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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Perdón. José María Rodríguez sustituye a Ana Castillo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I. Compareixença RGE núm. 7697/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Socials, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, per tal
d'informar sobre el programa de sensibilització i
informació Regions del Món: Orient Mitjà.

Idò passarem al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en l’escrit RGE núm. 7697/09, presentat per quatre
diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració per tal d’informar sobre el programa de
sensibilització i informació Regions del món: Orient Mitjà. 

Assisteix la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, l’Hble. Sra. Josefina Santiago, que ve
acompanyada del Sr. Antoni Ballester i Munar, cap de secretaria
de la conselleria.

Té la paraula la Consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, Josefina Santiago, per tal d’informar sobre el tema
objecte de la compareixença.

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

Bona tarda a tothom. Gràcies, president. Efectivament
aquest tema de regions del món, com diu vostè, (...), és un
programa que es du realitzant des de la Direcció General de
Cooperació, independentment de la conselleria a la qual ha estat
adscrita, des de fa set anys. És tota una sèrie de carpetes
didàctiques sobre diferents regions del món i es tracta d’un
material dirigit als joves i que normalment són dos quaderns de
caràcter didàctic dirigits als joves i un de caràcter pedagògic,
que és el de l’educador. Normalment ve sempre acompanyat
d’un mapa i d’un adhesiu.

Fins ara s’han editat les següents carpetes: Amèrica del Sud,
Amèrica central, Àfrica occidental, Magrib i Mediterrània
oriental. L’objectiu d’aquesta colAlecció és apropar els nostres
joves a la realitat dels països del sud amb els quals es fa
cooperació. L’objecte de contracte o de compareixença a què
vostès fan referència va ser la darrera, que és “Els pobles de la
Mediterrània oriental”, que té el mateix format que les anteriors,
és a dir, un mapa de la zona, un quadern didàctic, un altre
quadern didàctic sobre la vida quotidiana i el quadern de
l’educador, i tot això va acompanyat d’aquest tipus de carpeta.

El 24 de setembre de l’any 2008 l’òrgan de contractació va
resoldre iniciar l’expedient de contractació -l’òrgan de
contractació era l’Agència de Cooperació- “Regions del món”,
mitjançant procediment negociat i tramitació ordinària. El 6
d’octubre del 2008 l’òrgan de contractació resolgué aprovar
l’expedient i els plecs de condicions tècniques i les clàusules
administratives particulars, i autoritzar la despesa per un import
de 58.000 euros. L’11 de novembre del 2008 l’òrgan de
contractació va resoldre adjudicar provisionalment, i finalment
el 28 de novembre de forma definitiva, a l’empresa Inrevés. En
aquest mateix procediment negociat sense publicitat es varen
presentar dues empreses més, DCP3 i Di7, i eren els continguts
que els he comentat, bàsicament era l’edició de material de
difusió i elaboració de les carpetes didàctiques, l’edició de 1.500
exemplars d’aquestes carpetes, contenidors que s’anomenen,
amb els 1.500 exemplars dels quaderns didàctics 1 i 2, el
quadern de l’educador, el mapa, un CD i un adhesiu.

I això és el que en principi és el desenvolupament d’aquest
contracte que efectivament es va fer en els terminis...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar
la formulació de preguntes o observacions, per la qual cosa
demanaria als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar.

Idò continuarem. Per tal de formular preguntes o
observacions, per part del Grup Parlamentari Popular intervé el
Sr. Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, por asistir
a esta comparecencia acompañada de su equipo, de personal de
su equipo.

Esta comparecencia se ha pedido porque es evidente, y
cuando este diputado solicitó de la conselleria la información
pertinente a este contrato por importe de 58.000 euros, se le
remitió una información que lógicamente no entendíamos.

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Rodriguez. Si es pot acostar un poc més el
micròfon perquè tothom ho senti... Gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo repito otra vez para que quede
bien... Que cuando este conseller pidió a la conselleria una
información sobre un contrato de servicios realizado a través de
la Agencia de Cooperación Internacional sobre el programa de
información y sensibilización “Regiones del Mundo: Oriente
Medio”, pues no entendimos ni el contenido ni el importe,
porque como he dicho anteriormente por un importe de 58.000
euros nos dieron como contenido un informe, un informe muy
sui géneris, un informe donde no justificaba bajo ningún
concepto el importe del informe con el precio pagado.
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Ayer a mí en esta misma sala se me recriminaba que un
informe, un estudio que yo encargué en su momento, cuando era
conseller, había pagado por 48 páginas 46.000 euros. Me decían
que era mucho mirado por páginas, inclusive fue una denuncia
que hicieron. Pues por esta misma razón yo puedo decirle a
usted, a la vista de este informe, salvo que usted luego me
amplíe más la información, que este informes de 23 páginas,
58.000 euros, pues evidentemente es a 2.500 euros la página.
Esto no lo dice aquí ni lo dice el contrato, el objeto del contrato,
ni lo dice la información que usted me remitió. Cuando yo a
usted le pedí la información usted me remitió este informe
exclusivamente, y el objeto del contrato que nos mueve, dice,
“l’objecte del contracte és la realització del servei del
programa d’informació i sensibilització “Regions del món”.
L’empresa s’ha d’adscriure a l’execució del contracte (...)
mitjans personals o materials específics a la seva oferta”.
Clar, jo no tinc l’oferta, tinc això només.

No obstante, a pesar de que usted me aclare ahora si
efectivamente dentro de este precio entra la edición de este
álbum y el número de álbumes que se ha hecho y la distribución
que se ha hecho del mismo, un informe donde por ejemplo, al
azar, le hablo a usted y me dice el informe “visita a la ciudad
vieja de Hebrón; la ciudad vieja de Hebrón es una de las
ciudades más antiguas del mundo, tiene miles de años de
antigüedad. Estaba llena de bazares como todos los zocos, y con
gran actividad comercial y turística. En su centro está la medina
Ibrahim, en la que se encuentra también la tumba de Abraham,
lugar santo judío”. Claro, para esta conclusión pagar 58.000
euros yo decía que era mucho dinero. 

A la vista de esto yo le pedí que compareciera usted y me
dijera, evidentemente, en primer lugar qué objetivos
perseguimos con este programa, porque puede haber un
programa que tenga siete años de antigüedad como tiene éste y
a lo mejor el objetivo está distorsionado, a lo mejor no es
necesario que sea el objetivo éste ahora, habría que hacer otro
objetivo. En segundo lugar, si efectivamente, a parte de lo que
usted me envió a mí, con lo que yo en primer lugar me hice una
apreciación que veo que está distorsionada a la vista de lo que
usted hoy plantea, ¿cuántos cuadernos se han editado de este
material que usted acaba de decir? En tercer lugar, ¿cuántos se
han distribuido y cómo se han distribuido?, porque la verdad es
que no tenía conocimiento; normalmente cuando se hace una
publicación de cualquier cosa a los diputados les suelen enviar
para que tengan constancia de lo que hacen las consellerias o los
institutos o algo por el estilo, no conozco este documento, y
lógicamente, como luego veremos más cosas, también me
gustaría decirle a usted si esto a que se refiere este programa
está incluido dentro de aquella cantidad que dijo un medio de
comunicación que había gastado la conselleria sobre los tebeos
o si es una cosa a parte, si es distinta. Y permítame decirle que
si es distinta, ¿no le parece a usted que es mucho dinero en
época de crisis para gastarnos en este aspecto? ¿No le parece a
usted, consellera, que con 10 millones de pesetas se puede hacer
mucha inversión, inclusive plantear integración dentro de la
ciudad de Palma o de las Islas Baleares, o de la isla de
Mallorca? ¿No cree usted que a lo mejor estamos estudiando
conflictos en áreas muy lejanas de las nuestras y no estamos
estudiando conflictos dentro de nuestras ciudades, de nuestros
pueblos, de nuestras islas, que posiblemente necesiten más
estudios y más integración y más esfuerzos de lo que estamos
dedicándole ahora? 

Yo, consellera, espero sus respuestas. Yo no entendí que se
pagase por este informe 58.000 euros, no lo entendí y no lo
entiendo; no entiendo que se haga esta base documental para
hacer luego un trabajo, es que es impresentable esto, si hay más
documentación en internet que lo que dice aquí sobre el tema
éste, y le invito a que lo haga, y lógicamente, como no conozco
la publicación, no puedo decirle cómo es la publicación. Lo que
sí le digo es que el nivel literario, el nivel de actualidad, el nivel
que tiene este informe es totalmente intranscendente. Si esto
fuera así habríamos regalado 58.000 euros a alguien; no sé a
quién no con qué interés, pero esto no se puede coger por
ningún lado, y esto es el documento que usted me envió a mí
cuando yo le pedí esto.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Consellera, molt breument, en primer lloc per agrair la
seves explicacions que ens ha donat, i per fer un parell de
reflexions. Nosaltres pensam que com a part fonamental de
l’àrea de cooperació hi ha la vessant de la sensibilització,
sensibilització que nosaltres pensam que ha d’anar dirigida a
qualsevol persona de la societat però especialment i d’una
manera molt important als joves, els joves han de conèixer què
passa al nostre món perquè han de comprendre què és el que
passa al nostre món, i probablement la resolució d’una bona part
dels conflictes que tenim avui en dia recau en el fet que aquestes
persones que són joves en un futur puguin actuar i que sàpiguen
de què estan parlant.

Jo afegiria més. La manera com ha parlat el Sr. Rodríguez
en referència als conflictes de l’orient mitjà jo crec que és una
bona mostra d’aquest desconeixement d’uns conflictes que estan
tal vegada lluny des del punt de vista geogràfic però que ens
afecten d’una manera molt important. Jo diria més: dóna la
casualitat que jo he estat fa una setmana justament a Palestina
i un dels missatges que ens donaven les persones amb les quals
ens entrevistàvem, persones molt variades, d’organitzacions
socials, de partits polítics, era que per favor contàssim què és el
que passa allí, contàssim què és el que passa allí perquè es veien
d’alguna manera abandonats justament per la Unió Europea en
general i per Espanya en particular.
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Per tant insisteixo que està molt bé tota la feina que es faci
de sensibilització, els joves, i pel que veig els més joves, han de
conèixer què és el que passa, i per tant l’animam a continuar
amb la seva feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades, jo
també faré una intervenció breu i jo crec que la seva base serà
defensar el fet que, quan es fan polítiques de cooperació, una
part d’aquestes polítiques de cooperació siguin polítiques d’allò
que alguns anomenen educació per al desenvolupament, alguns
anomenen sensibilització, alguns anomenen conscienciació,
però que ve a ser una mica el mateix, és educació; quan parlam
d’educació per al desenvolupament o educació per a la pau, en
aquest sentit no parlam d’educació en sentit estricte de
l’educació, d’allò que es fa a l’àmbit de l’educació formal, sinó
educació adreçada a infants, a joves, a majors, en general al
conjunt de la ciutadania.

I una persona que s’hagi acostat a aquest món de les
polítiques de cooperació sap que les mateixes entitats que fan
polítiques de cooperació, les especialistes, les que en fan molta,
Oxfam, o Mans Unides, o la gent que du molts d’anys
d’experiència, són els primers a defensar que al costat de les
polítiques de cooperació sobre el terreny, el típic projecte que
es fa a un país del sud, es facin polítiques de sensibilització, es
facin polítiques d’educació ciutadana aquí, als nostres països.
Alguns fins i tot diuen aquelles frases famoses que la millor
política de cooperació que es pot fer respecte del sud és fer
política d’educació, de sensibilització en el nord per canviar
valors, per canviar actituds perquè realment puguem anar a una
societat més equitativa.

Fins i tot és així que hi ha moltes associacions, moltes
d’aquestes grans ONG que reclamen que quan una
administració fa un pla director de cooperació o una planificació
de cooperació o el que sigui, destini, reservi ja un percentatge
del pressupost a polítiques de sensibilització, un percentatge que
varia, que alguns xifren en un 5%, alguns fins i tot el xifren en
el 10%, però de fet la tendència actual és que cada vegada més
la gent més especialitzada i més coneixedora i més professional
i que més està per un canvi real de la situació valori la
importància del fet que això és una part de política de
cooperació i això és política de cooperació, això no és una cosa
a part, no un caprici que feim perquè ens fa ilAlusió quan en
realitat ho podríem destinar aquí perquè hi ha crisi; això és part
de la política de cooperació i quan parlam per exemple del típic
0,7 un component d’aquest 0,7 també són aquestes polítiques
que s’han de fer aquí sobre el nostre terreny per canviar, com
dic, valors, per canviar actituds i per canviar coses al nord
perquè de retruc puguin canviar en el sud.

Respecte d’aquest cas en concret poca cosa més del que ha
dit la consellera. Jo he entès perfectament, a més perquè aquest
és un programa antic que ja fa molts d’anys que es fa, que
aquesta quantitat per la qual ha estat contractat no és per un
informe sobre la situació a Palestina, la qual cosa realment ho
faria un contracte molt car, sinó que és bàsicament per a una
edició de materials; més que per a una campanya concreta que,
a part d’edició de materials, també inclou la mateixa difusió dels
materials i activitats de difusió de materials, i moltes altres
coses. 

M’estranya la sorpresa pel tipus de campanya i per la
quantitat, perquè no deixa de ser la mateixa campanya, amb el
mateix nom, que ja s’ha fet durant una sèrie d’anys, que durant
l’etapa anterior, en què la Sra. Pastor era consellera
d’Immigració i Cooperació, se va seguir duent a terme, i per tant
m’estranya una mica la sorpresa per una activitat en la qual
bàsicament hi ha hagut continuïtat durant aquesta sèrie d’anys
entre el que va fer el primer pacte de progrés, el que va fer el
govern anterior del Partit Popular i el que està fent el govern
actual. 

Un altre debat seria com s’ha d’afrontar el tema d’orient
mitjà a l’hora de fer polítiques de sensibilització, però aquest és
efectivament un altre debat. En qualsevol cas jo avançaré que
per part nostra allò que ha fet la conselleria en aquest tema ho
ha fet de manera correcta.

I voldria acabar només dient una cosa que volia dir abans
però no hi he pensat: que el fet que les polítiques de
sensibilització, d’educació ciutadana i de promoció de la pau
són una part de les polítiques de cooperació, és una cosa que
està fixada a la mateixa llei de cooperació que va ser aprovada
pel govern del Partit Popular -és la Llei 9/2005-, per aquesta
cambra però promoguda pel govern del Partit Popular. La Llei
9/2005 diu al seu article 3: “Un dels valors que fomenten
l’actuació de la cooperació és la defensa i promoció de drets
humans, pau i llibertats fonamentals”; per exemple l’article 9
diu quines són les prioritats en el camp de sensibilització i
educació pel desenvolupament, i diu “difondre la situació els
països del sud, promoure els valors de la pau”, etc., etc. Per tant
res que no estigui ja molt establert, res que no sigui ja molt
conegut i que no facin totes les administracions que es dediquen
a educació per al desenvolupament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll per un temps de deu minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. No exhauriré el temps, seré molt
breu, simplement per anunciar que valoram positivament la
continuïtat d’aquest projecte, valoram positivament l’elaboració
d’aquest material didàctic que interpretam que aquest és un
recurs gràfic potent que ha de venir a enriquir el procés educatiu
dels alumnes que en siguin beneficiaris, i que és una cosa que
vull pensam que ningú en aquesta cambra no qüestiona, que
millori el procés educatiu dels alumnes.
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Aquest material ha de venir a sensibilitzar i informar aquests
alumnes sobre la realitat socioeconòmica de diverses regions
amb totes les seves característiques i amb tots els conflictes que
hagin pogut tenir o aquells conflictes que encara siguin vigents
en el territori, bàsicament perquè els nostres alumnes puguin ser
molt sensibles amb la situació real d’aquestes altres regions.

Nosaltres entenem que aquest tipus de recursos lliguen molt
bé, evidentment, amb l’educació per al desenvolupament,
lliguen molt bé amb la sensibilització de la societat sobre la
cooperació al desenvolupament, lliguen molt bé amb el treball
per la pau i amb la resolució de conflictes vigents, i mantenen
un component pedagògic i didàctic que evidentment suposa una
acció en favor de la cooperació al desenvolupament, com
anunciava el portaveu que m’ha precedit.

Per una altra banda, i ja per acabar, de la intervenció de la
consellera es desprèn que el procés de contractació va ser
totalment transparent, on es varen presentar tres empreses i que
va ser adjudicat a l’empresa Inrevés, com ha anunciat la
consellera.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Té torn per contestar la Sra. Consellera.

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

Gràcies. En primer lloc vull agrair la intervenció de la Sra.
Suárez, el Sr. Llauger i el Sr. Coll donant suport a la iniciativa.
Aquesta iniciativa no és manteniment d’aquest programa per
part de la Direcció de Cooperació a través de l’agència perquè
efectivament coincidim amb els objectius. No només la llei fa
referència, o ha fet referència, Sr. Llauger, sinó també el Pla
director de cooperació de les Illes Balears que va ser aprovat per
totes les ONG que formen part, i pràcticament tota
l’administració, que formen part del Consell Assessor o del
Consell de Cooperació.

Aquí també es reuneixen com a objectius fonamentals tant
a les seves prioritats transversals, la defensa integral dels drets
humans, com a l’apartat també de prioritats estratègiques i
àmbits d’intervenció tot el tema de fomentar la cultura, el
coneixement d’altres cultures i tota la prevenció i maneig de
conflictes, violència i construcció de cultura per a la pau. En
aquest sentit aquests elements o aquestes vies didàctiques són
el que vol realitzar-se.

En relació als preus, Sr. Rodríguez, són preus de mercat. Jo
li diré que, per exemple, l’any 2006 i l’any 2007, que va ser un
contracte que va fer el Govern del Partit Popular, va ser per
182.000 euros, dos anys, si ho dividim per dos són 90.000 cada
un d’ells, nosaltres ho hem aconseguit per 58 un any, vull dir
que és bastant més barat. Un corresponia a Àfrica Occidental i
l’altre corresponia a Àfrica Central, només eren 1.500
exemplars de les carpetes i 1.000 dels CD, nosaltres són 1.500
exemplar de la carpeta i 1.500 exemplars dels CD. Per tant, li
puc dir que efectivament el nostre contracte ha estat inferior al
de l’any 2006 i 2007 i li puc dir que del 2007 al 2009 l’IPC ha
pujat, per tant, no és un problema de preu, és un problema de
preu de mercat realment ajustat.

Coincidim amb els parlamentaris que han intervengut que el
nostre objectiu és educatiu és aquest de fomentar el
coneixement d’altres cultures, pensam que des del coneixement
és on es pot establir la pau. I dir-li que, efectivament, en temps
de crisi sempre hi ha aquest dubte, de dir si s’ha de fer aquest
tipus de feina o no s’ha de fer aquest tipus de treball, nosaltres
hem apostat per mantenir-lo d’una forma ordenada i jo diria
racional. I dir-li també que des de la conselleria pensam que la
intervenció, quan és en crisi, l’Estat o les administracions
públiques, ha d’intervenir econòmicament, però no només ha
d’intervenir en construcció també ha d’intervenir en
determinades empreses. Darrera aquesta carpeta hi ha una
empresa petita que se sosté també amb intervenció pública. Per
tant, no només hem de pensar en un intervencionisme en
construcció en hostaleria sinó també en el manteniment de
petites empreses.

El preu és ajustat, nosaltres sempre valoram la conveniència
o no conveniència, quan estam en crisi, del tipus d’intervenció
que feim. Això és un programa que fa ja set anys que es
desenvolupava, tenia molta acceptació per part dels instituts i
era una llàstima aturar-ho, i que, a més, darrera d’això també hi
ha una petita empresa. Això es repartirà a 70 centres d’educació
secundària, a algun d’ells ja s’han repartit, a altres continuarem
repartint a partir de setembre.

El contracte dels pòsters, es refereix en al Passafronteres, és
un altre contracte, i no es preocupi que tendrem la delicadesa
d’enviar a tots els parlamentaris un exemplar del que vostè
reclama perquè estam orgullosos de la feina feta.

Referent a l’informe dir-li que l’objecte del contracte era
l’edició, publicació d’aquestes carpetes, 1.500 carpetes, més els
seus CD, més tot el que incorpora això. L’informe, a que vostè
fa referència, des de l’agència feim una proposta de com ha de
venir aquesta carpeta que són els mínims que ha de tenir aquest
material didàctic, pensant a qui va dirigit perquè va dirigit a
alAlots de secundària, no va dirigit a nivell universitari. De la
nostra proposta, que surt de l’agència, l’empresa fa un informe
perquè sigui acceptada per part de l’agència, però no pagam
l’informe, pagam l’edició d’aquestes carpetes. L’informe l’únic
que ens diu és que l’empresa posaria aquest contingut des de la
proposta que nosaltres feim de l’agència, nosaltres donam el
vistiplau i això es reflecteix en aquestes carpetes que és el que
pagam en el contracte. En aquest cas són 1.500 carpetes a més
a més del compromís de l’exposició gràfica de totes aquestes
fotografies utilitzades i de la informació de cada una d’elles,
també es realitzarà a tots els municipis de més de 20.000
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habitants amb aquests 57.431 euros. De fet ja se n’ha fet una a
Llucmajor i continuaran realitzant-se.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passarem al torn de rèplica. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, nosotros no estamos
en contra de este proyecto, de hecho los cuatro años que hemos
estado en el Gobierno se ha hecho, como usted misma acaba de
reconocer. De lo que yo estoy en contra es que usted no me
envíe los documentos que tiene y que yo le he pedido, usted
ahora juega con ventaja conmigo porque tiene documentos que
yo no conozco, no puedo valorar la oportunidad de esa
información porque no la tengo, usted me mandó,
exclusivamente, este documento como el objeto del contracto.
Por tanto, este diputado se ve ahora mismo indefenso en la
defensa de su posición para valorar positivamente o
negativamente; globalmente positivamente, pero no tengo ese
documento. De ahí la importancia de que atienda usted cuando
un diputado de la oposición le pide un documento para analizar
su acción de gobierno, y yo no lo tengo hoy, me he quedado sin
él.

Lo que he dicho ha sido, lo veremos más tarde, que por
cierto veo que todavía no ha empezado, que todavía no se ha
distribuido, he entendido que han sido 1.500 carpetas y 1.500
Compact Disc que se distribuirán en 70 colegios, que se harán
charlas, que todo esto lo llevamos pagado ¡eh!. Dice que se hará
en dos meses, esto fue en el mes de octubre, el contracto fue el
mes de octubre del año pasado, estamos en junio, vale, no se ha
pagado, pues ya está, el caso es que está todavía sin (...).

Pero hay dos cuestiones, Sra. Suárez, yo no desconozco el
conflicto, lo conozco, es la referencia a una diputada que me ha
dicho hace un momento no tanto como usted que ha estado poco
tiempo, pero lo conozco hace 2.000 años que están pegando,
2.000 años, es algo bíblico aquello, no es que ha nacido este año
ni muchísimo menos, hace 2.000 años que están pegando tiros
los troyanos, los palestinos y los israelíes, por lo tanto quiere
decir que el conflicto tal.

Lo que ocurre es que yo desconozco el folleto este, lo que no
sé es si después de leer este folleto los chicos y las chicas de
Baleares van a tener una mejor opinión del conflicto de allí. Es
que no lo sé, porque lo desconozco. No me fue enviado, me fue
escamoteada la información y yo lo desconozco, y espero que
la consellera, sé que no es con mala voluntad, porque conozco
a la consellera, pero usted convendrá conmigo en que yo no
tengo la información que tiene usted para poder decir el tema
este.

Otra cosa que no comparto es que España haya abandonado
a los palestinos, si hay un  país europeo que se ha mojado con
los palestinos, inclusive construyendo un aeropuerto, ha sido
España, ha sido España, no, no, en Cisjordania, al lado de
Jericó, construyó el aeropuerto, España para los palestinos. Y el
fondo de cooperación española con los palestinos se va volcado,
no sé cuantos millones ha invertido España en los últimos meses
a raíz de la última guerra que han tenido después de los muros.

Entiendo que hay que hacer las políticas de difusión del
conflicto para que los nuestros sepan como está, lo que con los
elementos que yo tenía, Sra. Consellera, no veía esta difusión
como se hacía, porque era tan primaría la información (...).

Por último, es evidente que las leyes, esta ley que promulgó
este Parlamento, de cooperación, las impulsan los Gobiernos o
la oposición, pero la aprueban los Parlamentos, no la aprueba
(...), cada uno tiene su sensibilidad. Mire si tenemos sensibilidad
con la Cooperación que promulgamos la Ley de cooperación de
Baleares promovida por un gobierno del Partido Popular que
lógicamente fue aprobada por alguien más que las Islas Baleares
por la Cámara. Y lógicamente, en cuanto al precio, si es barato
o es caro, está en función de lo que se recibe y luego también de
lo que se difunde. 

No sé consellera el problema que tiene de enviar, pero me
agarraré a una cuestión y es que me enviase usted completo el
proyecto de este programa porque me interesa, me interesa ver
la difusión que tiene, como se va a realizar, como se ha
ejecutado y lógicamente estoy de acuerdo con esta idea y con el
proyecto éste, lo que pasa es que la información que tenía yo no
era ni muchísimo menos la que tiene usted, que yo no puedo
controlar su gestión si tiene más información que yo.

Gracias, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula, per un temps de cinc minuts, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Molt breument, simplement per comentar al Sr. Rodríguez
que evidentment de les quatre coses que hem parlat segurament
no coincidim en la visió del conflicte. Jo el convidaria per a un
altre moment contrastar les nostres opinions i lògicament, aquí
no és el lloc, però li puc dir pel que he sentit, crec que estaria
molt bé que s’anàs de la comissió amb un d’aquests llibres per
informar-se un poc més.

I simplement, insistir en la postura inicial, encoratjar la
conselleria perquè continuï en aquesta línia de sensibilització i
d’educació per a la pau.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del gprup parlamentari, no?
No hi ha més intervencions. Per tant, la Sra. Consellera en torn
de contrarèplica té la paraula.

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

Gràcies. Efectivament, voluntat d’ocultar al Parlament
democràtic cap ni una, però de vegades jo no sé exactament la
pregunta o el contingut del seu document que va remetre. Si no
he vengut amb la documentació o amb el document que
concretament vostè em va demanar, si vostè va demanar
l’informe nosaltres li vàrem remetre l’informe, si vostè em va
demanar els contractes segurament li varen remetre els
contractes, si vostè m’hagués demanat un exemplar de l’edició
li haguéssim remés un exemplar de l’edició. La voluntat de la
conselleria sens dubte és facilitar al Parlament la seva obligació
parlamentària i democràtica que és fer el seguiment del Govern.
Per tant, cap problema d’enviar-li tota la documentació referida
a aquest expedient.

Vull clarificar-li que l’objecte del contracte era l’edició del
material, l’elaboració, l’edició de 1.500 exemplars i l’exposició
a municipis de més de 20.000, de la distribució aquesta vegada
s’encarregava l’Agència de Cooperació. Per tant, ells ho varen
complir en forma i nosaltres ens vàrem posar en contacte amb
la Conselleria d’Educació i hem pactat la distribució en aquests
70 centres de secundària. Quant a l’exposició en els municipis
s’ha començat a fer un calendari i ja he dit que la primera ha
estat a Llucmajor. 

Per part de la conselleria continuam amb la voluntat de
continuar amb aquest programa perquè efectivament ho tenim
en el pla director i que no tenim cap inconvenient d’enviar-li el
material si vostè ho demana amb més detall o si ho requereix
d’una forma més concreta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Tot seguit passarem, si els sembla
bé, al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui consistent en
les preguntes RGE núm. 7699 i 7700/09, que són les següents.

II.1) Pregunta RGE núm. 7699/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al còmic Passafronteres 2.

Per formular la pregunta RGE núm. 7699/09, sobre el còmic
Passafronteres 2, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Rodríguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, volvemos otra vez
al Oriente Medio, esta vez en un còmic y de ahí venía mi
referencia anterior, que yo creo que sí que hay que hacer
difusión, lo que no sé es cuanta cantidad hemos invertido en
esta discusión. Yo no voy a hacer eco de lo que decía un diario
que eran 300.000 euros, un diario publicó que se habían gastado
en un cómic 300.000 euros, usted rectificó al día siguiente
diciendo que no, que eran 70.000, no sé cuanto es. El contrato

que yo tengo es de 12.000 euros. El contrato que usted me ha
enviado a mí es de 12.000, perdón, de 17.500 euros, el contracto
que yo tengo aquí es de 17.500 euros. A la vista del mismo esta
vez sí que tengo, porque por cortesía suya me ha hecho llegar a
través de otra diputada, el tebeo, lo he leído, lo he leído el tebeo,
¿el cómic? También es el nombre de un cómic, genéricamente
también se acepta en España como sinónimo de algo que es un
cómic.

Le he de decir que estoy confundido, no sé, usted me va a
decir ahora a qué chicos o a qué chicas va dirigido este cómic,
pero la verdad es que clarificador no es, clarificador no es de lo
que pasa en Palestina. Es una versión un tanto sesgada de la
realidad, en ningún caso se cita que dentro de Palestina hay un
problema grave, muy grave, y es que la Unión Europea tiene
calificada como organización terrorista a un segmento que está
gobernando en Palestina. En la causa común de la Unión
Europea queda bien claro que Hamás es una organización
terrorista, en el cómic no se dice esto, solamente hay un malo.
Esta organización terrorista está expulsando de Palestina, de la
zona palestina que está, a todos los que no opinan como ellos,
hacen como ETA en el País Vasco, que hacen que se vayan de
Palestina, de la zona de Cisjordania, los que no piensan como
ellos. Esto no se ha reflejado en el cómic.

La realidad es que es muy complicado el cómic, a lo mejor
es que yo ya no tengo edad para leer cómics, tendré que
practicar más, antes los entendía mucho más los cómics que
ahora, ahora los entiendo menos, o que no han sido muy
afortunados los redactores del cómic, también podrían ser las
dos cuestiones, o puede ser que esté al nivel o puede ser que no
den el nivel los otros, pero es muy complicado, no se saca
ninguna conclusión del tema este. Mi pregunta es, ni más ni
menos, Sra. Consellera, que me diga usted también de este
ejemplar ¿cuántos se han editado?, ¿Si esto va con cargo o no al
contracto?

Yo tengo aquí pliego de condiciones técnicas y no lo dice,
no lo dice en ningún lugar, pero sí que esto tiene un coste y
quiero saber si en estos 17.500 euros va todo incluido o por el
contrario hay otro contracto que yo desconozco donde se paga
la edición de este cómic. También me gustaría saber cuántos se
han editado, cómo se ha distribuido, si esto es el número 2 o el
número 1 o es que va a haber una serie de continuidad y
lógicamente si se ajusta al pensamiento de la consellera, o sea,
es la versión de la consellera lo que el cómic dice, si el Govern
balear respalda todo lo que dice el cómic. Es muy importante
que quien edita una publicación pues se identifique o al menos
que ponga aquí la editora no se hace cargo de las afirmaciones
que hacen los creadores de este cómic.

Gracias, Sra. Consellera.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Li contesta la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, aquest còmic
efectivament tenia el valor de 100.000 euros, aproximadament,
i consistia en l’elaboració del guió original, creació dels
personatges, realització de dibuixos i ilAlustracions, adaptació
del guió al llenguatge del còmic, disseny i maqueta, correcció
lingüística i l’edició de 4.000 exemplars. D’aquests 4.000
exemplars, a data d’avui s’han distribuït 880 a l’Informe Jove,
110 a la Universitat, 2.480 a la Direcció General d’Innovació i
Formació del Professorat per a la seva distribució als instituts,
100 exemplars a la biblioteca i 17 al Senat dels Estats Units, que
ens ho varen demanar.

Aquest va dirigit...

(S'escolta una veu de fons que diu: “sí, als congressistes”)

...doncs als congressistes dels Estats Units se’n varen anar
17 perquè ens ho varen demanar. Es distribueix a secundària i
es distribueix a batxiller. L’objectiu, o la finalitat, efectivament
és el mateix que l’altra carpeta, amb un llenguatge diferent i
amb un conflicte concret, que és la sensibilització en relació
amb els conflictes que hi ha en el món i, a més, apostar per una
resolució del conflicte des de la pau i des de la diplomàcia. Es
va fer un número 1 del Passafronteres l’any 2002 i la nostra
intenció és fer un número 3 per tots els conflictes que hi ha en
els Grans Llacs.

No coincideix amb vostè que això estigui absolutament
esbiaixat, es tracten les organitzacions més radicals de Palestina
com a organitzacions terroristes, li puc llegir un parell de frases
que són al còmic que així ho apunten: “És immoral utilitzar la
desesperació de la gent per armar-les per a fins estratègics i
evidentment és immoral que un país bombardegi la població
civil. És un error que es desacrediti moralment davant el món".
En fi, un altre. Tots aquests tipus fan referència a Hamàs com a
un dels elements desestabilitzadors que no fan, que rompen, -sí,
vostè s’ho llegeixi bé i en trobarà-, tots aquests són punts que jo
li puc assenyalar.

Des de llavors una crítica als països àrabs tan rics que no
han ajudat als seus germans palestins desinteressadament. El
tema de les organitzacions extremistes que efectivament
bombardegen i envien míssils de Palestina a Israel atacant
també la població civil, tot el temps fa referència efectivament
que els dos extrems, les postures radicals impedeixen que hi
hagi una resolució de conflicte en pau. El que queda molt clar
dins tot aquest còmic és que el que ens interessa és la població
civil, la que s’ha de defensar. 

Explicam tota una sèrie de projectes que realitzam des de la
Direcció General de Cooperació com el tema d’aigua i el tema
de l’alimentació perquè arribi a tota la població civil. No és cert,
Sr. Rodríguez, que aquest còmic estigui decantat cap a un costat
i com a conselleria li puc dir que ho hem valorat, ho hem
estudiat i defensam tot el que promou aquest còmic que és la
resolució del conflicte des de la pau i des de la diplomàcia i no
des de la utilització de la violència d’una part o de l’altra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Rodríguez per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sr. President. He de decir que tenía marcada la
página. Tiene marcada la página, 34, 35, pero no he leído
Hamás, Hamás por aquí, eh?

No, no, ho he llegit ben clar, però Hamás no lo dice. No
dice que Hamás está expulsando a la gente de la OLP de allí ni
que Hamás está practicando abusos con la gente que no comulga
con ellos. No lo dice en ningún lado, Sra. Consellera, es lo que
le digo ahora mismo, si lo encuentra retiraré lo dicho y diré que
fantástico, pero yo no lo he encontrado. A lo mejor es que no lo
he mirado bien o no lo he mirado con los mismos ojos, pero yo,
Hamás, la expresión de que Hamás, un grupo terrorista de la
Unión Europea, esté reflejada en el tebeo, no lo he leído. No lo
he leído, sí que he leído otras cosas que pueden conducir a lo
que quiera, sí he leído un conflicto, el conflicto del Líbano, que
ya está superado y que ya no hay en aquel tema.... en el tema
este, nos hemos ido de Palestina al Líbano pero bueno, están
cerquita, están por la zona, ya está bien.

Hay dos cuestiones que le digo (...), lo que usted me acaba
de decir ahora mismo, yo la creo, creo que efectivamente se han
editado 4.500 ejemplares, pero eso no lo dice en su pliego de
condiciones, el que tengo que usted me ha enviado no dice nada
de esto, ni el objeto de contrato ni el pliego de condiciones que
me ha mandado usted no dicen que se (...) la edición, de ahí mi
pregunta.

¿Qué pagamos con 17.500 quinientos euros? De ahí mi
pregunta. Claro, vuelve usted a jugar con ventaja, tiene usted
documentos que yo no tengo. Le he pedido el pliego de
prescripciones técnicas para el cómic Passafronteres 2, objeto
de este contrato, usted me lo envía y aquí lo único que dice el
pliego de prescripciones técnicas de éste y tal es el proyecto.
“(...) disposa (...)”, o sea relata lo que dice el cómic, pero en
ningún caso -en ningún caso- pone como condición la edición
de 4.500 ejemplares ni el número de páginas ni el grueso de las
páginas ni nada de esto. Esto es vital para el contrato. 

Por eso le digo que no lo entiendo, a lo mejor es que no
estoy acostumbrado a esto, pero no lo entiendo, ni en el pliego
de condiciones técnicas ni en el contrato se dice nada de esto
que usted ha dicho ahora. Usted lo dice y yo me lo creo. No
tengo por qué dudar de su palabra, pero es que evidentemente
así no puedo controlar el ejecutivo, la oposición no puede
controlar la acción del ejecutivo. ¿Por qué? Porqué hemos de
estar con la buena fe, con la buena fe hasta que se acabe la
buena fe, porque si usted no me manda los documentos que le
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pido ni me da usted los razonamientos que le exijo, pues
evidentemente no podremos convenir que al final tanta
confianza, pues se caerá en algún momento. Yo con todo el
cariño del mundo, Sra. Consellera, le digo: el cómic adolece de
que hace malos a unos y buenos a otros, aunque diga que hay
revoltosos en un lado, hay revoltosos en un lado, pero malos en
los otros. Lógicamente, pues, no hace el tema....

No tengo, voy a decir, ninguna..., no soy ni israelita ni
palestino, creo que es un problema tan grande y tan histórico
que es difícil de... y tengo tanta voluntad como el que más de
que se resuelva. Es difícil. La verdad es que el muro es terrible,
es una vergüenza, es algo incomprensible, pero desde que se ha
puesto no hay atentados terroristas en Israel. Por lo tanto, aquí
hemos tenido que quitar a unos señores, en España, el derecho
al sufragio, o sea el derecho a presentarse, a ser elegidos en las
elecciones, para que no haya gente de ETA en las instituciones
democráticas. Por lo tanto, quiero decir que siempre tiene un
costo. Siempre tiene un costo el evitar el mal mayor y también
es un derecho fundamental -también es un derecho
fundamental- como el de comunicarse unos con otros.

Por lo tanto, Sra. Consellera, si dice que están de acuerdo al
cien por cien con el tebeo, yo no lo estoy. No lo estoy porque no
refleja la realidad de Oriente Próximo, no refleja la realidad que
se vive allí, no se dice que dentro de Palestina hay una dictadura
que está hecha por un grupo terrorista que se llama Hamás. Esto
no se dice aquí, y que ha expulsado a casi un cuarto de la
población de su zona hacia el otro lado de Palestina porque no
comulgan con ellos y que lógicamente son, por ideología
política los ha echado fuera y que les niega el pan y la sal, y son
los mismos que utilizaban a los niños, a ponerles en las escuelas
para decir “esto no es una escuela” cuando bombardeaban.

Por lo tanto, Sra. Consellera, es muy complejo este tema, es
muy complejo, igual que vemos aquí que hacer política en
Baleares es distinto que hacerla en el País Vasco, aquí analizar
la cuestión de Palestina es..., es muy simplista este tebeo, es
muy simplista, es un tebeo. Es un cómic, vale ya, pero me
parece que hemos invertido mucho dinero en este cómic.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera.

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

Vull insistir que, en tot cas, a la documentació que ens
solAliciti, ho faci detalladament perquè no és voluntat d’aquesta
conselleria ocultar la informació perquè és una informació que
ha d’estar a l’abast i a més, la feim pública. Igual que, no li he
comentat abans, 300.000 euros va ser una equivocació del
director general de Cooperació i així ho vàrem publicar, es
referia a tot el programa de sensibilització i després ens vàrem
referir a 76.000 euros. D’aquests 76.000 euros, hi havia la
carpeta que té a veure amb pobles de la Mediterrània
conjuntament amb el tema del còmic.

Lament que vostè no comparteixi això, perquè això el que
no vol ser és una tesi doctoral respecte del problema que tenim
en aquest moment a aquest territori, perquè efectivament és un
problema de fa molts d’anys. El que vol explicar aquest còmic
-i li puc assegurar que si el llegeix amb detall veurà
efectivament que parla de tot el que vostè diu: la utilització
d’infants, la utilització que des de la zona palestina s’envien
coets, des de zones on hi ha un alta densitat de població i tot
això s’explica. El que vol exposar aquest còmic, Sr. Rodríguez,
és que efectivament aquí no hi ha ni bons ni dolents, aquí hi ha
un conflicte, un conflicte amb molts matisos i l’obligació que
tenim tots els governs democràtics d’apostar per una resolució
d’aquest conflicte en pau i des de -insistesc- la diplomàcia.

Surt el tema de Hamàs a distints motius, un, d’entre aquests,
des de, fixi’s que els mateixos partits i els mateixos grups que
conformen tot el tema palestí no estan d’acord, estan dividits, hi
ha dificultats. Vull dir, que hi ha molta d’informació dirigida als
alAlots de secundària perquè ho puguin llegir en aquest sentit per
informar, per sensibilitzar que aquí no hi ha bons i dolents, que
hi ha molts de matisos, que hi ha interessos i que hi ha
l’obligació de resoldre-ho, la resolució, des de la pau i des de -
insistesc- la diplomàcia.

Li diria, no ja com a conselleria, sinó com a Govern que
donam suport al Passafronteres i li he de dir que així ho va fer
el Sr. Moragues, ho va enviar a l’ambaixador d’Israel que també
ens va demanar aquest còmic i va defensar que aquest còmic és
elevadament -diguem- neutral i que compartim el compromís de
l’ONU de resoldre aquest conflicte des de la pau i la
diplomàcia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

II.2) Pregunta RGE núm. 7700/09, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al Seminari Colòmbia: conflictos y
derecho internacional humanitario.

Per formular la pregunta RGE núm. 7700/09, sobre el
Seminari Colòmbia: conflictos y derecho internacional
humanitario, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular,
l’Hble. Sr. José María Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. ya sé que no es correcto, pero tengo
que hacerlo, consellera, de este documento le pedía el plec de
prescripcions tècniques de este contrato i vostè em va enviar...
en este contrato no figura nada de lo que ha dicho...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, s’ha d’ajustar al contingut de la pregunta.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Perdó, i escolti, no estic discrepant de tot el còmic, pero en
parte sí. En parte sí que ..., bueno.

Bien, nos ceñimos ahora a la pregunta que es objeto ahora
de esta... de la consellera, es sobre Colombia, conflictos,
derechos internacionales y humanitarios. Me vuelvo a
sorprender. Este es un contrato que se firma día..., no pone la
fecha!..., no veo la fecha, no sé por qué razón no veo la fecha,
pero es igual, se firma con D. Jaime Zambrano Martínez y lo
firma D. Antoni Esteva Mestre, eran tres cosas de este gerente
y no lo veo aquí en ninguna..., no ha comparecido, pero bueno
ya está usted que me da las explicaciones de todo. Es raro que
no esté el Sr. Esteva, pero bueno.

Es un convenio que se firma en Colombia, conflictos de
derecho internacional y humanitario, también es un programa
que se ha hecho muchas veces ya sobre el tema este, que creo
que también es un punto a seguir y es un punto que además
estamos viendo cada año y al menos nos tenemos que alegrar
porque parece que lo estamos viendo hacia lo positivo, que cada
vez hay menos conflicto, aunque todavía quede alguna
reminiscencia. 

De este contrato, que es por importe de ... no lo veo ahora,
no le he..., 12.000 euros, me parece que son 12.000 euros, lo
miraré si acaso después. Me llama la atención una cuestión, que
a este contrato, Paz con dignidad es una ONG que se dedica,
lógicamente, a actuar en áreas de conflicto y que, lógicamente,
nosotros le hemos hecho un contrato para estudiar el Seminario
Colombia: conflictos y derecho internacional humanitario, y que
lógicamente pues ésta es su misión, que va allí, “el proyecto (...)
impulsada por la ONG Paz con dignidad y que forman varias
ONG más y que lógicamente se trata de un seminario (...)”, en
octubre 2008 (...) 2009 (...) de la materia de (...) de expertos de
creación de seminario; en enero del 2009, la evaluación de la
propuesta; en febrero del 2009, difusión y (...) asistentes, y en
marzo, se celebra el seminario. No sé si aquí o allí porque
tampoco lo he visto aquí reflejado, pero (...) Con este tema.

Sí, aquí lo veo ya, el importe de este seminario, o sea de este
proyecto, de esta propuesta de (...) es de 11.600 euros. Me llama
la atención que de estos 11.600 euros más del 10% se carguen
a este seminario por un viaje que realiza el Sr. Antonio Esteva
Mestre a Palestina. Me llama mucho la atención, pero aquí tiene
usted una fotocopia de una factura de Paz con dignidad, que
parece que es una agencia de viajes en vez de una ONG, donde
figura una factura con cargo a este programa de 11.600 euros
por importe de 1.712,72 euros por viaje, “gastos de logística y
viáticos cubiertos por Paz con dignidad y relativos a la estancia
en Palestina durante los días del 12 al 19 de octubre del
corriente, ambos inclusive, correspondiente a Antonio Esteva
Mestre”, pagado y lógicamente con una cuenta y firmado por el
Sr. Esteva. 

Yo le pregunto, Sra. Consellera, ¿cómo es posible que más
del 10% de un convenio se gaste en el viaje del gerente de la
Agencia de Cooperación Internacional? Y segundo ¿cómo es
posible que la redacción de un convenio para un estudio, un
seminario sobre Colombia, conflictos y derechos
internacionales, aparezca el gerente en un viaje, en Palestina?
Ésta es mi pregunta y esto es lo que yo le pregunto a usted
ahora.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Li contesta la Sra. Consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració per un temps de deu
minuts.

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

Sens dubte és una errada. Vull dir, és una errada perquè
efectivament no pot ser que, del contracte que vàrem fer privat
amb l’entitat Pau amb Dignitat que és membre de la Plataforma
Justícia per a Colòmbia, de tota una sèrie d’ONG que fan feina
a nivell de l’Estat, es pagui un viatge d’un gerent. Els viatges
del gerent, quan necessita traslladar-se per temes de gestió de
l’agència, es fan del capítol 2, no es paguen d’una subvenció
que es dóna a una entitat. Per tant, he de demanar disculpes, que
ha estat una errada i que mirarem de rectificar-la.

Efectivament, el que vostè ha comentat, això es fa un
contracte privat, per valor d’11.600 euros, 1.500 d’IVA, en total
12.200, que hi ha una recopilació de material d’octubre del 2008
a gener del 2009, que la recopilació de materials es va realitzar,
hi ha tota una sèrie de documents que són a l’expedient.
Bàsicament són materials que edita Amnistia Internacional i
diversos colAlectius d’ONG referits a la població civil com a
víctima de conflicte armat intern de Colòmbia, informe de
diverses organitzacions socials per fer el seguiment de les
recomanacions que fa l’ONU, temes de dóna i conflicte armat,
informe sobre situacions carceràries, etc., que es va realitzar en
temps i en forma, després va ser tota l’elaboració de propostes
definitives, la difusió del seminari i efectivament, la celebració
els dies 25, 26 i 27 de març a la Universitat Carles III de Madrid
d’aquest seminari amb la presència de 175 persones, amb un
aforament limitat.

Aquesta factura no correspon, per la informació que jo pugui
tenir en aquest moment, al pagament d’aquest seminari. Si és
així li demano disculpes i la ratificarem demà mateix. Ha estat
una errada, no pot ser.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Rodríguez per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Consellera, mire, estoy seguro que está tan sorprendida
como yo cuando me llegó el documento, pero aquí está una
factura original de Paz con dignidad, ya me extraña que Paz con
dignidad facture una factura, lo normal es que... él la pida y
facture su gente, etc, pero me gustaría saber dos cuestiones. En
primer lugar que usted me confirme si es un error, pero que
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usted me confirme si efectivamente entre el 12 y el 19 de
octubre el Sr. Antoni Esteva Mestre estuvo en Palestina, cómo
se pagó el viaje y con cargo a qué partida se (...) y con qué
objeto estuvo en Palestina el Sr. Antonio Esteva del 12 al 19 de
octubre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera.

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

Per la informació que puc tenir, efectivament, és una errada.
Difícilment, d’un contracte que vostè té es pot pagar una factura
d’aquestes característiques. El Sr. Esteva va viatjar a Palestina,
ell i també el director general de Cooperació, precisament a un
congrés que hi va haver d’una sèrie d’agències de cooperació de
diversos països europeus i de diverses comunitats autònomes
del nostre Estat. Coincideix més o manco amb aquestes dates.

El compromís és demà mateix clarificar aquest aspecte i
enviar-li, sense que vostè en faci petició, totes les preguntes que
han quedat formulades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

No havent-hi més assumptes a tractar, tan sols ens queda
agrair la presència de la consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració i del seu acompanyant.

I s’aixeca la sessió.
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