell d’aquest

Parlament sempre és d’un respecte a les competències que té

cada una de les institucions, sense que hi hagi institucions per

damunt de les altres, sense que hi hagi institucions que puguin

fiscalitzar la feina, o l’exercici de les competències de cada

institució. Ni l’Estat central pot, ni nosaltres ho hauríem de

permetre que s’immisceixin les competències ni dels

ajuntaments, ni del Govern, ni el Govern es pot immiscir-se en

les competències ni dels ajuntaments, ni dels consells insulars.

Cada institució, i aquest Parlament ha distribuït el joc, té unes
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competències, unes responsabilitats que ha de dur endavant de

la manera que els ciutadans trobin en cada moment que ho ha

de dur endavant, però són baix la seva responsabilitat.

Aquest repartiment de competències és avui en dia de tal

forma que administracions que en principi a segons qui, o

segons quines mentalitats centralistes els pot parèixer que estan

per damunt de les altres, perquè tenen més pressupost o perquè

abracen més territori de tot l’Estat, ni tan sols poden obligar a

institucions més petites com és un ajuntament a dir-li el que han

de fer. Si troben que, si papá Estado troba que l’ajuntament no

ho fa bé ha d’anar als tribunals i ha de posar un plet com tots

els ciutadans. Idò des d’aquest principi de respecte des d’Unió

Mallorquina no podem en cap cas donar suport a la proposició

no de llei que presenta el Grup d’Esquerra Unida-Els Verds

perquè això suposaria, que des d’una altra institució immiscir-

se en les competències d’aquella institució.

Des d’Unió Mallorquina, a més de donar suport a la

legalitat vigent i a les regles del joc establertes per la

Constitució espanyola, l’Estatut i la legislació, volem

manifestar la nostra defensa de les competències dels tres

consells insulars. Nosaltres tenim una comunitat autònoma que

té una peculiaritat pròpia, està formada per illes i el legislador

i els pares de l’Estatut volgueren que tenguéssim unes

institucions que són els consells que la formen els mateixos,

almanco inicialment, diputats que són els que representen

aquest Parlament i des d’aquesta legitimitat volem donar la

màxima força possible a les competències d’aquests consells.

Des d’Unió Mallorquina ha donat suport i seguirem donant

suport la Llei de consells, les distintes lleis de transferències,

demanam i seguirem demanant un millor finançament dels tres

consells insulars i demanarem, seguim demanant i defensarem

sempre, independentment del consell que sigui, el dret dels

consells insulars a establir quines són les seves competències,

a defensar-les, exercir-les de manera que aquests consells

trobin, independentment. Jo record, no fa dos mesos, en aquest

mateix Parlament i la passada legislatura també, hi va haver una

proposició de llei, el camí de cavalls, des d’Unió Mallorquina

creim que s’ha de permetre als consells tenir aquesta

competència.

Des d’Unió Mallorquina no entrarem en el fons de la

qüestió, no entrarem a debatre allò que són competències

d’altres institucions, nosaltres ho tendríem fàcil. El Sr. Rosselló

ha xerrat del cost de l’habitatge, del cost del sòl, nosaltres

podríem entrar a discutir la dicotomia o l’antítesis que existeix

entre protecció del territori i sòl a preu econòmic. És la teoria

del mercat, quan menys sòl hi ha el sòl és més car. Segurament

des de les distintes institucions es poden fer coses i s’han de fer

coses per posar habitatge a un preu raonable a l’abast dels

ciutadans. Nosaltres des d’Unió Mallorquina donarem suport

a les mesures que vagin per aquest camí, però hem de ser

conscient que això toparà frontalment amb la protecció del

territori. Si hem de tenir sòl per a tots els ciutadans que vénen,

per a tots els ciutadans i al ritme que vénen haurem de fer més

habitatges i això haurà de créixer fins on sigui necessari.

Jo no cauré en la crítica fàcil de dir-li al Sr. Rosselló que

per solucionar el problema de l’habitatge, problema important,

problema que s’ha de solucionar i problema que han de

solucionar els que tenen la responsabilitat i les competències

per fer-ho. Des del Consell de Mallorca, en la mesura de les

nostres possibilitats, intentarem fer-ho, però jo no cauria mai en

la temptació de dir-li al Sr. Rosselló que si té algun habitatge el

posi a disposició dels ciutadans i el posi a preu gratuït a

disposició dels ciutadans. Nosaltres no caurem en aquesta

simplificació absoluta, creim i defensam que el tema objecte

d’aquesta proposició, els (...) d’aquesta proposició no de llei

s’han de discutir a un altra institució i és a la institució que té

la responsabilitat i que és el titular d’aquests terrenys que la

proposició no de llei anomena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. És evident que l’accés a l’habitatge

és una de les grans preocupacions de la població i els darrers

anys l’increment dels preus ha estat molt elevat a tot l’Estat i

efectivament, a les Illes Balears encara molt més. Constantment

surten notícies referents a això en els mitjans de comunicació,

podrem llegir la quantitat d’habitatges que hi ha hipotecats en

aquestes illes, els percentatge del salari que moltes famílies han

de dedicar a l’adquisició d’un pis, l’especial dificultat de

diferents colAlectius, hem sentit anomenar els immigrants, però

també hi ha els joves. També parla d’aquesta dificultat i els

preus elevats de l’habitatge el Pla d’habitatge del Govern de les

Illes Balears i això hem de tenir en compte que passa en uns

anys en què el preu dels diners, les hipoteques i els préstecs són

relativament accessibles. Per tant, si puja el preu dels doblers

encara seria molt més complicat per a moltes famílies trobar

habitatges.

Nosaltres sí que trobam que hem de donar suport a aquesta

proposició no de llei. Pensam que és un problema allà on s’hi

han d’implicar totes les institucions, ajuntaments, consells i

Govern, tot i que la competència és del Govern. Pensam que el

Consell de Mallorca, tot i no tenir competències d’habitatge,

com a Govern de Mallorca no pot donar l’esquena als

problemes dels ciutadans de Mallorca i per això ara presentam

una esmena in voce que canvia una mica el sentit de qui insta

i enlloc d’instar el Consell de Mallorca, nosaltres diríem: “el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a establir negociacions amb el Consell Insular de

Mallorca per poder destinar part dels solars, el 60% dels solars

o els que es posin d’acord, o llevam el percentatge, per poder

arribar a colAlaboracions en matèria d’habitatge social”. 

I en el segon punt també retirar allà on diu: “el Parlament de

les Illes Balears insta el Consell de Mallorca”, instaríem també

el Govern de les Illes Balears a posar-se d’acord amb el

Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma a arribar,

mitjançant consorci, a aquesta promoció d’habitatges i

solucionar aquesta problemàtica que el portaveu que m’ha

precedit deia de competències entre les institucions.

Jo ja he acabat si vostès m’han escoltat.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

L’hem escoltada, el que passa és que presentava la qüestió

al Sr. Lletrat, que em diu que no existeix la possibilitat de fer

una esmena in voce....

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

En comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Sí en comissió. Per tant, si a vostè els pareix, passarem a

donar la paraula al Grup Parlamentari Socialista i intervé el

diputat Sr. Joan Boned per un temps màxim de 10 minuts.

Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, vagi

per endavant també el vot favorable del Grup Socialista en

aquesta proposició no de llei. I aquesta proposta tendrà el vot

favorable del nostre grup per una raó molt simple, perquè al

marge de qualsevol altra consideració, entenem que tot tipus de

proposta o mesura encaminada a resoldre un greu problema que

no és altre que l’accés a l’habitatge, a un habitatge digne i que

afecta especialment i amb rellevància a la nostra comunitat

autònoma a alguns colAlectius més desfavorits com poden ser

joves, tercera edat o famílies monoparentals. Com dic, hauria

de ser mereixedora del suport perquè es pogués dur endavant.

No crec necessari entrar en les consideracions prèvies que

ja es fan en el propi text de la proposició, però sí m’agradaria

recordar un fet que resulta decisiu i que no és més que una clara

realitat en aquest cas. Balears és la segona comunitat autònoma

de l’Estat amb el preu d’habitatge lliure més car, a Balears el

preu d’aquest habitatge lliure està entorn dels 169.000 euros,

només superat per la comunitat de Madrid que està en 245.000.

Recordar que el preu mig arreu de l’Estat és de 140.000. Es veu

clarament la diferència amb la qual s’ha de jugar des d’aquesta

comunitat autònoma.

Un dels factors a tenir present a l’hora de parlar d’aquests

preus d’habitatge és un altre preu, és el preu del sòl i si aquest

sòl ha de servir o ha d’anar destinat a construcció d’habitatge

social, de vegades no tan sols és important el preu sinó pareix

ser que és també molt important la disposició o no de sòl.

Aquesta falta de sòl, casualment, la venim detectant en allò que

afecta les promocions, allà on els promotors públics, no així els

privats, només s’ha de passejar per qualsevol de les illes per

donar-nos compte que el ritme de construcció segueix sent prou

accelerat. Però arribat a aquest punt jo voldria fer un

recordatori i recordar unes paraules de la consellera d’Obres

Públiques, Sra. Cabrer, en una compareixença que va tenir a la

Comissió de Territori el mes de setembre d’aquest any passat

i allà on va afirmar que l’IBAVI estava amb un cert risc i perill

pel fet de què tenia una falta de sòl per construir nous

habitatges socials, segons la consellera l’IBAVI no té més sòl,

no pot seguir edificant i per això reiteradament i repetidament

l’hem sentit demanar i exigir als ajuntaments la cessió de sòl

per a la construcció d’aquest tipus d’habitatges. 

En aquesta mateixa compareixença la Sra. Consellera va

arribar a fer una afirmació, que si ens llegim la proposició no

de llei no podem més que deixar de pensar que és un tant

curiosa, perquè textualment la Sra. Consellera va dir: “farem un

concurs d’idees per aconseguir sòl i recorrerem a l’empresa

privada”. Home! Resulta curiós que des de la conselleria es

vegi la necessitat d’anar a un concurs d’idees per obtenir sòl, o

demanar ajuda a l’empresa privada. Per tant, entenem que no

ens pareix tan esbojarrat que es faci una proposició instant a

una institució pública, que disposa de sòl, per tant, estam

parlant de sòl públic perquè pugui fer cessió i aportació

d’aquest sòl a una empresa pública que té com a finalitat i

objectiu construir habitatges per resoldre problemes socials.

Per tant, és així i això és allò que es demana aquí en aquesta

proposició no de llei. Es parla d’un solar molt concret, un solar

classificat com a urbà, allà on pareix que es pot construir 602

nous habitatges. 

Si tenim en compte que aplicant les propostes, els dos punts

de propostes, en aquest solar en qüestió com he dit, s’hi poden

edificar 602 habitatges i per tant, destinar el 60% d’aquests a

la construcció d’habitatges socials ens donaria un total de 361

nous habitatges. Això si feim recomptes d’algunes dades

veurem que es tracta de més d’una tercera part del total

d’habitatges socials prevists que té l’IBAVI o que està

construint en aquest moment i que és entorn a 1.000 habitatges,

segons va declarar la pròpia consellera en la seva

compareixença i és molt més del que té el Patronat Municipal

d’Habitatge sumant els habitatges que té en execució, els que

té en projectes aprovats i els que té en projectes en fase de

redacció. Entenem que aquesta proposta que aquí es fa

suposarà d’alguna manera entrar dins el joc no desitjable dels

que especulen amb el sòl i especular amb sòl públic no és

desitjable. La retenció d’aquest sòl pot arribar a ser tan absurda

com innecessària entenem que resulta.

Quant al segon punt de la proposta, entenem des del Grup

Socialista que allò que aquí cobra importància no és quin

estament públic promou habitatge social, ens és igual que sigui

l’IBAVI, que sigui el Patronat, que sigui com es diu a la

proposta un nou consorci, no és important això. Allò que

realment creim que és necessari i realment és important és que

aquests habitatges es facin, que es construeixin i per això, com

que queda clar que no hi ha sòl, s’ha de portar sòl.

Home, jo també voldria fer una petita referència al tema

aquest de la legalitat vigent perquè tal vegada pareix que la

proposta va contra la legalitat. Jo no sé si tal vegada l’he entès

malament, però crec que allò que es demana és instar una altra

institució perquè faci cessió d’un sòl que pel que es veu és

propietat d’aquesta institució, instar no equival a obligar, no

equival a funyar, equival a demanar a una altra institució que

davant una situació greu colAlabori en la mesura que li sigui

possible i sembla ser, així també ho entén el Grup Socialista,

que aquesta és una fórmula com una altra que podria servir a

ajudar a resoldre aquest greu problema.

Per tant, com que entenem que cap administració ha de

posar-se al costat dels que retenen sòl i per tant, entenem que



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 5 / 1 d'abril del 2004 43

 

estan especulant amb un sòl públic i potser amb l’únic objectiu

d’enriquir-se. Entenem que queden moltes necessitats socials

per cobrir i l’únic que podem fer per ajudar a resoldre-les és

donar suport a propostes com aquesta que és discutible si ho

resol o no tot, però que almanco sí ajuden -n’estam segurs-

aquesta gent que necessita un habitatge digne. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor per un temps

màxim de 10 minuts.

Gràcies.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Jo en primer lloc vull donar-li

l’enhorabona pel seu nomenament; estic convençuda que sens

dubte la mesa ha millorat amb la seva presidència.

En primer lloc he de dir que no podem de cap de les

maneres, des del Grup Popular, donar suport a aquesta

proposició no de llei, i explicaré ara els motius pels quals dic

això. Em pareix en primer lloc del tot contradictòria la

proposta, ja que per una part es proposa que es destinin a ús

d’habitatge social els solars coneguts com Can Domenge, i

seguidament, al mateix temps, establir un mínim d’un 60% de

la totalitat de la superfície per destinar a l’habitatge protegit. En

tot cas hauria d’aclarir el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds que és el que ells entenen per habitatge social i si

considera que aquest és diferent de qualsevol de les modalitats

d’habitatge protegit actualment existents. Aquest és el nostre

dubte que en primer lloc plantejam.

Per altra banda pensam que no és adequat que sigui aquest

parlament de les Illes Balears que vulgui prendre part de les

decisions pròpies del Consell Insular de Mallorca, i ja ho ha

deixat ben clar, amb el qual estam totalment d’acord, el Sr.

Nadal, sobretot si tenim en compte que el Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds també té representació en el Consell Insular

de Mallorca i també té representació a l’Ajuntament de Palma.

Ja es va presentar una moció en el consell, desconec si es va

presentar a l’ajuntament o no, però sí que conec la del consell

i es va rebutjar en el plenari, per cert. 

Així doncs podem deduir que la proposició no de llei del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds és una

proposta oportunista davant una conjuntura d’habitatge

realment certa, però que el seu propi caràcter pens que realment

no necessitava de cap frivolitat. És una proposició no de llei de

caràcter eminentment demagògic. Hauríem de recordar tots que

la passada legislatura, de la qual formava part del Govern el

Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, les iniciatives en matèria

d’habitatge o, millor dit, les iniciatives per tal de facilitar

l’accés a l’habitatge per part del govern anterior varen ser

pràcticament nulAles excepte, això sí, per fer victimisme amb

Madrid i per aprovar moratòries que en tot cas ens hem de

plantejar quin efecte directe han tengut damunt aquesta pujada

de preus.

Tampoc no hem d’oblidar que l’anterior responsable de la

Direcció General d’Habitatge, el Sr. Carbonero, va ser colAlocat

per a aquest càrrec per part del grup polític d’Esquerra Unida,

que avui té la iniciativa i presenta aquesta proposició no de llei

i que, a més a més, milita, crec, si no vaig errada, en el seu

grup. Jo em deman què varen fer llavors per prendre mesures

per millorar l’accés a l’habitatge, sabent també que els preus

mitjans de Balears superaven ja el doble de la mitjana estatal.

I em deman també per què no ho varen presentar o no ho varen

pensar durant l’anterior legislatura, això. Vostès no ho

recordaran, tal vegada, perquè el seu interès -i m’estic referint

al Grup d’Esquerra Unida i Els Verds- el seu interès en el tema

de l’habitatge va ser realment nul durant la passada legislatura,

i avui l’únic que pretenen és ocupar un espai en aquesta

comissió per tal de discutir un tema amb l’únic objectiu de

cercar un enfrontament entre els grups polítics PP i UM, i els

he de dir que s’equivoquen amb aquesta estratègia. 

Mirin, el mes de gener de l’any 2003 el Govern de l’Estat

va llançar un pacte del sòl amb totes les comunitats autònomes

a través de la conferència sectorial en data de dia 22 de gener,

i en l’esmentat acord i en el seu apartat tercer es proposava, en

relació amb el destí i possible alienació dels sòls patrimonials,

en primer lloc, propiciar acords o convenis per concretar el

futur dels esmentats sòls i, en segon lloc, la utilització amb

caràcter genèric del procediment de concurs públic amb un

preu fix per l’alienació dels esmentats sòls patrimonials,

atorgant d’aquesta manera prioritat en els criteris d’adjudicació

a les ofertes que incloguessin un major percentatge d’habitatge

protegit, en especial el destinat a lloguer. Aquest acord va ser

subscrit per totes les comunitats autònomes excepte, justament,

les comunitats autònomes governades pel PSOE, entre les quals

es trobava Balears; és a dir, que aquesta comunitat no va tenir

el més mínim interès en la proposta que vostès avui plantegen

i avui fan aquí.

El primer pla d’habitatge que s’ha fet en aquestes illes, en

aquesta comunitat, aquí a Balears, l’ha fet el Partit Popular.

Com vostès bé coneixen en aquest moment es troba en el seu

desenvolupament formatiu, un pla d’alt contingut social i que

abasta d’una manera global mesures fiscals, urbanístiques i

d’ajudes a l’habitatge; un pla obert que des del dia 13 de febrer

està a disposició de tots els ciutadans i molt particularment dels

grups polític, als quals se’ls va enviar un exemplar perquè

d’aquesta manera poguéssim afavorir o es pogués afavorir el

coneixement directa dels grups, amb una petició expressa per

part del Govern de participació, amb la qual cosa he de dir que

vostès i tots els altres grups de l’oposició han fet cas omís, ja

que a dia d’avui, segons tenc entès, ni tan sols no han tengut el

mínim interès en presentar suggeriments i alAlegacions, tal com

se’ls va demanar de forma expressa. Llavors, en què quedam?

Hi ha, per una banda, una intenció, una proposició no de llei

que presenten aquí, i per altra banda se’ls fa arribar per part de

la conselleria un pla d’habitatge al qual no fan ni tan sols un

suggeriment. 

Jo he de dir que en aquest pla, que tal vegada puc pensar

que ni tan sols l’han llegit, és trist però és aquest el nostre

pensament, en aquest pla es contempla la possibilitat en el seu

apartat 5.2.2 d’arribar a un pacte de sòl a nivell autonòmic en

el qual es contenguin els compromisos de cessió de sòl per part

de les distintes administracions, amb la finalitat d’edificar
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habitatges protegits i la seva incorporació al banc públic de sòl.

Aquesta mesura implica un consens, implica un diàleg, implica

una feina seriosa pel bé de tots els habitants i sobretot dels més

desfavorits d’aquesta comunitat, implica una implicació de

totes les diferents administracions per a l’obtenció de sòl en

funció dels interessos legítims de cada una d’elles. Crec que

quasi res, quasi res implica. Llavors és trist i no entenem de cap

de les maneres com és possible que el Grup Esquerra Unida i

Els Verds presenti avui aquí aquesta proposició no de llei i tan

sols no hi facin un suggeriment, ja no deim una esmena, un

suggeriment al Pla d’habitatge que els ha presentat i que està

esperant resposta, si és que ja no ha passat el temps, la

conselleria.

És per tot això que nosaltres trobam que no hi ha una

intenció amb la seva proposició no de llei de millorar l’accés a

l’habitatge a través de mesures que afectin per igual totes les

administracions públiques, deixant entreveure clarament un

caràcter demagògic d’aquesta proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per fer ús de la paraula per contradiccions, pel

grup proposant el Sr. Rosselló té la paraula per un temps

màxim de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que una

proposició molt senzilla que planteja una cosa molt concreta i

molt petita no em pensava jo que despertàs tant d’entusiasme

i tanta contradicció, perquè sembla ser que en lloc de demanar

jo que un sòl del Consell Insular de Mallorca s’utilitzi per a

construcció d’habitatge social m’he carregat la legalitat vigent,

he fet demagògia, no sé quantes coses, i he pretès enfrontar el

PP amb UM. La veritat és que no era la meva pretensió arribar

a tant, ni molt manco.

Miri, ja se li ha dit per part del diputat Sr. Boned: si vostè

equipara instar a obligar, el du, Sr. Nadal, a utilitzar bona part

del seu temps a polemitzar no sé amb qui, amb mi no polemitza

quan parla de defensar la legalitat vigent, ni de defensar les

competències dels consells insulars, ni tot el que ha dit. Des

d’aquest parlament, com des de qualsevol òrgan legislatiu o

d’un altre tipus, s’insten altres instàncies; des d’aquí fins i tot

hem instat l’ONU, hem instat l’OTAN, hem instat el que hem

volgut; instar, recomanar, opinar que tal cosa seria bo que es

fes a una altra banda no té res a veure amb obligar ni immiscir-

se en les competències de ningú. Això és senzillament treure de

botador l’assumpte.

I bé, respecte a la intervenció de la Sra. Feliu, amb la qual

no estaria d’acord amb la primera part de la seva intervenció,

que la presidència ha perdut qualitat amb la substitució, sí que

estaria en contra amb la resta, és l’estil al qual vostès ens tenen

acostumats. Evidentment no hem fet res. Tampoc no havíem fet

res, per exemple, en immigració a la primera compareixença de

la consellera i avui resulta que totes les coses que s’han discutit

es varen començar i es varen fer quan a la primera

compareixença es va dir que no s’havia fet res. Dir que no s’ha

fet res en habitatge a la direcció general de la legislatura

passada és senzillament no estar damunt res. Comparar o

mesclar les moratòries amb l’habitatge social i amb el que es va

fer d’habitatge és no entendre res. Utilitzar si es va signar o no

es va signar un conveni és intentar embullar fil i per descomptat

dur-nos a una discussió en la qual jo no cauré, perquè ja duim

nou mesos del nou govern; del que hem de discutir és del que

es fa ara. Jo comprenc que a vostè li agradi allò altre però això

ja està passat de moda, i cada vegada més, anam caminant, ara

vendrà l’estiu, i després de l’estiu sí que aquest recurs ja haurà

passat totalment a la història. Per tant vagin acostumant-se que

del que hem de parlar és del que ve per davant.

I la realitat és molt senzilla: el Consell Insular de Mallorca

té un sòl que no vol destinar a habitatge perquè no vol, perquè

és la seva política; perfecte. Prova d’això és que aquesta moció

es va discutir en el Consell Insular de Mallorca i es va votar

que no igualment. Per tant no el vol destinar a això; idò que no

l’hi destini, evidentment això és la seva política d’habitatge i

n’hi ha d’altres que pensen que hi ha d’haver una altra política

d’habitatge. Per això, senzillament per això he presentat

l’esmena, perquè el nostre pensament, la nostra proposta, la

nostra idea és que s’ha de destinar sòl quan es té a això i no

s’ha de pretendre especular amb el sòl o acumular -llevaré la

paraula, excessivament gruixuda que, per cert, surt a les actes

del debat que hi va haver en el Consell de Mallorca, que les

tenc aquí i que les he seguides; també es va discutir a

l’Ajuntament de Palma, Sra. Carme Feliu-; i el fet és aquest, el

fet és que senzillament es tenen dues concepcions distintes

sobre què fer amb el sòl quan es té sòl, també l’Ajuntament de

Palma quan tenia sòl, i bé, ja està, es vota que no i es

demostren les concepcions que hi ha, ni importa cercar en Pere

per sa cuina, basta dir “nosaltres no estam d’acord amb això i

no ho feim, i vostès estan d’acord amb aquesta altra cosa i la

demanen”. No importa cercar tot el que s’ha pretès cercar

perquè no té res a veure amb el debat que havíem de fer avui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Si els sembla passarem a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 945/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei...

Ah, perdonau, perdonau.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

RGE núm. 945/04. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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