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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer
lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sra. Presidenta, Carme Feliu substitueix Rosa Estaràs. 

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta, Encarnación Pastor a Assumpta Vinent.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en les preguntes RGE núm. 1657, 2622, 1658, 1659, 2489 i
2490.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, a la qual
agraïm la seva presència a aquesta comissió, acompanyada del
Sr. Antoni Ballester i Munar, Cap de Secretaria de la
Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

I.1) Pregunta RGE núm. 1657/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de suport als consells insulars
en matèria d'immigració.

Per formular la pregunta RGE núm. 1657, relativa a
mesures de suport als consells insulars en matèria
d’immigració, té la paraula l’Hble. Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bienvenida, Sra. Consellera. En la
anterior legislatura se firmaron convenios con los consells de
Mallorca, Menorca e Ibiza y se crearon además de redes de
oficinas de información y orientación, un centro de información
integral que supuso un gran avance para dar servicio a la
población inmigrada.

¿Qué medidas de soporte, o firma de convenio se han
llevado a cabo con los consells insulars por parte del Govern de
las Islas Baleares en esta legislatura?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tots i a totes. Presidenta, Sra. Diputada,
efectivament durant la legislatura anterior es varen firmar
convenis amb els consells insulars que ja es varen trobar signats
de l’anterior legislatura del pacte de progrés que va iniciar els
convenis amb els consells insulars per temes sobretot d’oficina
d’informació.

En aquest sentit el que podem per aquest any, dins els
pressuposts del 2008 ja està aprovat i de fet ja s’han signat tres
dels convenis i està pendent el del Consell de Mallorca. En el
Consell de Mallorca se signarà un conveni breument per un
valor d’uns 900.000 euros, que aniran dirigits a tot allò que és
la renovació de l’actual conveni, el Programa Turmeda i la
xarxa (...) que té tota la xarxa de municipis del consell a través
dels ajuntaments. Ja s’ha signat el de Menorca, amb un
augment d’un 25%, allà on es gestionarà el manteniment i
gestió d’informació i orientació de l’immigrant. 

I després normalitzarem, per dir-ho de qualque manera, el
programa de pro-habitatge. Vostè sap que l’any 2003 el
programa de pro-habitatge se signava directament amb el
consell, després es va canviar d’estratègia i era a través de la
Conselleria d’Immigració que es gestionava el conveni pro-
habitatge des de Mallorca. En aquest cas s’ha tornat donar la
gestió al Consell de Menorca. Aquest conveni té un pressupost
de 310.000 euros.
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Després a Eivissa i Formentera. Es fa un conveni
directament amb el Consell d’Eivissa per un valor de 300.000
euros, per posar per primera vegada una xarxa d’oficines
d’informació a la persona immigrant. I també per primera
vegada se signa un conveni amb el Consell d’Eivissa per valor
de 45.000 euros, mitjançant el qual es contractarà una
treballadora social que farà la primera acollida de la persona
immigrant, a part de fer una valoració de la situació de les
persones immigrants de Formentera, que per les seves
característiques territorials pensam, o tenim la hipòtesi que és
una població que va a fer feina a la temporada d’estiu.
Nosaltres, a través d’aquesta treballadora social es farà tot el
programa d’acolliment i es farà una valoració de la situació de
la persona immigrant.

Això són les intencions de la Conselleria d’Afers Socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Bueno, como antes he dicho, en la anterior legislatura se
firmaron convenios con el Consell de Mallorca, donde se
crearon además de redes y oficinas de información y
orientación, un centro de información integral que creo que
supuso un gran avance de servicio a la población inmigrada. 

Un convenio con el Consell de Menorca para acogida e
integración, se abrieron (...). Se hizo un programa de vivienda
propia, se hizo un programa de ayuda individuales para
persones con riesgo de exclusión social, se dio formación con
distintos cursos. Y se hizo el mismo convenio con el Consell de
Ibiza en acogida e integración. Nos reunimos varias veces con
los responsables políticos de los consells. Formamos mediante
cursos a mediadores interculturales en las 4 islas. Nos reunimos
con ellos periódicamente, además con los colectivos de
inmigrantes, los mismos que en la actualidad nos trasladan
constantemente la dejadez y poca atención que reciben. Esto es
lo que percibimos y lo que le dicen a esta diputada.

Subvencionamos a los consells insulares y corporaciones
locales por un importe de 2.500.000 euros, en permanente
contacto con los consellers y teniendo en cuenta los indicadores
de población y así poder favorecer programas de inserción
socio-laboral e integración. Fuimos solidarios con Canarios
implicando a los consells en una posición solidaria y
responsable acogiendo a menores no acompañados. Ustedes
han congelado, a mi parecer, los presupuestos a los consells
insulares, cuando constantemente decían que eran insuficientes
en inmigración, sino que son 6 partidos diferentes que actúan
sobre inmigración, desde una dirección general dependiente de
la Conselleria d’Afers Socials i Immigració y han olvidado y
omitido una acción conjunta de Gobierno como la que nosotros
desarrollamos a través de la Comisión Interdepartamental, que
tantos frutos nos dio en la anterior legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament, com jo li he comentat, mantenim els
convenis, de fet els augmentam a tots els consells. Després
també a través d’una ordre de subvenció augmentam la
presència dels mediadors als municipis, passam de 400.000 a
800.000 euros. I a través d’aquesta ordre de subvenció els
municipis es podran acollir a aquesta figura de mediador, amb
un augment doble d’aquesta partida.

També mantenim tota la xarxa de formació, amb els
mediadors. De fet ja hem fet convenis amb la UNED i ja s’han
iniciat els cursos de formació dels mediadors. Hem creat la
xarxa de coordinació dels mediadors perquè sigui una acció
conjunta entre ells. Vull dir que no funcionin d’una forma
paralAlela, o disgregada. Fins ara no tenien el suport
institucional per crear aquesta xarxa, segons informació que ens
donen els mediadors. Nosaltres l’hem facilitada.

A més, es publicarà el mes de març l’ordre de subvenció de
totes les entitats sense ànim de lucre que fan feina amb els
mediadors. Específicament en aquesta ordre es puntua els
temes d’integració, formació per als propis immigrants que
moltes vegades són les pròpies associacions com element
integrador les que faciliten la formació, especialment de dones
immigrades, sobretot de la zona del Magreb.

Efectivament també hi ha el manteniment del programa
MENA (Menors Estrangers No Acompanyats), desplaçats des
de les Illes Canàries. La nostra intenció no és congelar aquest
programa, de fet, demà tenim una reunió en el Consell Insular
de Menorca de la Comissió Interdepartamental d’Infància, allà
on una de les propostes és que puguem dur més menors no
acompanyats a la nostra comunitat autònoma. El que passa és
que no ho volem fer a través de la xarxa de centres per a
menors dependents, sinó que sigui a través d’acolliment
familiar, implicant les famílies immigrants regularitzades i que
estiguin en bona situació a la nostra comunitat autònoma,
especialment que coincideixin els menors d’origen amb les
famílies d’origen. D’aquesta forma pensam que s’impliquen les
famílies d’origen, podem ser molt més solidaris amb Canàries
perquè no dependrem de tenir un centre que tengui places. A
més a més, facilitam una ajuda econòmica a aquestes famílies
immigrants, que com vostè sap de vegades tenen una situació
econòmica molt vulnerable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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I.2) Pregunta RGE núm. 2622/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport del Govern a projectes de
cooperació.

Per formular la pregunta RGE núm. 2622, relativa a suport
del Govern en els projectes de cooperació, té la paraula l’Hble.
Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. ¿Qué medidas se están llevando a
cabo desde el Govern de las Islas Baleares para la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha formulat la pregunta, Sra. Pastor?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

El número de pregunta me ha dicho...

Gracias, Sra. Presidenta. Disculpas, me había liado con el
número de la pregunta. Los Baleares del exterior son por ley,
agentes de cooperación al desarrollo. ¿Cómo se seguirán
apoyando y dando ayudas para desarrollar estos proyectos
desde el Govern de las Islas Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Ara té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament, els Centres Balears de l’exterior són
agents de cooperació, tal i com assenyala la Llei de cooperació
en el seu article 29. I com a tals, tenen dret a presentar-se a
qualsevol convocatòria de cooperació. Per tant, no farem una
convocatòria específica per a les Cases regionals, sinó que com
a agents de cooperació es podran presentar a qualsevol de les
convocatòries que des de la Direcció de Cooperació es
realitzin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, si ho
desitja, té la paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde el Partido Popular siempre
han sido consideradas especialmente las personas que tuvieron
que salir de nuestra comunidad en busca de una vida mejor, que
fueron acogidos en diferentes países y que representan, yo creo,
una deuda de todos nosotros hacía los ciudadanos que por
necesidad renunciaron a lo más preciado que tiene el ser
humano, su tierra, sus costumbres y sobre todo su familia.

A lo largo de la pasada legislatura pude comprobar, además
de su integración total, el interesante intercambio cultural que
han llevado a cabo en los distintos países donde se han
afincado. Un ejemplo de todo esto, en la ciudad de San Pedro
en Argentina, considerada la capital de la ensaimada. Pero si
algo me ha llamado la atención es la labor humanitaria que
vienen desarrollando en el ámbito de la cooperación al
desarrollo. Siempre había habido subvenciones previstas con
una convocatoria especial para la mejora de las condiciones de
vida de la población de nuestros Baleares en donde se
encuentran ubicados. Así se promueve y facilita la
participación de nuestras comunidades radicadas en el exterior,
organizadas alrededor de las Casas Baleares, el desarrollo
social y económico a los países que les han acogido a lo largo
del tiempo. 

A pesar de que algunos diputados socialistas en la anterior
legislatura nos dijeron que se trataba de meras piscinas
climatizadas esos proyectos. Lo que demuestra a veces la poca
sensibilidad y conocimiento de la labor que desarrolla los
centros. Tampoco podemos olvidar que se han encargado de
desarrollar proyectos de cooperación en su entorno social y no
son sólo una garantía de mejora de este entorno y una atención
a los Baleares que por derecho propio les pertenece, sino de
atender y mejorar la situación que son importantes núcleos de
emisión de personas a nuestra comunidad, de inmigrantes. Con
el consabido círculo de empobrecimiento que esto conlleva a
estas comunidades.

Por lo tanto, creo que deberían seguir teniendo la misma
atención que siempre se les había dispensado haciendo esa
convocatoria especial para las casas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Des de l’actual Govern diferenciam dues línies
d’actuació. Efectivament, les persones que varen haver
d’immigrar des de la nostra comunitat autònoma. Una és a
través de les Cases de l’exterior, hi ha hagut un augment
considerable de pressupost destinat a les Cases a l’exterior i
que són part d’aquest 0,7 perquè efectivament són ajudes
dirigides a un colAlectiu de persones que estan en països en
desenvolupament, però que tenen un origen familiar a la nostra
terra. Sobre això nosaltres no tenim les competències, ho haurà
d’explicar a un altre conseller, però s’ha fet tot un pla d’ajudes
directes al colAlectiu d’aquestes persones.

Després és entendre que efectivament, les Cases a l’exterior
que poden ser solidàries amb el seu país, a través de les ajudes
de cooperació. Nosaltres pensam que s’ha de normalitzar la
situació i que les cases de cooperació s’han de presentar com
a ONG que fan cooperació a un altre país i no han de tenir una
subvenció específica. Aquests doblers no s’han perdut, s’han
incorporat a tot allò que són les línies generals de subvenció,
mitjançant capítol 4 i mitjançant capítol 7. Però tractar les cases
exteriors com uns agents de cooperació normals, que
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presentaran unes ajudes o uns projectes que es valoraran com
s’han de valorar la resta. Vostè sap que hem aprovat un Pla
director i efectivament, les Cases regionals allà on el nostre Pla
director coincideixi territorialment sobre ajudes a territoris que
necessiten una major ajuda, seran prioritaris. Vostè sap que en
el Pla director un dels temes que es valora és que les ONG
coneguin realment les necessitats del territori. Una casa
regional que du molt de temps fent feina en aquest territori,
tendrà una prioritat damunt altres que desconeguin el territori.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 1658/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Consolat Argentí a les Illes Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 1658, relativa al
Consolat d’Argentina a les Illes Balears té la paraula l’Hble.
Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Es una responsabilidad de los
gobernantes facilitar a sus ciudadanos los servicios necesarios
para su normal desarrollo en la comunidad que viven. En este
sentido creo que se ha perdido un tiempo precioso para lograr
la ubicación del Consulado Argentino en nuestra comunidad.
¿Qué medidas se están llevando a cabo desde el Govern de las
Islas Baleares para la creación del Consulado Argentino en las
Islas Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per donar resposta té la paraula l’Hble.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Tot i que el tema del Consolat d’Argentina no
correspon a la Conselleria d’Afers Socials, el Decret de
constitució del Govern estableix que tot el tema d’accions a
l’exterior i relacions amb la Unió Europea es durien des de
Presidència. Una de les primeres passes que vàrem acordar va
ser que no faríem distincions entre consolats, entre consolats de
països desenvolupats i consolats de països en vies de
desenvolupament, per precisament normalitzar aquesta situació.
Des de Presidència es duen totes les vies dels consolats.

Efectivament, el Govern el que va trobar va ser un garatge
adaptat, o preparat perquè fos un consolat. Nosaltres pensàvem
que no era un lloc adient perquè efectivament allò fos un
consolat d’un país com Argentina. I des del Govern s’està
llogant per la zona d’Avinguda Argentina un pis perquè el
Consolat d’Argentina tengui de forma permanent un consolat
a la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

A nuestro parecer, desde el Grupo Parlamentario Popular,
este consulado debería estar ya operativo si se hubiera seguido
con la agilidad y el compromiso que se tuvo en la legislatura
pasada. El tema de los consulados es de primera necesidad para
favorecer la igualdad de oportunidades entre todos los
colectivos extranjeros extracomunitarios y que en muy poco
tiempo el Gobierno del Partido Popular tuvo contacto con
muchas embajadas y consulados de los ciudadanos de
diferentes países que tienen presencia en esta comunidad. Eso
sí, escuchamos a todas y cada una de las asociaciones. Lo
hicimos así con las embajadas de Colombia, Argentina,
Venezuela, Ecuador, Chile, China, Marruecos, Nigeria,
Rumanía, Bolivia, Polonia y un etcétera más extenso. 

Gracias a esas negociaciones, hoy muchos ciudadanos que
eligieron esta tierra para vivir, vienen recibiendo servicios
consulares que se desplazan a Baleares, al Centro de Servicios
de Inmigración que nosotros pusimos en marcha en Eusebio
Estada. Desde la legislatura anterior no se ha abierto ni una sola
negociación más, eso es lo que nos trasladan muchas
asociaciones y muy al contrario, han perdido vías de
comunicación con las instituciones de la administración.
Comunicación importantísima para conocer de cerca los
problemas de los ciudadanos y que daban una orientación y un
conocimiento bidireccional muy importante.

Por lo tanto, esperemos que se recupere esa misma agilidad
y cuanto antes estos servicios sean puestos en nuestra
comunidad. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament, estam d’acord amb vostès que els
consolats són una eina fonamental d’integració, d’informació
i de facilitar tots els tràmits administratius de la regularització.
Ja li dic, nosaltres no vàrem poder posar en funcionament el
local que vostès havien preparat perquè no tenia les condicions
sanitàries, els bombers no ens varen autoritzar a obrir aquest
local. Des de la Conselleria de Presidència es varen posar en
contacte amb l’associació i l’Ambaixada de la República
Argentina a Madrid per iniciar la recerca d’un altre local.
Sembla que el mes que ve ja estarà en disposició de posar-lo en
funcionament.
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Per altra banda mantenim la iniciativa que va tenir el
Govern anterior d’obrir el Casal d’Immigració perquè es pugui
fer el Consolat de forma ambulant. Aquests s’està mantenint,
s’estan donant totes les facilitats i s’està utilitzant, jo diria que
setmanalment perquè associacions, especialment la colombiana,
puguin tenir el consolat d’una forma ambulant, dins les mesures
de les possibilitats de l’ambaixada a Espanya, dels
desplaçaments del cònsol. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 1659/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Consolat Argentí a les Illes Balears (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 1659, relativa al
Consolat d’Argentina a les Illes Balears té la paraula l’Hble.
Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

¿Qué medidas se están llevando a cabo para facilitar
espacio al Consulado de Argentina en las Islas Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per contestar té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Ja li he contestat en aquest sentit. Des de Presidència es va
posar en contacte amb l’ambaixada per la recerca d’un local, en
aquest cas un pis, per la zona de l’Avinguda Argentina perquè
es pugui tenir de forma permanent, com s’havia pactat amb
l’anterior Govern, un consolat a la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Pastor, vol el torn de rèplica?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. En enero del año 2006 tuvieron
lugar las primeras negociaciones para la consecución de un
Consulado de Argentina en las Islas Baleares. Piense que la
Consejería de Inmigración se creo en un octubre del 2005, el
20 de octubre. La función sería prestar servicio a los 21.000
argentinos residentes en nuestra comunidad, para los que
supone un verdadero sacrificio tener que desplazarse a
Barcelona cada vez que necesitan un documento que
necesariamente corresponde solucionar a través del consulado.
En octubre del mismo año en una entrevista en Buenos Aires
con el ministro Sr. Colombo, la Vicepresidenta del Govern de
las Islas Baleares y una servidora, entonces consejera de
Inmigración y Cooperación, se hizo el ofrecimiento de un
espacio para ubicar el consulado que llegamos al acuerdo y esto

llevaría a la firma de un convenio por 10 años, mediante el cual
el Gobierno de las Islas Baleares ponía a disposición del
Gobierno argentino.

El convenio fue un modelo elaboradora de mutuo acuerdo
y el espacio provisional habilitado, que es al que usted se ha
referido antes, a su nueva ubicación en un espacio mayor. A
principios del año 2007 las autoridades, la Embajada Argentina
en Madrid expresaron su disposición para venir pero de mutuo
acuerdo, decidimos aplazar el viaje para después de las
elecciones autonómicas para que precisamente nadie nos
pudiera tachar de que buscábamos otras cosas que no fueran el
servicio a los ciudadanos. Ahora más de 7 meses después, los
argentinos siguen preguntándose qué pasa con el consulado.
¿Por qué ese parón y esa inactividad más absoluta desde el
Gobierno de las Islas Baleares? ¿Y por qué se anunció a bombo
y platillo el alquiler de un local de 250 metros, a petición según
la información aparecida en prensa de una federación argentina,
cuando todos los colectivos lo vienen pidiendo desde hace
mucho tiempo? 21.000 personas están aquí. 

¿No será que ustedes mandaron otro convenio diferente que
no convenció? Sabemos que las autoridades argentinas están a
la espera de ese convenio que en febrero de este año, todavía
no habían recibido. En consecuencia el consulado no está
operativo porque ustedes no se han preocupado de agilizar ese
convenio. ¿O simplemente se trata de mera propaganda con una
foto de un presidente de una federación y éste ha sido
compensado con una gerencia?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Crec que ja li he contestat varies vegades. Si el local del
Consolat d’Argentina no està obert és que vostès varen habilitar
un garatge, encara hi és, podem anar a veure-lo i ens podem fer
una foto. Varen habilitar un garatge que no tenia ventilació, no
tenia llum natural, no tenia sortides d’emergència, no tenia les
condicions sanitàries i els bombers no ens varen autoritzar a
posar-ho en funcionament. Si enlloc d’habilitar un garatge
haguessin cercat un pis o un local en bones condicions, com ha
fet aquest Govern, tal vegada ja estaria en funcionament.

El garatge no es va poder posar en funcionament com a
consolat. I el que ha fet el Govern és posar-se en contacte amb
l’ambaixador a Madrid, s’ha cercat un nou local i de mutu
acord s’ha cercat un local nou, un pis de lloguer que serà per la
zona d’Avinguda Argentina. L’ambaixada està absolutament
informada i les associacions estan informades de quina és la
situació en què ens trobam. Les dues valoren que efectivament,
és molt més positiu el canvi. Si vostès, igual que les
residències, que les posaven sense llum, sense permisos de
l’administració, no haguessin fet només el local, sinó que
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haguessin pensat amb el servei, tal vegada aquest consolat
estaria en funcionament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Agraïm la seva presència
en aquesta comissió, igual que la del Sr. Antoni Ballester.

I donam la benvinguda a l’Hble. Sr. Albert Moragues,
conseller de Presidència, que assisteix acompanyat de la
directora general de Relacions amb el Parlament, Sra. Joana
Maria Socías.

I.5) Pregunta RGE núm. 2489/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes a la protectora menorquina de
Córdoba (Argentina).

Per formular la pregunta RGE núm. 2489, relativa a ajuda
a la Protectora Menorquina de Córdoba (Argentina) té la
paraula l’Hble. Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bienvenido, Sr. Conseller, muchas
gracias. ¿Qué ayuda recibirá la Protectora Menorquina de
Córdoba (Argentina) para la celebración del centenario de
presencia balear en esta ciudad?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per donar resposta té la paraula l’Hble.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pastor, l’acord que hem
arribat darrerament amb els responsables de la Casa Protectora
Menorquina de Córdoba (Argentina) són 75.000 euros, que en
anteriors esdeveniments com aquest era una pràctica habitual
en el Govern. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Estoy de acuerdo con usted
conseller cuando me dice que esta entidad es un ejemplo a
seguir por su gestión, oferta y servicio a sus asociados. Como
lo son todos los centros baleares en el exterior. Hemos tenido
el privilegio de conocer de cerca y ver la evolución de la
Protectora Menorquina y ayudarles en la adecuación de su sede
que se encontraba en un estado lamentable. Sabemos el
esfuerzo que han hecho todos sus socios con el presidente Don
Fernando Gost al frente. Por eso nos alegra saber que seguirán
recibiendo todo el apoyo necesario para manifestar el esfuerzo

que a lo largo de todos estos años han hecho en post del
reconocimiento del pueblo balear en Córdoba. No tenemos
duda que recibirán el apoyo para que esto suceda con el
esplendor que merece la ocasión, que no está reñida con la
austeridad y la forma.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la
paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Efectivament, com diu la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, demà firmarem un conveni amb representats del
Govern, amb els representants, amb el president, el Sr.
Fernando Bosch, un conveni per a la realització d’actuacions en
el marc de la commemoració, actuacions que -com vostè molt
bé recordava- ja s’havien fet en altres exercicis. Un conveni per
dedicar la major part d’aquesta quantitat que es destina a aquest
esdeveniment a obres de manteniment i de millora d’una casa
que, evidentment, està en una situació francament millorable.

És una cosa bastant generalitzada -com vostè coneix molt
més bé que jo, segur- la situació de les cases balears a
l’exterior, i per tant, el nou govern intenta, per una banda,
donar ajuts, dedicar una part dels ajuts, d’una manera
important, als temes d’infraestructura perquè les cases siguin
dignes, d’alguna manera representen aquesta comunitat a
l’exterior i per tant, han de tenir un mínim de dignitat, que
algunes no la tenen, record el cas de Santa Fe, etc., que són
cases antigues, d’aquesta, precisament, en celebrarem el
centenari, i per tant crec que està bé, com havia fet l’anterior
govern i com nosaltres ho continuarem, dedicar-los un ajut.

Per una altra banda, en el nostre programa d’actuacions
generals a les cases a l’exterior intentarem que se’ls doni un
caire social i educatiu, formatiu, més important. Crec que les
actuacions que hem fet des de Balears projectades cap a les
cases regionals han estat una projecció de mantenir les arrels
culturals. Ara entram, en aquest cas concret, a la tercera
generació de descendents de Balears a l’exterior, per tant, han
perdut, segurament, moltes referències, moltes vegades la
referència que recorda la comunitat ve de tradició oral de part
de l’avi. Per tant, el futur de les cases regionals l’hem de
redireccionar -no sé si és la paraula correcta, però qualque cosa
així-, és a dir que les noves generacions, que ja no tenen
records, perquè no ho han viscut, del que significava la
comunitat d’origen, on ja els temes culturals, etc., ja els són un
poc enfora i ells tenen una altra problemàtica, crec que ens hem
de dedicar a això.



112 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 8 / 27 de febrer del 2008 

 

Nosaltres, fonamentalment, ens dedicarem al llarg de la
legislatura a dues qüestions molt importants: ajuts socials, és a
dir, una política social important, perquè allà hi ha una
comunitat, aquesta comunitat de descendents directes o de
naturals de les nostres illes ja són a la darrera fase d’existència
i, per tant, necessiten ajuts que, avui per avui, els països allà on
estan assentades no els ho poden donar, per tant, pensam que
això és molt important. I per una altra banda, cap als joves,
donar-los un paquet formatiu que els permeti encarar el futur
amb millors condicions, que els països d’acollida fins aquests
moments no els poden donar. Per tant, a través de la Càtedra
Iberoamericana -com també es feia a l’anterior govern-, però
promocionar, reforçar aquestes dues àrees.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2490/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a trobada de cases i centres regionals.

Per formular la pregunta RGE núm. 2490/07, relativa a la
Trobada de cases i centres regionals, té la paraula l’Hble. Sra.
Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ¿tendrán presencia
las comunidades baleares en el exterior en la próxima trobada
de casas y centros regionales?

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per respondre té la paraula
l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En principi, nosaltres, per a
enguany no consideram convenient ni necessari que dins la
Trobada de cases regionals espanyoles a Balears, o sigui, de la
resta de l’Estat espanyol a Balears, introduir una caseta que
representi els centres balears a l’exterior. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, me ha contestado
que esto depende de las coincidencias y yo le pregunto por qué
no lo ha hecho coincidir. ¿Realmente le parece exagerado que
los baleares estén representados en la Trobada? Sr. Conseller,
no sé si debido a la falta de previsión o a la falta de
sensibilidad, que creo que no, pero que los días 29 de febrero,
1 y 2 de marzo nuestros ciudadanos del exterior no estén

presentes en esta Trobada nos llena de tristeza y, sobre todo,
nos causa una gran decepción, lo mismo que a los jóvenes de
esos centros que tan dignamente representaban a su tierra en
este encuentro.

Usted me ha contestado que le parece exagerado trasladar
a decenas de personas por una cuestión meramente lúdica. Una
vez más hacen gala de su desconocimiento al respecto, no sólo
no se trata de decenas de personas sino que lo que usted trata
como de apuntarse a ir a una excursión a la isla representa una
experiencia para ellos incomparable, donde han trabajado de
una manera admirable sin escatimar esfuerzos, horas y horas de
trabajo sin que el cansancio mermara las ganas de representar
la tierra donde nacieron, disfrutando de poder conocer la de sus
padres y la de sus abuelos.

El gobierno sexapartito, y usted de una forma directa, les ha
privado de ese derecho que, como baleares, les corresponde,
sin que ello tuviera apenas coste añadido, tan sólo con la
previsión de hacerlo coincidir con el Consejo de comunidades.
Les ha privado también de un intercambio cultural
extraordinario con los demás jóvenes de los centros y casas
regionales. Los jóvenes que están necesitados, además (...) que
les proporcionemos incentivos que les motiven para seguir la
tarea que un día emprendieron sus padres y sus abuelos, les han
quitado, estoy segura, una gran ilusión. Espero que detrás de
esta ausencia no haya otras razones diferentes que no sean el no
haberlo previsto.

Sr. Conseller. El Grupo Popular lamenta de verdad que las
comunidades baleares en el exterior no estén presentes en el día
de la comunidad y esperamos que de ahora en adelante tenga
usted en cuenta que estos ciudadanos, por ley, son baleares de
pleno derecho y que, nos consta, hubieran estado orgullosos de
poder celebrar aquí ese día tan especial para ellos y su familia.

Esperamos también que tome medidas para que en el futuro
no se rompan las ilusiones de jóvenes comprometidos con los
centros que hacen un trabajo fabuloso y a los que, me consta,
que usted hoy, con esta falta de previsión, seguramente, vamos,
me consta de hecho, ha defraudado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la
paraula l’Hble. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, jo li he
intentat explicar- i li torn reiterar- que, evidentment, nosaltres
donarem continuïtat a la política que va fer el Partit Popular
quan governava en relació amb les cases regionals, globalment
parlant, però nosaltres introduirem les nostres diferències.
Nosaltres, ja ho he dit aquí altres vegades, no estàvem d’acord
amb el tractament que donaven vostès a la qüestió
immigratòria; vostès posaven dins el mateix sac les cases
regionals a l’exterior, les cases regionals nacionals d’Espanya,
etcètera. Nosaltres pensam que són dues coses absolutament
diferents, una cosa són les cases regionals de la resta de l’Estat
espanyol que tenen una problemàtica que no té res a veure amb
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les cases de balears a l’exterior i per tant nosaltres el que no
volem és continuar amb aquesta espècie de mescladissa que van
fer vostès, que jo no critic, senzillament dic que és una de les
qüestions en què volem introduir una diferència, que vostès van
considerar que tot era immigració, etcètera; bé, jo respect que,
evidentment, quan governa el Partit Popular, idò, faci les coses
de la manera que pensi que s’han de fer.

Nosaltres no posam en el mateix plat la Casa Regional
d’Extremadura amb les cases de balears a Cuba, a Uruguai o a
l’Argentina perquè pensam que són dues coses absolutament
diferents. Per això, jo li explicava a la resposta anterior que
nosaltres volem, precisament, perquè sabem -com saben tots
vostès- que el futur de les cases regionals s’ha d’assentar sobre
el paper que faran els joves d’ara, els joves descendents de
balears que són a països d’acollida, a l’Argentina, a l’Uruguai,
etcètera, doncs està clar que el futur de les cases regionals ha
de passar perquè ells rebin de la comunitat autònoma originària
algunes coses que nosaltres pensam que han de ser diferents de
les que es rebien. Jo no vull criticar el que vostès feien, em
sembla perfecte, jo l’únic que vull dir és que nosaltres als joves
els continuarem mantenint -com vostès feien- la possibilitat de
venir aquí, aquella operació retorn que vostès feien dirigida
exclusivament a la gent gran, doncs nosaltres la mantindrem
oberta perquè els naturals o descendents de balears a l’exterior
puguin passar per les Illes Balears, per tant, aquesta és una
qüestió que mantenim oberta.

Per una altra banda -com li he dit- nosaltres volem donar
molta importància a les dues qüestions de polítiques socials i de
polítiques formatives. Crec que el millor que podem oferir als
joves, molt més millor -si em permet l’expressió- que tenir una
casa regional, una caseta, un estand a aquesta fira de cases
regionals, molt més millor que açò és donar possibilitats
formatives a balears, que els joves de balears a l’Argentina, a
l’Uruguai, etcètera, allà on es trobin ubicats en aquest moment,
puguin venir aquí a fer postgraus o formacions professionals
especials.

(S’escolta una veu de fons)

Sí, sí, per suposat, sí, sí, el que passa és que nosaltres
prioritzam i, per tant, pensam que aquesta és una despesa
supèrflua que no aporta res al manteniment de les cases balears
a l’exterior. En canvi, nosaltres pensam que les despeses
aquestes les podem dedicar amb molta més rendibilitat a
aquests programes que pensam que són els que han de donar la
consistència de l’actuació del Govern a l’exterior. Ja dic, sense
posar cap problema a la feina que vostès van fer, que, potser,
pensaven que tenir un estand a aquesta fira de cases regionals
era important, nosaltres pensam que no té més importància i per
tant, nosaltres dedicarem aquests recursos a programes
formatius i a polítiques socials.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Esgotat el primer punt de
l’ordre del dia, agraïm la presència de l’Hble. Conseller de
Presidència i de la directora general a aquesta Comissió
d’Assumptes Institucionals.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2621/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la composició
del Consell d'Administració de Patrimonio Nacional.

I passam al segon punt que consisteix en la Proposició no
de llei RGE núm. 2621/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la composició del Consell d’administració de
Patrimonio Nacional.

S’ha presentat l’esmena RGE núm. 1721, per part del Grup
Parlamentari Socialista. 

Per tant, per defensar la proposició no de llei, té la paraula,
per part del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sra. Carme
Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
veritat és que hem de dir que vàrem poder veure, amb
moltíssima satisfacció, i ho dic de veres, quan va sortir publicat
que el Consell de Ministres, el passat mes de setembre, va
aprovar que la batlessa de Palma tornàs ser nomenada vocal del
Consell de Patrimoni Nacional. Vull recordar que Patrimoni
Nacional és un entitat de dret públic que es va crear mitjançant
la Llei 23/1982, de 16 de juny, i que depèn de la presidència
del Govern i que té per funció gestionar i administrar tots els
béns de Patrimoni Nacional, entre els quals es troba el Palau de
l’Almudaina. I dic que estam molt satisfets que torni ser a
aquest consell d’administració la batlessa de Palma perquè, des
que es va crear, des dels seus inicis a l’any 1982, de forma
ininterrompuda, excepte el període 2004 a 2007, dos batles,
únicament dos batles varen tenir l’honor de ser vocals d’aquest
consell, el batle de Madrid i el de Palma, independentment
sempre de qui governàs en el Govern de la nació i qui també ho
fes en aquestes ciutats. Així, tenim, per exemple, que de l’any
1982 al 1991 va ser el Sr. Ramon Aguiló; del 1991 al 2003 el
Sr. Juan Fageda i del 2003 al 2004 la Sra. Catalina Cirer.

A nosaltres ens crida molt l’atenció que aquesta excepció es
va produir el maig del 2004, poques setmanes després de les
eleccions del 14 de març, quan es prescindeix de la
representant municipal de l’Ajuntament de Palma, en aquest cas
de la seva batlessa, i s’opta per nomenar el batle socialista de
La Granja, municipi segovià de 5.000 habitants i que mereix
totes les nostres consideracions, però crec que no és
comparable a la ciutat de Palma.

La vicepresidenta, quan se li va demanar, fins i tot en el
Senat el Sr. Fageda va fer una pregunta a la vicepresidenta del
Govern, ella clarament i textualment va dir, per justificar
perquè s’havia tret fora la Sra. Cirer, va dir que “Se trata con
ello -i llegesc textualment l’acta del Senat- “Se trata con ello de
rotar a los representantes municipales para que todos los
municipios en los que radican reales sitios tengan
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participación en la definición de las políticas de restauración
y conservación del patrimonio nacional. No hay, por tanto,
razones objetivas que justifiquen este nombramiento que nada
tienen que ver con un menosprecio para la magnífica ciudad
mallorquina, que tan frecuente visita, etcétera ...” Això va dir
la vicepresidenta del Govern, la Sra. Fernández de la Vega en
el Senat, per tal de justificar una pregunta del Sr. Fageda, de
per què s’havia tret fora la Sra. Cirer.

Aquesta explicació ens pot parèixer bé si és real, si era real
i si realment era coherent amb la política que ha dut el Govern
del Sr. Zapatero, però la veritat és que mai no ens haguéssim
pensat nosaltres que la vicepresidenta fos capaç de faltar a la
veritat a una comissió en el mateix Senat.

Per altra banda, a nosaltres tampoc no ens varen agradar
gens les formes, i es va condemnar allà en el seu moment, del
per què a la batllia, a la Sra. Cirer ni se li va comunicar per part
de presidència, ni de vicepresidència, ni de cap secretaria, ni de
ningú, el seu cessament simplement. Afortunadament, una
ànima caritativa com l’anterior president del Consell
d’Administració de Patrimoni va cridar el mateix dia que la
Sra. Cirer anava a agafar un avió per anar a Madrid per anar a
la reunió, i li va dir “No vengas que te han cesado”,
directament. Aquestes formes, la veritat és que crec que també
són condemnables, i ja ho vàrem fer en el moment. Ho vàrem
fer en el moment i no només nosaltres, tenim les actes del propi
Ajuntament de Palma allà on ja, el Sr. Muñoz, per exemple, en
representació del PSM, deia que era vergonyós que s’exclogui
Palma de la seu del Consell d’Administració, quan a Palma hi
ha tant de patrimoni nacional i quan hi ha tanta relació amb la
Casa Reial. El Sr. Muñoz mateix va dir que si el batle socialista
de La Granja de Segòvia és un vocal adequat per al Consell
d’Administració de l’organisme del Patrimoni Nacional, també
ho és la batlessa de Palma i per tant és important que hi sigui,
no per la pròpia batlessa de Palma sinó perquè és important
defensar la ciutat de Palma. El Sr. Grosske també denuncià el
fet i va dir que hi havia mil maneres d’integrar un nou municipi
si s’estimava pertinent, sense necessitat de treure Palma del
Consell d’Administració. També es va aprovar en el Consell
Insular de Mallorca una proposició que va presentar el meu
grup allà on també es va condemnar aquesta situació.

I la veritat és que nosaltres estam contents, estam molt
satisfets que avui hagi tornat la lògica a la Vicepresidència del
Govern, al Consell de Patrimoni, i que tornin incorporar la
representativitat de Palma en el propi consell d’administració;
el que passa és que s’ha demostrat claríssimament, des del
nostre punt de vista, que el tema de la rotació que va dir la
vicepresidenta era una excusa perfecta per llevar Palma del
Consell de Patrimoni, simplement perquè era una batlessa del
Partit Popular. Perquè el que va aprovar el Consell de Ministres
el 14 de setembre del 2007, de tornar incloure Palma, sense
llevar, evidentment, La Granja, dos municipis governats pel
Partit Socialista, evidencia claríssimament que no hi havia per
què llevar Palma si l’excusa era que havien d’incloure La
Granja. Ara hi són La Granja i Palma i ens congratulam d’això;
però de la mateixa que ara és possible abans també era
possible.

Torn insistir que estam satisfets que torni haver-hi Palma,
però condemnam el sectarisme del qual han fet gala el Partit
Socialista i els seus governants perquè l’únic motiu evident per
llevar la representativitat de la batllia de Palma al Consell
d’Administració ha estat que era un membre del Partit Popular,
i ho evidencia el fet que al poc temps de ser governat
l’Ajuntament de Palma pel Partit Socialista es torna incloure la
batlessa de Palma en el propi consell d’administració.

Únicament dir que confiï i esper que amb el Sr. Rajoy això
no passi i, a més, estic convençuda que no tornarà passar, que
sigui qui sigui el batle que representi la ciutat de Palma en el
Consell d’Administració de Patrimoni Nacional sempre hi serà
representada la ciutat de Palma, com no pot ser d’una altra
manera. I demanaria que es tengués una miqueta de lògica i
que, per part de tots els grups, es defensàs que sigui quin sigui
el color del partit que governi en el moment que sigui la ciutat
de Palma, sempre Palma ha de ser inclosa dins el propi consell
d’administració, perquè crec que Palma té un pes important
quan parlam de patrimoni nacional, amb l’Almudaina i amb
tota la relació que té i la vinculació que té la família reial amb
aquesta ciutat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Per defensar l’esmena RGE núm.
1721, té la paraula per part del Grup Parlamentari Socialista
l’Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En realitat tornam a raonar
una qüestió que vàrem discutir ja fa quasi quatre anys, com ha
dit la Sra. Feliu, en aquell cas davant del Ple. I, tal com ella ha
repetit, els arguments que en aquell moment va sostenir el Partit
Popular, a mi no em quedarà més remei també que tornar
repetir els mateixos arguments, perquè en realitat aquesta
esmena que hem presentat correspon a la posició que ja vàrem
defensar en aquell moment i que ens sembla que és la més
correcta.

Però anem a pams, en realitat la proposició de llei que
planteja el Partit Popular en aquests dos punts que té planteja
tres qüestions: en primer lloc, una congratulació; després un
rebuig inexistent, per una qüestió inexistent, que és l’acusació
de partidisme, que jo tot d’una passaré a argumentar, i en tercer
lloc, el que demana el PP, en el segon punt de la seva
proposició no de llei, és que aquest Parlament li digui al
Govern d’Espanya una cosa que contravé l’esperit i el text de
la llei que estableix el Patrimoni Nacional i també el Reglament
que la desenvolupa.

Perquè al Grup Parlamentari Socialista li semblen
inadequades aquestes dues darreres qüestions, però alhora creu
que hi ha algunes coses en aquesta proposició no de llei que sí
que val la pena ressaltar i que el Govern faci arribar, que el
nostre govern faci arribar al Govern de la nació, hem presentat
l’esmena de substitució que ara mateix estic argumentant.
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En primer punt d’aquesta esmena, recollim la idea que
proposa el Partit Popular en relació que aquesta cambra fa seva
la congratulació que la ciutat de Palma estigui representada
novament en el Consell d’Administració de Patrimoni
Nacional. Diu exactament: “El Parlament de les Illes Balears es
congratula que la societat de Palma torni estar representada en
el Consell d’Administració de Patrimonio Nacional”.

O sigui, Sra. Feliu, sí que ens agrada que Palma sigui al
Consell d’Administració de Patrimoni Nacional, el que passa
és que em sembla que d’això no s’ha de fer un drama, això ha
de ser absolutament natural; com amb naturalitat vàrem
acceptar que durant uns anys, per uns criteris que en aquell
moment, jo no li vull repetir, però també tinc la còpia del Diari
de Sessions aquí, del Senat, del que va contestar la Sra.
Fernández de la Vega, no li vull tornar repetir perquè veig que
vostè també s’ho ha llegit, es va fer per uns criteris que
aconsellaven aquesta substitució.

Com és natural, vàrem acceptar llavors que durant uns anys
s’hagués produït una normal alternança i hagués entrat una altra
ciutat, perquè, encara que per a nosaltres Palma és
importantíssima, vostè sap que els seus béns de patrimoni
nacional són els més petits en volum dels sis ajuntaments que
tenen immobles considerats patrimoni nacional, el més petit
volum. Vull dir que, per exemple, La Granja, a la qual vostè
s’ha referit, amb 5.000 habitants té el triple de patrimoni
nacional que no té Palma, i a més també té un palau reial. I sap,
Sra. Feliu, que l’Ajuntament de La Granja, tot i ser tan petit,
havia sabut obtenir, i aquest va ser un dels motius pels quals va
entrar en el Consell d’Administració en el 2004 de Patrimoni
Nacional, obtenir, amb un Govern central d’un altre color
polític, 3 milions d’euros de fons europeus que va saber també
administrar de forma eficaç en aquests quatre anys que hi ha
estat, per a la restauració del patrimoni nacional que té en el
seu terme?

Ho torn a repetir, al Grup Parlamentari Socialista li agrada
que Palma torni ser al Consell d’Administració de Patrimoni
Nacional i per això el primer punt de la nostra esmena. Però els
ben assegur que qui els parla mai no es sentirà ofesa si el
Consell de Ministres, fent ús de la potestat exclusiva que li
dóna l’article 66 del Reial Decret que estableix el Reglament i
també la Llei de Patrimoni Nacional, decideix que altres
ajuntaments han de ser representats dins el seu consell
d’administració, produint-se una saludable alternança. Per què
quina és la concepció que el PP demostra dels càrrecs en sentir
que es menysprea una batlessa perquè deixa de pertànyer a un
consell d’administració del qual va ser nomenada per lliure
designació? Jo no li vull llegir la part de la resposta que va
donar la Sra. Fernández de la Vega, perquè vostè ja se l’ha
llegida, però és que deia exactament això mateix que dic. O és
que no sabem tots els que ens dedicam a la política que tot just
quan ens nomenen en un càrrec de lliure designació hem de
tenir feta la bossa per a quan ens cessen? I no sabem tots els
que ens dediquem a la política que és de mínim respecte que
quan canvia qui ens ha designat per lliure designació s’ha de
posar el càrrec a disposició de forma immediata? Perquè això
és el que jo he vist fer en el Consell d’Administració quan se’ns
designa.

Jo no vull allargar-me més en aquest tema, que és el primer
punt de la meva esmena, però alhora que argumentava el primer
punt també he volgut donar arguments per rebutjar l’acusació
de partidisme que fa el Partit Popular. Home, sona estrany que
es faci una acusació de partidisme si, com ja ha repetit la Sra.
Feliu, dels 22 anys que Palma ha estat representada en el
Consell d’Administració de Patrimoni Nacional 13 ho ha estat
per batles i batlesses del Partit Popular, i d’aquests 13 anys 8 hi
havia al Govern de l’Estat el Partit Socialista.

També li torn repetir el que ja li vaig repetir fa quatre anys,
quan es pren qualsevol decisió relativa a patrimoni nacional i
encara que no sigui preceptiu, perquè no ho diu enlloc, ni a la
llei ni al reglament de Patrimoni Nacional, sempre es consulta
la Casa Reial. Es va consultar el cessament i ara s’ha consultat
també la designació.

Passem al segon punt de l’esmena de substitució, que també
és molt fàcil d’argumentar, perquè el PP a la seva proposició no
de llei el que ens demana és, i llegeixo textualment, que “El
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a mantenir en el futur la representació de la ciutat de
Palma en el Consell d’Administració de Patrimonio Nacional”.
I això a nosaltres ens sembla que és una contravenció del que
diu el Reglament de la Llei de Patrimoni Nacional.

Em permetin que els llegeixi l’article 66, en el seu paràgraf
número dos, diu: “El presidente, el gerente y los demás
miembros del Consejo de Administración serán nombrados
mediante real decreto, previa deliberación del Consejo de
Ministros, a propuesta y con el referendo del presidente del
Gobierno”. D’acord amb el contingut d’aquest article és
absolutament impossible fer el que demana la proposició no de
llei del Partit Popular, perquè el que ens proposa el Partit
Popular és que el Parlament de les Illes Balears demani una
cosa que va contra l’esperit i el text de la Llei i el Reglament de
Patrimoni Nacional, així de clar i així de llis. No es pot fer
això, no es pot demanar que el nostre Parlament faci això, i
malament acomplim la nostra funció els diputats i les diputades
que demanem al Parlament coses que no són de la seva
competència.

Per això, nosaltres hem presentat una esmena que, recollint,
ens sembla, l’interès que la ciutat de Palma estigui
representada, el que fem és demanar al Parlament que insti el
Govern d’Espanya a tenir en compte la importància i la
singularitat dels béns de patrimoni nacional de Palma a l’hora
de decidir els membres del Consell d’Administració de
Patrimonio Nacional, tot respectant el contingut del
Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del
Patrimonio Nacional, que estableix la forma de la seva
designació.
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De veritat que jo he volgut oferir una proposta que, dins de
les competències d’aquest Parlament, reculli allò que la
proposició no de llei del Partit Popular té de favorable als
interessos de Palma, encara que a mi m’agrada l’alternança i
cregui que tot el dramatisme que el PP fa en relació amb aquest
tema és això, dramatisme.

Confio que el Partit Popular aprovi l’esmena presentada i
puguem passar pàgina d’una vegada a aquest tema que, de
veritat, crec que no està de cap manera entre les preocupacions
dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. En torn de fixació de
posicions dels grups que no han presentat esmenes, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. A consideracions prèvies, bé, és
evident que la ciutat de Palma, la capital de les Illes Balears, en
altres temps, òbviament, casal del Regne de Mallorca, compta
amb un patrimoni fora de tot dubte, no fa falta esmentar
l’Almudaina, reconeguda internacionalment, per tant no fa falta
entrar en tota aquesta explicació. Per tant, sembla lògic que
Palma estigui directament representada en el Consell
d’Administració del Patrimoni Nacional com ho ha estat en
altres èpoques. És cert que ho ha estat durant les èpoques de
n’Aguiló, de’n Fageda, i també durant un cert temps a l’època
de na Catalina Cirer.

De tota manera, el fet de deixar d’estar representada pensam
que és una decisió que es va prendre des del Consell de
Patrimonio i que difícilment podia ser contrarestada ni pel
Govern de les Illes Balears ni pel propi consistori de Palma,
vull dir que quedava al marge aquesta decisió. Pensam que
cada organisme té les seves pròpies regles i les seves pròpies
regulacions i que, en aquest sentit, encara que siguin les
institucions d’autogovern de les nostres illes hi podem fer cap
contribució més substanciosa que el fet de donar-hi la pròpia
opinió, però al marge de donar-hi la nostra opinió poca cosa
més s’hi pot fer.

Ara bé, m’agradaria en aquesta intervenció ultrapassar una
mica allò que sembla una picabaralla entre el Partit Popular i el
Partit Socialista, encara que reconegut que el bipartidisme està
últimament com a molt de moda, però a aquesta diputada
sempre li agrada, si és pertinent, defensar una mica aquest
pluripartidisme. Per tant, la meva reflexió en aquest cas sí que
aniria envoltant que qui hauria de gestionar el patrimoni de les
Illes Balears hauria de ser únicament i exclusivament el Govern
de les Illes Balears. Consider inadmissible que haguem de ser
dins un consell d’administració del Patrimonio Nacional
perquè hi ha tota una sèrie de béns de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa, Formentera no en aquest cas, que s’administren des
de Madrid, efectivament hi hem de ser perquè ara mateix les
competències són allà. Però pens que s’hauria de treballar
fonamentalment per deixar-hi de ser.

Per això, i al voltant d’aquestes consideracions no podem
acceptar la proposta del PP, no és competència nostra posar les
regles que regeixin el Consell d’Administració de Patrimoni
Nacional. Però tampoc no voldríem que el nostre vot negatiu
pogués ser confós amb el del Partit Socialista, en aquest cas sí
que donaríem suport a l’esmena que presenta el Partit
Socialista, encara que ens agradaria, ho torn a repetir, que el
patrimoni de les Balears fos administrat pel Govern de les Illes
Balears i no per cap altre govern ni cap altra institució i és cap
aquesta direcció on hauríem de treballar tots plegats, però, ara
per ara, la situació és la que és.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Procedeix ara, si hi ha interès
d’acostar postures, de suspendre la sessió, si així el grup
proposant ho demana, si no, reprendríem la sessió. 

Té la paraula el grup proposant per explicar si accepta o no
l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. A mi em pareix molt bé el que he
sentit fins ara aquí, el que passa és que estic, realment, sorpresa
de veure el poc interès que tenen aquests diputats a defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears. A mi, el que està
dient, ara, el Sr. Marí, que un organisme tengui les
competències o no les tengui jo no hi entr, aquest no és el
debat, està creat per llei i punt, vull dir el que estic dient és que
quan existeix aquest organisme i pren unes decisions que als
ciutadans de les Illes Balears no ens acaben d’agradar, com a
mínim, els ciutadans d’aquestes illes el que esperen és que les
institucions, en aquest cas el Parlament, mantengui una postura
i els defensi, després ja decidiran, ells ens diran mira, del que
vosaltres demanau, res de res, però des d’aquí no hem de fer,
vull dir, no  farem res perquè això ho decideixen ells, no, jo
crec que la veu de Balears s’ha de sentir en aquestes i
tantíssimes actuacions importants i jo crec que és, realment,
sorprenent veure com els diputats d’aquest parlament no tenen
cap interès a defensar els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears.

Sra. Alberdi, vostè em diu que això és fruit de l’alternança.
Alternança. Està claríssim que la Sra. De la Vega va faltar a la
veritat perquè alternança jo ho puc entendre si entra un
ajuntament i es lleva l’altre, però si hi caben tots dos, i em
pareix molt bé que La Granja hi sigui, jo no vull entrar a
manifestar cap opinió, faltaria més, La Granja té tot el dret del
món d’estar dins Patrimoni Nacional, no és aquest el debat, el
debat és que la Sra. Vicepresidenta De la Vega ens va dir que
sortia Palma perquè entrava La Granja, i ara resulta que ara sí
poden entrar Palma i La Granja, en què quedam, quina és
l’alternança que justifica la Sra. De la Vega? No la veig jo
aquesta alternança. No s’han carregat a cap altre ajuntament
socialista per tal de ficar l’Ajuntament de Palma des que és un
ajuntament governat pel Partit Socialista. Siguem seriosos,
siguem coherents, em pareixeria molt bé si ara veiéssim que es
torna llevar un altre ajuntament perquè entri Palma, estaríem
encantats, el que no ens pareix bé és que se’n riguin de
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nosaltres, que se’n riguin dels ciutadans de les Illes Balears i
encara aquí es reafirma en l’alternança, digui’m quina
alternança és la que hi ha quan tornen estar els dos partits,
digui’m per favor quina és aquesta alternança perquè la veritat
és que no ho entenc. 

Jo parl de partidisme claríssimament, Sra. Alberdi, vostè em
diu, bé a l’època del Sr. González estava el Sr. Fajeda de ... és
que jo estic parlant del partidisme del Sr. Zapatero, és que torn
a insistir, en vint-i-dos anys en govern del Sr. González, va
començar amb la UCD, després del Sr. González, el Sr. Aznar,
no hi hagut cap canvi en vint-i-dos anys, ha hagut d’entrar el Sr.
Zapatero i aplicar el seu partidisme de sempre i de treure un
ajuntament, simplement, perquè és d’un color, del Partit
Popular, està ben clar. Faltaria més que durant els altres anys
s’hagués aplicat aquest partidisme, però es molt de fer el paper
que estan fent vostès de defensar una actitud absolutament
sectària, no té altre nom, i una actitud de mentir als ciutadans
d’aquestes illes davant, quasi res, el Senat, quan la
vicepresidenta té... és que ja no sé quina paraula emprar, però
bé, vull dir, té el coratge de dir davant tothom que és una
alternança i que tal, bé, l’alternança no la volem, la volem
veure ara. 

Jo crec que com a diputats d’aquest parlament estam
obligats a defensar els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears i em costa veure que els diputats d’aquestes illes no són
capaços de demanar a Madrid que sempre dins un consell, com
és el consell de Patrimoni Nacional, ha de ser present la ciutat
de Palma i no em comptin històries què això no és legal, ja ens
ho diran ells si entra o no entra, però jo li puc assegurar que si
durant vint-i-dos anys ha estat possible que l’Ajuntament de
Palma estigués representat i ara torna a ser possible, no té cap
justificació objectiva ni una que durant aquest període de
govern del Partit Popular a l’Ajuntament de Palma estigui fora,
la qual cosa, la veritat lament moltíssim.

Referent a l’esmena de substitució que ha presentat el
PSOE, la veritat no sé com l’he de definir, Sra. Alberdi, no em
faci definir com pens que és aquesta esmena, vull dir, una
esmena que el Parlament es congratula que la ciutat torni a
estar representada, perfecte, que el Parlament insta el Govern
a tenir en compte la importància de Palma, perfecte, però que
no tengui memòria històrica i no reconegui i no lamenti que
durant aquests anys s’ha apartat a l’ajuntament de Palma,
simplement, per ser d’un color polític diferent al partit que
representa el Sr. Zapatero, la veritat és que crec que es volen
tornar a riure de nosaltres i això, Sra. Alberdi, no. Està clar que
si a aquesta esmena es fes un punt on diu que el Parlament
d’aquestes illes lamenta l’exclusió que va tenir durant els setze
anys de govern del Partit Popular a l’Ajuntament de Palma la
podem acceptar, però d’aquesta manera, per favor, siguem
seriosos i facem honor a la realitat que no és una altra que es va
treure l’Ajuntament de Palma simplement per ser del Partit
Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Entenem, doncs, que el Grup
Popular no accepta l’esmena. Per tant, passaríem a votar la
proposició no de llei en els seus termes.

Vots a favor de la proposta del Partit Popular? 

Vots en contra?

Sra. Lletrada.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 9; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2621/07.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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