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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió. El
primer punt de l’ordre del dia són preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4194/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gasoducte a Menorca.

I la primera que fou ajornada de la sessió de l’11 de
desembre del 2007, presentada per la diputada Margalida
Mercadal del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en les seves
diferents compareixences, tan en comissió com aquí en el ple,
sempre ens ha dit, ens ha manifestat la voluntat d’aquest
Govern perquè Menorca no quedi despenjada del projecte del
gas i que el Govern s’esforçaria que formés part del projecte

energètic nacional. Per tant, aprofit aquesta ocasió per fer-li
aquesta pregunta. 

Quina planificació té la consellera de Comerç, Indústria i
Energia perquè el gasoducte, programat en un principi per a
Eivissa i Mallorca, arribi també a Menorca?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Vives té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Bon dia senyores i senyors diputats. Gràcies, Sra.
Presidenta. Sra. Diputada, en primer lloc reiterar la voluntat
d’aquest Govern perquè el gasoducte arribi a Menorca, després
d’haver unit Eivissa i Mallorca. El que s’ha de dir és que
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actualment a la planificació estatal hi ha incorporada l’arribada
del gasoducte a Menorca i es troba incorporada a la fase B en
aquests moments. Això vol dir que és una actuació no
prioritària. Només passa a la fase A quan es pot justificar
econòmicament. De totes maneres a la darrera comissió del
Consell Consultiu d’hidrocarburs, això va ser dia 9 de gener, fa
poc temps, la Direcció General d’Energia va fer la proposta de
solAlicitar la incorporació del gasoducte a la fase A. I ara estam
en aquest tema, s’ha de justificar econòmicament, però estam
fent feina en aquest sentit.

Reiter la voluntat d’aquest Govern perquè el gasoducte a
Menorca sigui una realitat. Però bé, s’ha de fer molta feina
prèvia i estam amb això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. No hi ha més intervenció.

I.2) Pregunta RGE núm. 4201/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a llei de pedreres de les Illes Balears.

Per tant, la següent pregunta és la que formula la Sra.
Esperança Marí i Mayans. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. A l’última compareixença de la
consellera de Comerç, Indústria i Energia, en comissió ja va
manifestar la necessitat que les Illes Balears poguessin comptar
amb una Llei de pedreres, perquè malauradament a hores d’ara
aquesta qüestió legislativa es troba en una situació lamentable.
Fins i tot ens trobam que és una legislació que fa més de mig
segle que no s’ha corregit i això està donant tot un seguit de
situacions molt kafkianes, com per exemple la de Formentera.
Sabem que hi ha havia la pedrera, es va tancar perquè estava
dins un ANEI i això està obligant la gent de Formentera a dur
els materials de pedreres d’Eivissa, algunes d’elles que també
estan dins ANEI, amb uns costos superiors, cinc vegades més
que els altres habitants de les Illes Balears, o bé també s’han de
dur els materials de Dènia.

Per tant, la meva pregunta seria si s’està treballant
actualment en la reforma d’aquesta legislació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sra. Vives té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Gràcies. Efectivament, ja des del principi de legislatura
vàrem manifestar la intenció de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia de fer una Llei de mines, pedreres, del que
li vulguem dir, per tal de regular l’activitat extractiva i que com
sabem ara mateix ens regim per una llei que fins i tot és pre-
constitucional i és molt ambigua i hi ha la necessitat per tant, de
posar un poc d’ordre en el sector.

Nosaltres en aquest moment ja hem començat a fer feina,
s’ha encomanat a un gabinet tècnic que comencin a preparar
aquesta llei. I pensam que a finals d’enguany es podrà tramitar
en el Parlament. De totes maneres vull reiterar el meu
compromís de fer arribar els esborranys en el sector, a tota la
gent interessada, per tal que entre tots ens surti una llei que
serveixi per regular l’activitat extractiva de la comunitat
autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. Vol fer ús de la paraula?

I.3) Pregunta RGE núm. 496/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a protocol de colAlaboració entre les
conselleries de Salut de les Illes Balears i de la Generalitat
de Catalunya.

Passam doncs a la següent pregunta i que és la formulada
per la diputada Marián Suárez. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el passat mes de
gener es va fer públic la firma d’un protocol entre les
conselleries de Salut de Catalunya i Balears. La pregunta que
li feim és la següent: en què consisteix el protocol de
colAlaboració entre les conselleries de Salut de les Illes Balears
i la Conselleria de Salut de Catalunya?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Té la paraula el conseller Sr.
Thomàs.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Dia 16 de gener va tenir lloc una primera trobada
entre la consellera de Salut de Catalunya i jo mateix, a fi i
efecte de per una banda intercanviar experiències, informació
i identificar problemes que tenim en comú i solucions que
puguem visualitzar en comú. D’això va quedar un protocol de
colAlaboració i que bàsicament s’estableix en cinc àmbits.

Un primer àmbit és assistencial, amb tres qüestions, parlar
de donació d’òrgans i trasplantaments; un segon, que és
visualitzar serveis de referència per a la nostra comunitat dins
Catalunya, i un tercer són projectes de colAlaboració entre
professionals.

Un segon àmbit la formació de professionals, treballar
mitjançant línies on line mútuament. Establir canals per a
intercanvis d’estades de professionals. I un tercer de recerca. 
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Dins l’àmbit de salut pública és recollir l’experiència que
estan desenvolupant a Catalunya en tema d’agència de salut
pública. 

Un quart àmbit és tot allò que fa referència a millorar
l’atenció sanitària que reben els nostres ciutadans i ciutadanes
quan han d’anar a hospitals de Catalunya. Que organitzin les
estades, visites i proves complementàries per rendibilitzar
millor aquestes visites.

I un darrer bloc és tot allò que fa referència a sistemes i
tecnologies d’informació. La nostra comunitat autònoma
assessorarà Catalunya en tema d’història de salut digital i en
tema de recepta electrònica. I establirem convenis en
telemedicina i teleassistència. El primer molt proper i en
sortiran molt beneficiats els nins de la comunitat autònoma que
hagin de rebre una cirurgia cardíaca a Barcelona i que només
hi aniran per a la intervenció quirúrgica i totes les proves
complementàries es podran fer a l’hospital de Son Dureta,
sense anar a Barcelona.

Això estableix un protocol de colAlaboració, és una via
d’inici. Per tant, nosaltres hem començat a Catalunya, però
aprofitarem per fer-ho en altres comunitats autònomes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. 

I.4) Pregunta RGE núm. 501/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a parador nacional en el Llatzaret de
Maó.

La següent pregunta queda ajornada... Sr. Moragues?

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

Sra. Presidenta, bon dia. Per demanar l’ajornament
d’aquesta pregunta que presenta el Grup Parlamentari Popular,
per impossibilitats per qüestions sobrevingudes al conseller de
Turisme, però que ell té molt d’interès en contestar en una
propera sessió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda doncs ajornada per la propera sessió.

I.5) Pregunta RGE núm. 502/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a destrosses a les instalAlacions dels
Príncipes de España.

La pregunta cinquena és la formulada per la Sra. Catalina
Palau i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. La pregunta queda
formulada en els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Cañellas, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la pregunta era relativa
a les destrosses ocasionades pel temporal d’octubre i quines
eren les mesures que aquesta conselleria havia pres. En primer
lloc, òbviament el mateix dia de la tempesta es varen visitar les
instalAlacions i fins i tot es varen posar poals a segons quins
llocs perquè les goteres no afectessin la pista del velòdrom, per
exemple.

En segon lloc, ens vàrem posar en contacte amb
l’assegurança per fer un informe que poguéssim passar al
consorci per cobrir els desperfectes. Vàrem parlar amb ells, ens
varen dir que ho acceptaven tot com estava, però seria un
procés llarg perquè no només eren destrosses a les
instalAlacions esportives sinó que n’hi havia més i vàrem arribar
a l’acord.

A continuació vàrem valorar pressupostàriament els
desperfectes.

Després un quart punt, es va fer la neteja i es varen posar en
funcionament les instalAlacions i els equipaments que no varen
ser afectats directament pel temporal, però sí que estaven bruts
i plens d’aigua.

I en cinquè lloc, les instalAlacions afectades realment pel
temporal varen ser tres: la pista d’atletisme, el pavelló cobert
i la piscina coberta. En relació amb la pista d’atletisme, es va
reparar la gàbia de llançaments i en dos o tres dies va estar en
funcionament. Del pavelló cobert es va fer un informe, mirant
si es podien desenvolupar les activitats sense perill, encara que
tenguessin desperfectes, per no aturar l’activitat esportiva.
Aquest informe va ser positiu, es va arreglar d’una manera
provisional el necessari perquè es poguessin fer les activitats i
després, quan hi hagi una temporada d’activitats baixa, es farà
la reforma que s’ha de fer. I en el cas de la piscina coberta,
després de posar en marxa tots els tràmits legals per a la
contractació de la reparació, es va posar en marxa i segons
m’ha dit el director general, d’aquí a uns deu dies la piscina es
podrà emprar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. La diputada vol fer ús de la paraula?
La té.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sr. Conseller, ja és greu per als
esportistes d’aquesta illa que quan comença la temporada
esportiva arribi un cap de fibló i faci malbé una de les
principals instalAlacions de la ciutat de Palma, però encara ha de
ser més trist i més desesperant per a ells, veure com van passant
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els mesos i aquestes instalAlacions, que estan afectades i que no
es poden utilitzar, no són reparades per part de les institucions
que tenen la responsabilitat de fer-ho.

Vostès ja fa set mesos que governen, fa quatre mesos que va
tenir lloc aquesta tempesta i jo crec que és hora de passar a
l’acció. Aquí fa falta una voluntat política, per fer això no és
necessari fer grans estudis i crec que vostès estan estancats i
estan ubicats en la inoperància. Als Príncipes de España estan
sense gerent, la piscina, com vostè molt bé ha dit, no es pot
utilitzar i jo crec que això hauria d’haver estat una prioritat per
a aquest Govern. El que trobam és que els esportistes, com dic,
en plena temporada i a més, en any olímpic, es troben que tenen
moltes de les seves instalAlacions que habitualment feien servir
i que ara no poden. Vostès sembla ser que estan a veure-les
venir. Crec que és hora ja de posar-se les piles.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Conseller vol fer ús de la paraula?

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Totalment d’acord amb la
urgència de posar en marxa les instalAlacions el més aviat
millor. De fet, ja ens hem posat les piles, molts dels equips
d’elit de Palma poden jugar gràcies que aquesta conselleria va
posar tots els seus recursos en mans d’aquests equips perquè
poguessin emprar, per exemple, el Palma Arena perquè es
pogués adaptar a aquests equips, amb molts d’esforços. I en el
cas de la piscina que és l’única instalAlació que aquesta
conselleria no té en marxa. Miri, la coberta és complicada, és
una coberta única, s’ha de fer..., la part que es va rompre ja està
arreglada, l’únic problema és que quan es va produir la
tempesta va afectar una altra part de l’estructura i que en una
primera revisió no es va veure. Quan es va posar aquesta peça
damunt va ser quan varen sortir els desperfectes d’una segona
peça que a simple vista no es veia. Com que és una cosa única
no es pot anar a una tenda a comprar, sinó que s’ha de fabricar
especialment. Es va tornar posar en marxa el procés, es fa a
Barcelona, ara s’ha duit i s’ha posat en marxa. 

A mi ja m’agradaria que la pista estàs, però moltes vegades
per arreglar les coses tardes un temps i per molt que vulguem
accelerar... Jo li assegur que tot el que hem pogut accelerar des
de la conselleria s’ha accelerat. De fet, totes les instalAlacions
ja estan marxa i instalAlacions que l’IME té problemes per
ubicar, també els hem posat com hem pogut i ens hem
coordinat... només en queda una. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas.

I.6) Pregunta RGE núm. 503/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari.

La següent pregunta és la sisena, formulada per la Sra.
Margalida Cabrer. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, duim quasi vuit mesos de legislatura i en matèria de
transport públic ens trobam en una situació de paràlisi
important. Malgrat tots els anuncis no hem vist ni tan sols la
informació pública de cap projecte, ni tan sols d’un pas a
nivell. Si això és preocupant, li hem d’afegir tot allò que
envolta el conveni ferroviari. Fa tres anys que totes les forces
polítiques dins aquest Parlament vàrem pactar els projectes i els
imports, un 2% del PNI (Pla Nacional d’Infraestructures),
2.069 milions d’euros en 15 anys.

La llavors vicepresidenta, la Sra. Estaràs, i jo mateixa,
malgrat aquest acord, ni tan sols vàrem aconseguir cita a
Madrid. Ara a la fi pareix que arribarà el conveni ferroviari,
però menys d’un terç d’allò que ens correspon. Per això, li
demanam si ens pot dir el conseller si continua pensant que ens
correspon el 2% del Pla nacional. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per contestar té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, aquest
Govern té previst la potenciació clara i decidida del transport
ferroviari i de tots els plantejaments que té per a aquesta
legislatura, l’extensió i millora de les línies, està negociant,
com bé ha dit vostè, un conveni ferroviari de 662 milions
d’euros i que més o menys corresponen a la inversió, com diu
vostè, del 2% que correspondria a les Illes Balears. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Sra. Cabrer té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el 2% del PNI són
2.069 milions d’euros en 15 anys. Això és el que sempre vostès
varen reclamar i ho varen reclamar tota la legislatura passada.
Jo me’n record que la Sra. Vadell dia sí dia també demanava
aquesta inversió del 2% del Pla Nacional d’Infraestructures. El
Sr. Sampol que tant reclama per Madrid, jo crec que seria ben
hora de demostrar si per una cadira vostès renuncien a defensar
els nostres interessos o no. Si vostès són nacionalistes de pa
amb fonteta, o no. Si vostès renuncien a 1.400 milions d’euros,
quan en ZP acaba de prometre a la Comunitat de Madrid una
inversió en 4 anys de 5.000 milions d’euros per a la xarxa de
rodalies. Si vostès renuncien a més de 1.400 milions d’euros i
que és allò que ens correspon i allò que sempre vostès han
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reclamat en aquest Parlament, vostès estan renunciant al tren de
Santanyí, estan renunciant al soterrament de les vies del tren
d’Inca, estan renunciant a més de la meitat de la inversió del
Pla de transport.

Jo crec que no han de fer com en el transport aeri, que els
ha sortit malament, no han pogut enganyar en aquest tema a la
gent i demostrar de veres el seu nacionalisme i el seu pes.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sra. Vicens té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, nosaltres no
renunciam a res, el que degueren renunciar vostès és que durant
4 anys no varen invertir res en tren.

Miri, el PNI és un pla de 15 anys que té una inversió
ferroviària de 1.003 milions d’euros i un 2% suposaria uns
2.000 milions d’euros. Això suposa una inversió anual de 140
milions d’euros, si es multiplica per quatre anys que és aquesta
legislatura ens sortiria una quantitat de 560 milions d’euros. I
que jo sàpiga, el conveni que estam negociant ara és superior
a aquesta xifra. Així i tot li diré que evidentment, això és el
plantejament de les inversions ferroviàries s’han de fer a més
llarg termini, efectivament. I jo li record que el problema que
tenim és que duim tres anys sense cap inversió ferroviària que
vostès varen fer. Vostès just es varen dedicar a fer autopistes,
756 milions d’euros en autopistes i aquests tres anys ara resulta
que al Govern li toca solucionar aquesta deficiència i que és
gràcies a vostès.

No es preocupi, es farà. Evidentment les inversions
ferroviàries han de seguir creixent. Però per a aquests quatre
anys es fixen en això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens.

I.7) Pregunta RGE núm. 504/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici de les obres per arreglar les pluvials a Gran
Via Asima.

La següent pregunta la formula el Sr. Antoni Serra al
conseller de Mobilitat. Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
pregunta queda formulada en els seus mateixos termes que està
formulada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Si queda formulada en els mateixos termes, jo entenc que
em demanen els motius que han portat la Conselleria de
Mobilitat per a no iniciar les obres per arreglar la problemàtica
de pluvials de Gran Via Asima.

Doncs, està molt equivocada aquesta pregunta, senzillament
les obres per arreglar la problemàtica dels pluvials de Via
Asima fa estona que han començat, el setembre, i de fet ja hi ha
moltes obres acabades en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol la paraula? La té Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, miri, 21 d’agost hi
va haver el succés més que assumit per part del Partit Popular,
hem reconegut que era una qüestió que s’havia d’arreglar, una
circumstància excepcional quant a la meteorologia,
incontrolable per part de qualsevol de nosaltres en qualsevol
terme. Vostès varen estar fins dia 30 d’agost a decidir que eren
els Serveis Ferroviaris de Mallorca els que havien de posar en
marxa les obres. Vostès varen estar deu dies a decidir qui havia
de fer les obres. Posteriorment varen estar deu dies més a
reconèixer que era un tema de pluvials, així com ja apuntava
una setmana abans, precisament, l’exconsellera, la Sra. Mabel
Cabrer, actual diputada d’aquest Parlament. 

I en aquest termini de temps, estam parlant de fa cinc
mesos, vostès encara no varen decidir posar en marxa les obres
fins dia 9. No li ho dic jo, li ho diuen tots els mitjans de
comunicació perquè sí que es varen ocupar d’una cosa que era
anunciar-ho a so de bombo i platerets, i a so de bombo i
platerets varen dir que fins dia 9 de gener no començaven les
obres del metro. No només contents amb això, és que a més
encara no han començat les obres de pluvials que pertoquen, les
de Via Asima. Vostè jo sé que no ho reconeixerà en aquesta
cambra, ni ho reconeix en els mitjans de comunicació, però si
parla amb algun dels seus enginyers, no només quan parlen en
els mitjans de comunicació i quan ens insulten al Partit Popular
per altres qüestions, sinó quan parlen amb els enginyers i parlen
efectivament de la problemàtica del metro, trobarà que per on
entrava l’aigua era precisament per les estacions de Via Asima.
Aquestes són les (...) que vostè encara no ha començat a fer, li
puc certificar, si vol, mitjançant imatges com hem fet
darrerament, però també en comentaris moltes altres qüestions,
que sé que vostè intenta desprestigiar perquè no li queda altre
remei davant de les evidències i sé cert que també ho farà en la
seva resposta.

Vostè el que vol efectivament, és arribar al dia de les
eleccions amb tot Son Castelló aixecat i obert en obres. Així va
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començar pel Gremi Tintorers, el dia 9, li certific efectivament
que va ser així, fins dia 12 no hi va haver els doblers que
pertocaven perquè varen haver de fer una còpia de material i
per suposat posar també una maquinària. Li puc assegurar que
vostè no està solucionant avui per avui les obres del metro.
Vostè el que fa és entretenir, tenir un seguit d’operaris repartits
per totes les estacions, amb uns magnífics cartells que diuen
que els obres estan en marxa, però de vegades sense obrers,
amb unes mesures de seguretat més que qüestionables i per
suposat, amb la intenció de tenir un dia 9 de març ple d’obres
fantàstiques i allà on vostè pugui dir que el Partit Popular ho ha
fet molt malament.

Miri, jo el convit a una qüestió diferent. No em parli del
passat, el passat està assumit i estam on estam cada un dels que
estam aquí. Parli'm del futur, però parli'm del futur en terminis
i per favor digui'm efectivament per on passarà la canalització
que ha d’arreglar els pluvials de Via Asima, que vostè encara
a dia d’avui no ha dit.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments):

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Serra, vostè s’ha de
documentar un poc millor, es veu que el detectiu privat no li
passa la informació com toca. Miri, les obres en el polígon fa
estona que estan acabades, moltes d’elles, les que varen
proposar vostès i que per cert, després es va fer l’estudi que la
canalització no bastaria i per tant, s’estan començant unes
altres. Però les obres, com ha pogut comprovar tota la premsa,
estan fetes.

Jo li diria Sr. Serra, és que vostès diuen que han assumit que
s’ha d’arreglar el metro, en faltaria d’altra que no assumissin
això! El problema és que han d’assumir més coses crec jo. Jo
els diria que deixessin de fer el ridícul amb certs numerets de
detectius privats i notaris, perquè crec que als ciutadans els
agradaria que vostès dediquessin els recursos que dediquen als
notaris, detectius privats, a les filmacions, a realment explicar
als ciutadans què va passar, per què s’han malgastats una
quantitat de doblers públics que és espantosa. I això no ha
tengut una contestació per part de qui els va contractar. Li
record, que les obres, els treballadors i totes les empreses que
estan fent feina en el metro són exactament els mateixos i
mateixes que vostès varen utilitzar. Per tant, aquesta
preocupació que tenen darrerament, la compartesc,
evidentment, aquesta preocupació resulta que vostès no la
tenien abans.

Per tant, jo el convit que si troba que hi ha tanta cosa
ilAlegal, tanta irregularitat, ho denunciï i sobretot, el convit que
els seus recursos amb aquestes estridències que fan, es
dirigeixin a protegir els interessos dels ciutadans i no a encobrir
la seva pròpia responsabilitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens.

I.8) Pregunta RGE núm. 505/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pujada de l'atur a les Illes Balears.

La següent pregunta la formula la Sra. Maria Rosa Estaràs
del Partit Popular.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, l’atur torna ser avui
un greu problema. Espanya és el país de la Unió Europea en
què més ha pujat l’atur l’any 2007, amb un percentatge que
només ens supera Eslovàquia. I les Illes Balears han enregistrat
també el major increment proporcional d’aturats de tot
Espanya. Hem tancat l’any 2007 en quasi 50.000 aturats i això
suposa 16.700 aturats més que l’any anterior. Un increment
percentual d’un 51,7%, molt per damunt de la mitjana de tot
Espanya. És la pujada més alta de tot Espanya i està a molta
distància, com vostè sap, Andalusia i Extremadura. La taxa
d’atur està avui en el 9%, com li he dit, la més alta de tot
Espanya i és la pitjor xifra des de l’any 2003.

Davant de tota aquesta situació que crea alarma, inquietud
i incertesa, què en pensa fer el President del Govern?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. President té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Jo crec que
l’explicació que vostè em demana a la pregunta queda
perfectament reflectida a tots aquells que han tengut ocasió de
poder estudiar quina és la situació, un alentiment del sector de
la construcció, provocat per una crisi en els Estats Units que ha
creat un alentiment a Espanya i a Europa. Jo crec que a més en
el cas de les Illes Balears s’hi suma l’excés d’economia
especulativa dels darrers anys, la poca previsió per diversificar
el sector serveis i apostar per més ocupació basada en el
coneixement. I també per la necessitat d’un major esforç en
matèria de turisme i sobretot en matèria de rompre
l’estacionalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li he demanat què en pensava fer,
però no m’ha contestat Sr. President. UGT i Comissions
Obreres li recorden que la situació de la feina és alarmant, la
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confiança econòmica és la més baixa dels darrers 12 anys i
torna ser un dels principals problemes quan demanat el
baròmetre del CIS a tots els espanyols. Aquí li reclam, ja que
vostè no em respon, mesures urgents en nom de tots els
ciutadans. De moment el Govern està paralitzat, també les
altres institucions. Son Espases surt gràcies al Partit Popular. El
Palau de Congressos està aturat. El conveni de carreteres el
rebutja la meitat del seu govern. El conveni de tren l’esperam
fa molts de mesos, més bé dos anys i no arriba. Quant a
inversions de l’Estat ens falten 300 milions d’euros. Els
pressuposts generals per a aquest any 2008 als pensionistes no
ajuden a poder combatre aquesta situació.

Li deman inversions també en formació i innovació per
poder diversificar el sector. Sr. President, puja l’atur, pugen els
preus i la seva credibilitat baixa bàsicament perquè hi ha una
paralització en tots els temes. Sis partits junts, sense projecte,
unitat d’acció, unitat de projecte amb falta de cohesió donen
poques certeses i donen poca confiança als consumidors perquè
vostè sigui capaç de presentar projectes que puguin ajudar a
palAliar aquestes xifres. Capacitat per definir projectes i
capacitat per planificar l’economia és el que manca en aquests
moments en el seu Govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. President té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Miri Sra.
Estaràs, jo li he contestat la pregunta que vostè va enviar per
escrit, que era que li explicàs com entenia el que estava passant
en relació amb l’atur, llavors vostè aquí me n’ha fet una altra
que, com se suposa, la hi contestaré. Jo li vull dir que aquest
govern el primer que ha fet ha estat intentar i aconseguir posar
les bases per a un gran pacte amb els sindicats i els empresaris.
Precisament per donar més competitivitat a la nostra economia,
cosa que vostès no feren.

Efectivament, els he de dir que hem rebut una resposta molt
important en aquest sentit, li he de dir que aquest govern té
1.000 milions d’euros per invertir. Per tant, en aquests moments
el Govern està treballant en multitud de projectes, projectes
que, a més, estaran pactats amb empresaris i sindicats, perquè
jo crec que és la forma de crear un creixement sòlid dins la
nostra economia.

Aquest govern fa una inversió importantíssima en I+D+I,
cosa que no es feia abans, és l’única manera d’anar cap a una
economia més basada en el coneixement i no una economia
basada purament i simplement amb el totxo i amb
l’especulació, que és el que vostès feren durant quatre anys.

Li he de dir que, a més, aquest govern en ares que no hi
hagi atur, ha pagat els deutes que vostès deixaren, 40 milions
d’euros al Palma Arena, que va deixar una sèrie d’empreses

mallorquines ferides de mort, que si nosaltres no haguéssim tret
doblers per pagar-les segurament ara encara tendríem més gent
a l’atur. 

Per tant, no es preocupi, aquest govern està amb la societat,
així com ha d’estar un govern, fent feina amb els empresaris i
amb els sindicats per tal de tirar endavant aquest projecte que
és el projecte de tots i és un projecte magnífic, el projecte de
les Illes Balears.

(Aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 507/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a factures de partits
polítics.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Antoni Alorda.
Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, començam el període de sessions en
plena precampanya electoral i no fa gaire hem sabut que el
Govern de les Illes Balears era esplèndid durant les campanyes
fins el punt de convidar a berenars d’etiqueta als periodistes
que seguien els mítings dels partits polítics.

Bé, això és el que feia el govern del PP en els mítings del
PP, de tal manera que el partit va trametre factures d’un bon
catering, com també de seguretat d'un míting del Sr. Rajoy.
Això no obstant, sembla que es va oblidar de fer saber als altres
partits que hi havia barra lliure i per tant, limitava aquesta
solidaritat del Govern al propi partit. Tampoc no és que ens
pugui venir de nou perquè a un partit o un govern que pagava
factures del servei de Rasputín no li podia venir d’un berenar
de campanya.

Per tant, nosaltres, per aclarir quines són les regles del joc
respecte de tothom, li demanam avui si té intenció el Govern de
les Illes Balears de pagar les factures corresponents a la
campanya electoral del Partit Popular, moltes gràcies, ... o dels
altres partits.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Vives, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francisca Vives i Amer):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, és evident que el
Govern o la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia en
aquest cas, no té cap intenció de pagar factures d’aquest tipus.

L’altre dia a un debat de ràdio sentia que els tertulians
demanaven i reivindicaven que els polítics hem de tenir
butxaques de vidre i molta cura a l’hora de gestionar els
doblers. Per tant, seria una gran irresponsabilitat per part nostra



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / 5 de febrer del 2008 889

 

pagar factures com les que vostè acaba d’esmentar. Li diré més,
del deute o de les factures que han quedat pendents de la gestió
anterior, quan a la conselleria tenim qualque dubte en el sentit
de si s’ha contractat bé, si s’ha adjudicat bé, ho demanam als
serveis jurídics i ens asseguram que és correcte abans de pagar-
les. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, confiava amb
aquesta resposta perquè crec que realment pagar entre tots la
campanya del Sr. Mariano Rajoy era, com diu ara un dels
candidats, seria el súmmum. Crec que ja es va dir en el cas
Rasputín, ara és el mateix en aquestes factures.

Més li demanaré. Li demanam que arribi fins al final, si
aquests gols són els que hem trobat, que reparin si no n’hi ha
d’altres que ens hagin passat per malla perquè creim que, per
part nostra com a mínim del nostre grup, pagar de les arques
públiques uns mítings, unes despeses d’aquestes
característiques és malversació de fons. Jo no sé què en diu la
Conferència Episcopal, però per a nosaltres és un pecatot.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Vives, vol fer ús de la paraula?

La següent pregunta la formula... Sr. Font...

I.10) Pregunta RGE núm. 508/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a planificació formativa de l'EBAP.

La següent pregunta la formula el Sr. Josep Maria Costa,
del Partit Socialista. Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Sra. Presidenta. Sra. Consellera, deman quina és la previsió
formativa per a l’any 2008 de l’Escola Balear de
l’Administració Pública de la conselleria de la qual vostè és
titular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Sra. Leciñena, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (Maria Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Costa, en contestación a su
pregunta le debo decir que la planificación llevada a cabo en
los últimos meses por la Dirección General de Función Pública
a través de la Escuela Balear de la Administración Pública, a
través de la EBAP, ha permitido cerrar para el presente año una
oferta de estudios de formación continua y de formación de

lenguas a través de la organización de 654 cursos, que se
impartirán mediante 14.460 horas de clases. El número de
inscripciones alcanza la cifra de 14.559 alumnos, aunque este
número es todavía provisional dado que aun se están
computando las instancias presentadas en los últimos días en
las diferentes consellerías.

Comparativamente con los cursos organizados por el
anterior govern para el 2007 hemos pasado de 331 cursos a
654, de 8.985 horas a 14.460 y de 6.749 alumnos a 14.559. De
estos 654 cursos que se han organizado a través de la EBAP,
539 están dirigidos a la formación continua, lo que supone un
120% de incremento respecto al 2007, con 7.560 horas de clase
programadas, un 95% más y 11.669 plazas, un 158% más de
alumnos que el 2007.

Por materias de formación es destacable la creación del
Área de gestión de personal, en esta área la que más aumenta
es la jurídico- administrativa. En cuanto a formación de lenguas
hemos pasado de 86 cursos realizados en el 2007 a los 115
programados para el 2008, un 34% más, a los que se destinan
6.900 horas de clases frente a las 5.100 del anterior, esto es un
22% más. Para los cursos de lengua han sido admitidas 2.870
personas, cuando en 2007 fueron 2.228, lo que supone un 25%
más de matriculados. La formación de idiomas es de catalán
principalmente en todos sus ciclos, de inglés del ciclo inicial al
ciclo superior. También hay cursos organizados de alemán,
francés e italiano. Estamos, por tanto, ante un incremento. Esta
es la tendencia de la actividad formativa del 2008 respecto al
2007 en lo que concierte a formación contínua y a formación de
lenguas. 

A fecha de hoy queda por completar la elaboración de ocho
programas formativos de la EBAP. Se trata de los cursos de
policía, de emergencias, de programas interadministrativo, el
PIA, y también el programa FIOP destinado a la integración de
personas con discapacidad.

A este esfuerzo formativo hay que sumar la notable mejora
en la gestión económica lo que ha permitido liquidar el déficit
de casi un millón de euros que arrastraba esta entidad desde el
2005.

Por lo tanto, es evidente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (Maria Ángeles
Leciñena i Esteban):

Es evidente la apuesta que este gobierno hace por la
formación permanente de los funcionarios. 

Gracias, Sra. Presidenta.
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I.11) Pregunta RGE núm. 509/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a protecció del patrimoni arquitectònic.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula la Sra. Cristina Rita, en
referència amb l’habitatge i obres públiques. Sra. Rita, té la
paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la nostra comunitat autònoma hi
ha diverses entitats, institucions i també particular que són
titulars d’un ric patrimoni històric de caràcter arquitectònic,
però a vegades no tenen prou recursos, no tan sols econòmics,
sinó també tècnics, per atendre la protecció, la conservació i la
restauració en condicions d’aquest patrimoni.

Des del convenciment que la protecció del patrimoni
històric, en aquest cas arquitectònic, és una tasca que s’ha de
realitzar a partir de la cooperació i de la colAlaboració
interinstitucional i també interdepartamental i que, per tant,
també és una competència de la Conselleria d’Habitatge i
Obres Públiques, jo li formul al conseller la següent pregunta:
quines són les actuacions dutes a terme per la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques en matèria de protecció del
patrimoni arquitectònic?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Rita, les actuacions que
hem dut a terme fins ara són les següents: subvenció a la
Tercera Orde Regular de Sant Francesc per rehabilitació del
paviment vertical del Claustre de Sant Francesc, la torre del
campanar, per un total de 491.869 euros; subvenció a l’Església
de Sant Miquel de Felanitx, per rehabilitació de la pròpia
església per un muntant de 474.839 euros; i subvenció a la
Fundació Illa del Rei de Maó, per una quantia de 70.200 euros.

A més a més, s’ha publicat una resolució de 14 de gener del
2008, està publicada en el butlletí oficial, d’una convocatòria
per a ajudes a la realització patrimoni arquitectònic destinada
a ajuntaments, consells insulars, entitats religioses i entitats
privades sense ànim de lucre que siguin propietàries d’un bé
immoble en què es desenvolupi una activitat de reconeguda
implantació social. Les prioritats són béns d’interès cultural,
edificis catalogats i edificis amb valor històric i arquitectònic
reconegut.

El pressupost d’aquesta convocatòria que, com dic, està en
aquests moments, en tràmit d’exposició pública és de tres
milions d’euros, l’import de la subvenció arriba al 75% del
pressupost de contracte amb un màxim de 300.000 euros per
actuació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer ús de la paraula?

I.12) Pregunta RGE núm. 510/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions per a l'eliminació de
barreres arquitectòniques.

Passam doncs a la següent pregunta, que és la que formula
la Sra. Maria Torres i Marí. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li pregunt quin tipus
de subvenció dóna la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
per eliminar les barreres arquitectòniques. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Torres, les subvencions
destinades a eliminar barreres arquitectòniques tenen la finalitat
de complir la Llei 3/1993, que deia que en un termini de 15
anys, és a dir, dia 20 de maig d’enguany, acaba el termini per
adaptar els edificis públics a les determinacions de la llei. Això
vol dir que les administracions, totes, fonamentalment les
administracions municipals han de tenir cura per establir les
mesures per adaptar els edificis a les minusvalideses que
preveu la llei.

Les subvencions que ha donar la conselleria per poder
arribar a aquesta data amb unes mínimes condicions són les
següents, ho diré per anys: el 2004, zero euros; el 2005, zero
euros; el 2006, zero euros; el 2007, 275.000 euros; el 2008,
nova convocatòria també en termini d’exposició pública
publicada al butlletí, Resolució de 14 de gener del 2008,
2.638.730 euros. 

(Remor de veus a la sala)

Les ajudes arriben al 75% del pressupost del contracte amb
un màxim de 180.000 euros per actuació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer ús de la paraula la
diputada?
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I.13) Pregunta RGE núm. 511/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a patologia estacional respiratòria.

Passam doncs a la següent pregunta, que és la que formula
el Sr. Miquel Gascón en tema de salut. Sr. Gascón, té la
paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aprofitant que estem
ara a l’hivern i com sabem la grip ens ronda, voldríem saber
quines mesures s’han pres des de la Conselleria de Salut davant
aquesta sobredemanda assistencial que hi ha amb els problemes
respiratoris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè molt
bé sap en els mesos d’hivern hi ha un augment important de
demanda per processos associats amb la grip i les infeccions
respiratòries de vies altes. Això suposa major demanda de
serveis assistencials i es poden provocar moments puntuals de
situació de saturació dels serveis. En aquests moments la taxa
que tenim no reflecteix situació d’epidèmia, però el Servei de
Salut ha elaborat un pla de contingència per coordinar i
desenvolupar estratègies per afrontar aquesta possible situació.

El pla defineix actuacions i funcions. Entre altres coses té
un sistema d’informació, un setmanal a través de la Xarxa
Sentinella de metges de família i pediatres i un altre a nivell
diari d’informació directa des dels punts assistencials, centres
de salut, hospitals, urgències, gerència 061. Si la setmana
passada estava en una taxa de 135 per 100.000 habitants, a dia
d’avui estam en un xifra de 99,24.

En funció d’aquesta informació s’estableixen tres nivells
diferents d’actuació. Un que s’activa des de dia 15 de desembre
a dia 15 de març, bàsicament incidint en atenció ambulatòria,
reforç de plantilles; un segon nivell, que és quan aquesta taxa
arriba a la xifra de 85 per 100.000 o quan hi ha un augment de
la demanda superior en un 15% que suposa, entre altres coses,
reprogramar agendes de centres de salut, ampliació d’horaris,
ampliació de llits hospitalaris o, si escau, en darrer terme, en
derivacions a hospitals concertats.

Hi ha un tercer nivell d’assistència que és quan aquesta
xifra supera els 105 casos per 100.000 habitants o una demanda
superior a 25%. Aquí hi ha un reforç específic en atenció
domiciliària, un ajornament de l’activitat quirúrgica, un
augment de llits concertats i, evidentment, un pla de
comunicació dirigida al conjunt dels ciutadans per emetre
consells de com poden afrontar aquests problemes, com han
d’acudir i de quina manera als serveis assistencials.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Gascón? Té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí, Sra. Presidenta, sense que serveixi de precedent, vull
agrair al Sr. Conseller les seves paraules, especialment la
derivació de malalts a centres concertats únicament quan és
necessari i no com abans que sentíem cada vegada, que sempre
es traslladaven. Gràcies.

(Remor de veus a la sala)

I.14) RGE núm. 527/08, de l'Hble. Diputat Sr. Bartomeu
Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina,
relativa a traspàs de competències en matèria de joventut
al Consell Insular de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula el Sr. Bartomeu Vicens,
d’Unió Mallorquina. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una pregunta respecte de les
competències en matèria de joventut per transferir al Consell
Insular de Mallorca, i ja que els Consells Insulars de Menorca
i Eivissa ja tenen transferides aquestes competències en matèria
de joventut, no així el Consell de Mallorca, li volíem demanar
al conseller què pensa respecte d'aquesta matèria, les
competències d’esport i joventut, i respecte al traspàs de la
matèria al Consell de Mallorca?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Sr. Cañellas, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Consell de Mallorca
encara no té transferides les competències en matèria de
joventut a part d’altres transferències que s’han de transferir
durant aquesta legislatura, aquest és el cas que més ens té ficats
a nosaltres dins aquest traspàs.

Personalment, a dia d’avui, he tengut una reunió amb la
consellera de Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca per
intercanviar dades de necessitats, de conveniències de traspàs,
de com l’hem de fer, a part que ja hi ha hagut distintes reunions
entre el director general de Joventut i la directora insular de
Joventut.

Existeix en aquest aspecte intercanvi d’informació de costs
i d’experiències perquè aquestes competències passin amb un
gran valor afegit de qualitat, és a dir, que ja que hi ha un
coneixement de la tasca que s’ha fet a un lloc i a l’altre, siguem



892 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / 5 de febrer del 2008 

 

capaços de transferir les competències de la manera més neta
i adequada i el més ben dotades possible. Sobretot perquè hi ha
moltes coses que hem de transferir des del Govern al Consell
que tenen deutes pendents i les volem passar de la forma més
neta i neutral possible per així traspassar unes competències
que el consell pugui assumir, pugui començar a desenvolupar-
les en lloc de passar unes competències amb problemes, no?

Està creada per acord del Consell de Govern, la Comissió
Mixta Govern- Consell Insular, i en diferents reunions
tècniques, a nivell global s’ha avançat aquest punt. El més
important que hem avançat fins ara és que les competències que
s’han de transferir primer al Consell de Mallorca són aquelles
que ja s’han transferit primer als altres consells, per tenir una
igualtat, i després passar a una segona fase en la qual es
traspassin altres competències d’una manera més equitativa a
tots els consells. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. 

I.15) Pregunta RGE núm. 506/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora del servei públic dels vols
interilles.

Passam a la següent pregunta, la formula la Sra. Maria Rosa
Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat mes de novembre, quan
restaven cent dies per a les properes eleccions generals, li vaig
fer exactament la mateixa pregunta. Han passat quatre anys des
que governà José Luis Rodríguez Zapatero, a qui vostè ha
donat suport com a membre del Congrés dels Diputats. Vostè
i ell es varen comprometre a modificar la declaració de servei
públic interilles, nosaltres la vàrem deixar en 72 euros i avui,
1.500 dies després, el que ens ofereixen són 82 euros. És a dir,
quatre anys després no tan sols no l’han millorada, sinó que
l’han empitjorada. A més, ens proposen que el 50% de les
places ofertes poden pujar a 102 euros, el que s’ha conegut com
a tarifa flexible.

Li deman, Sr. President, si el seu compromís d’ara fa 1.500
dies i el del Sr. Zapatero és passar de 72 a 82 euros i, amb un
50%, pujar a 102 euros. Tots els compromisos seran com
aquest? Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sr. Presidenta. Sra. Estaràs, jo l’únic que li puc dir
és que en els pocs mesos que duim al Govern ja hem millorat
l'obligació de servei públic i que això només és una primera
passa perquè, efectivament, en aquest govern de la comunitat

autònoma encara li resten tres anys i mig per poder donar una
millor solució a aquesta problemàtica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La seva responsabilitat és vuit
mesos president del Govern i 1.300 dies diputat que dóna
suport al Govern Zapatero i, a més, vostè com a diputat al
Congrés dels Diputats, es va comprometre a millorar-la.
Millorar per al Sr. Antich significa pujar de 72 a 85 euros tots
els bitllets i que un 50% sigui a 102 euros, per a mi això no és
millorar, és una barbaritat. La tarifa flexible és el que sempre
han demanat les companyies aèries i suposa que vostè s’hi ha
lliurat. Li deman que defensi els consumidors en majúscules i
les illes menors, Menorca, Eivissa i Formentera.

Al plenari del Consell Insular de Menorca, de dia 20
d’agost de l’any 2003, al plenari d’Eivissa, de dia 20 d’agost de
l’any 2003 i dia 20 d’agost de l’any 2003, els grup socialista
digueren que la tarifa flexible no era positiva, s’hi oposaren con
uñas y dientes, que diuen. Esquerra Unida fins i tot deia que era
una presa de pèl. I ara tot allò que era dolent fa ara quatre anys,
resulta que és bo quatre anys després.

A això se li diu, president, falta de coherència i de solvència
política. La mesa del transport aeri està en contra d’aquesta
tarifa flexible perquè normalment els vols més demandats seran
els que costin 102 euros. Tots estam a favor, fins i tot vostè, en
els vols a 27,5 euros, però vostè no ha complert la seva
promesa, fa un any que vostè al Congrés va votar a favor i fa un
any que el Govern del Sr. Zapatero ha incomplert. Li torn a
demanar: tots els compromisos seran com aquest, incomplir
reiteradament i dir una cosa una vegada i el contrari quatre anys
després? Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, de 72 euros
res de res. La tarifa estava ara en 88 euros i nosaltres en aquests
parell de mesos l’hem baixada a 82 euros, és a dir, la tarifa per
als residents estava en 49 euros i mig i nosaltres l’hem baixada
a 41 euros. La primera vegada, durant aquests darrers quatre
anys, que la tarifa no puja, baixa, perquè amb vostès la tarifa
sempre ha pujat, per tant, de 72 euros, absolutament res. Per
tant, una primera passa, efectivament, per millorar aquestes
condicions, a més d’haver doblat els descomptes dels joves i de
la gent major. 

Jo no els he interromput gens ni una mica quan vostè
parlava, Sra. Estaràs, continuaré.
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Miri, si qualcú ha fet qualque cosa en aquesta matèria, sens
cap dubte, ha estat el Sr. Zapatero, perquè, efectivament, va dir
que posaria els descomptes del 50%, que vostès sempre hi
varen estar en contra i me’n record que la diputada Sra. Salom
deia “que ho pagui la comunitat autònoma si volen
descomptes”, que ho pagui la comunitat autònoma!, i ho va
pagar el Govern de l’Estat, 50% de descompte.

(Rialles i petit aldarull a la sala)

I ara jo li dic que, efectivament, nosaltres donam suport a la
modificació de l’obligació de servei públic que per a nosaltres
és el segon pas després d’aquest. I, efectivament, li donam
suport. Però no amb aquella formuleta que va fer el Sr. Matas,
que era que li enviessin els doblers a ell, i ell ho contractaria a
través de propaganda de manera totalment ilAlegal i sense tenir-
ne cap competència. No, no, nosaltres farem les coses així com
toca, les farem bé, que és el que els ciutadans i les ciutadanes
esperen.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

II. InterpelAlació RGE núm. 2611/07, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes per al període 2007-
2010.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 2611/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la política
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Té la paraula, Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sap greu que ara no hi sigui el
Sr. Alorda, però ho diré a la resta dels senyors del BLOC,
vostès no estan en disposició de donar lliçons d’ètica a ningú...
És de poc valents...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Llinàs, concentri’s en la interpelAlació que és la cosa
per la qual ha pujat aquí...no pot replicar.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Perdoni, Sra. Presidenta, dues paraules,... tirar la pedra quan
l’altre no té ocasió de contestar.

(Petit aldarull a la sala)

I ara sí que parlarem d’igualtat. Disculpi, Sra. Presidenta.

Senyores i senyors diputats, el Grup Parlamentari Popular
està interessat a conèixer quina serà la política general del
Govern de les Illes Balears en matèria d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes que es desenvoluparà al llarg dels propers

anys. La plena participació de la dona en la vida política, civil,
econòmica, social i cultural a més de combatre totes les formes
de violència contra les dones i l'erradicació de les
discriminacions basades en el sexe han de ser objectius
prioritaris de la nostra comunitat autònoma. La igualtat és la
pedra angular de qualsevol societat que aspiri a ser considerada
demòcrata en la justícia social i en els drets humans. Partint del
fet que l’objectiu bàsic de totes les polítiques d’igualtat és fer
efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes,
l’Institut Balear de la Dona, com a organisme d’igualtat a les
nostres illes, ha fet feina al llarg dels anys segons les directrius
marcades dins els diferents plans d’actuació.

Els plans són una eina cabdal reconeguda dins el Pacte
europeu per a la igualtat de gènere. El darrer va ser el tercer pla
d’actuació per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
2002-2005, aprovat al darrer Consell de Govern que va presidir
el Sr. Antich just abans de les eleccions de l’any 2003, en
concret el 16 de maig. Així que l’anterior govern, el govern del
Partit Popular, es va trobar damunt la taula un pla recentment
aprovat i que havia d’aplicar i així ho va fer.

Durant l’any 2006 es va fer l’avaluació d’aquest pla i de les
234 actuacions previstes se’n varen realitzar més de 700. Això
vol dir un 300% més, 500 actuacions més de les que hi havia
previstes al pla. Això pertany al passat, però aquest grup vol
saber el futur de les polítiques d’igualtat.

Què ha fet fins ara el Govern? Suprimir la Fundació balear
contra la violència de gènere. Sra. Consellera, vostè diu que no
es troba còmoda amb les fundacions, amb aquesta figura
jurídica; diu que pensa que és l’Institut Balear de la Dona que
ha de liderar les polítiques de prevenció de violència de gènere
que, per cert, mentre l’Institut va ser liderat o el govern va ser
del Partit Popular va ser l’Institut Balear de la Dona que va
liderar la prevenció en política de violència de gènere; ara no
ho sé. Però per altra banda sí que creen fundacions amb altres
finalitats, almenys és curiós. I, per cert, també esperava que si
eliminava la Fundació balear contra la violència de gènere
aquesta minva d’ingressos representaria una pujada en el
pressupost de l’Institut Balear de la Dona. Això no ha estat així,
perquè el pressupost el pressupost tan sols no arriba a un 3% de
pujada.

La firma d’un conveni amb Carrefour per a la inserció de
dones víctimes de violència de gènere, molt bé, enhorabona per
aquesta actuació; n’hi hauria d’haver moltes més, com aquesta.

I la realització actualment del segon congrés virtual
internacional de prostitució; m’agrada que les iniciatives que va
tenir el govern del Partit Popular tenguin continuïtat amb un
govern progressista, això vol dir que més o manco qualque cosa
deguérem fer bé. Però el que ja no és de rebut és que la
consellera, responsable d’un organisme d’igualtat que
suposadament ha de lluitar contra les diferents formes de
violència que pateixen les dones, declari a una roda de premsa
-això sí, va dir que ella ho deia a títol personal, però vostè ara
és membre d’un govern i això no ho pot dir, ha de ser molt
cautelosa en les seves declaracions- que vostè està d’acord amb
el fet de regular econòmicament l’exercici de la prostitució.
Sra. Consellera, això no ho pot dir, encara que ho pensi; pensi-
ho personalment, però no ho pot pensar com a membre d’un
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govern. Què vol?, vol crear un epígraf on digui “professió:
treballadora del sexe”?; idò no. El Partit Socialista està d’acord
amb això?; i Unió Mallorquina? Ho ha consultat amb els seus
socis de govern? Jo crec que no tan sols val la pena que li
contesti; el Lobby de Dones ja ho ha fet i altres persones
rellevants del món de la universitat també ho han fet. 

I què pensa fer d’ara endavant? No pot anar improvisant,
Sra. Consellera, necessita, i així li ho exigeix aquest grup
parlamentari, un pla d’actuació, un pla marc. És el Govern, és
vostè, Sra. Consellera d’Afers Socials, qui té la responsabilitat
de consensuar un pla que contengui les directrius mestres que
hauran d’aplicar la resta d’administracions públiques. Vaig
quedar estorada; ara no hi és, la presidenta del Consell de
Mallorca, però en el debat de política general, quan ella va dir
que faria un pla marc d’igualtat i que crearia el consell de
participació de la dona; encara no m’he recuperat del regiró. És
vostè, és el Govern que ho ha de fer, i baix del seu paraigua ja
haurà d’actuar ella; ella, la resta de consells insulars i la resta
d’administracions locals. No pot anar cadascú pel seu vent, i
seran els poders públics, després del pla marc que el Govern
faci, els que l’hauran d’aplicar amb el suport dels agents
socials, de les associacions de dones i d’altres entitats. 

Dins el marc de les comissions d’Assumptes Socials en
aquesta cambra aquesta diputada ja li ha dit diverses vegades
que si vostè no empeny la resta de les àrees de govern les
administracions tan sols actuaran en funció de la implicació de
la persona que estigui al davant de cada una de les àrees i
cadascú aniré pel seu vent. Hi ha d’haver coordinació, hi ha
d’haver unes àrees d’intervenció, unes línies d’actuació, unes
prioritats, hi ha d’haver un pla seriós. Però vostès, que fa vuit
mesos que ens diuen que abans de fer res han de fer estudis,
han de planificar, han de consultar amb persones expertes, molt
bé, perfecte, no tenim res a dir. Aquí sí que s’ha de planificar,
aquí sí que és necessari, però per què no ho fan? 

Aquest grup parlamentari, Sra. Consellera, vol saber què
farà per aconseguir la independència econòmica de les dones.
Les dones tenen més atur, basta pegar un cop d’ull a les dades
que surten avui als mitjans de comunicació, i a més cobren
menys que els homes, bàsicament a causa de la segregació dins
els diferents sectors productius, a les professions i als models
laborals segregats per sexes. Abordar aquests problemes
necessita d’un enfocament polivalent: la formació, el foment de
l’esperit empresarial, l’augment de les prestacions, a fi que
resulti rendible i socialment valorada la feina de les dones
igualment que la feina dels homes. 

Les dones immigrants pateixen una doble i jo diria a
vegades que una triple discriminació. És necessari que les
polítiques d’immigració, i vostè ho sap, necessiten una
integració i que es guardi aquesta perspectiva de gènere a fi de
garantir aquests drets que tenen les dones immigrants, que
puguin participar activament a la resta de la societat, que es
pugui utilitzar plenament el seu potencial a l’àrea de la feina i
que es millori el seu accés a l’educació.

Sra. Consellera, aquest grup parlamentari vol saber què farà
per conciliar la vida professional i personal; les polítiques de
conciliació ajuden a crear una economia flexible, milloren la
qualitat de vida de les dones i dels homes, ajuden les dones a

la incorporació al món laboral i, sobretot, a continuar dins el
món laboral. Això ho sap molt bé la consellera de Treball. Els
acords laborals flexibles augmenten la productivitat, reforcen
la satisfacció de les persones assalariades i la reputació del
sector empresarial. Què farà?

Aquest grup parlamentari vol saber per eradicar la violència
de gènere. Milers de dones pateixen i moren a causa de la
violència de gènere. És el més clar indicador que avui a una
societat continuen existint desigualtats. Ahir va morir la darrera
dona en el nostre país; en duim 9; no hi ha res que pugui tolerar
o excusar la violació del dret fonamental a la vida, a la
seguretat, a la llibertat, a la dignitat o a la integritat física o
emocional de les dones. La prevenció és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta, un minutet. La prevenció és
bàsica, requereix educació, coneixements i desenvolupar i
mantenir el treball en la xarxa social i assistencial, fomentar la
cooperació institucional i l’intercanvi de bones pràctiques,
sobretot donar suport a les víctimes i als seus fills i filles en el
procés de recuperació.

Aquest grup vol saber què farà per eradicar els estereotips
sexistes a la nostra societat; l’educació i la formació i la cultura
continuen existint i transmetent estereotipis sexistes. La
transversalitat, la igualtat d’oportunitats tan sols s’aconseguirà
mitjançant un compromís clar a nivell polític. Reforçar
l’aplicació de la perspectiva de gènere a les normes legislatives
que es posin en marxa. Fomentar l’elaboració de plans
d’igualtat a les administracions públiques a tots els nivells,
incloses les administracions locals; per cert, el govern del Partit
Popular el passat mes de març en va aprovar un; el pensa
aplicar? Formar i sensibilitzar com una eina per aconseguir una
igualtat d’oportunitats que no tan sols el personal de les
administracions tenguin la formació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Llinàs, està molt passada de temps.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

30 segons, Sra. Presidenta, 30 segons. ...sinó també les
persones que tenguin responsabilitat política: si qui pren les
decisions no està responsabilitzat difícilment aconseguirem tots
els objectius i això, Sra. Consellera, tan sols ho aconseguirem
amb el convenciment clar que dones i homes som iguals i ser
conscients que encara ens queda un bon tros de camí per
recórrer. 

Moltes gràcies. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Per part del Govern té la paraula la Sra. Josefina Santiago.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes. Contestaré
les preguntes que m’ha formulat per no dir que tenc ja la
interpelAlació llegida o escrita i que la llegiré.

Miri, allò de la fundació s’ha debatut diverses vegades en
aquest parlament, tant a comissió com a ple. Com que nosaltres
ens prenem molt, molt seriosament el tema de la igualtat de la
dona, la lluita contra tot tipus de discriminació i la desigualtat
major, que expressa millor aquesta desigualtat és el
maltractament cap a les dones que es genera amb assassinats,
vàrem pensar que la fundació no era l’instrument més adient.
La fundació pot estar bé per la Fundació a la Dependència; és
una fundació que nosaltres tenim, la Fundació s’Estel, perquè
és un instrument administratiu que facilita molt la gestió i pot
estar bé per temes que..., per entitats que gestionen serveis,
però per una entitat que ha de liderar, coordinar polítiques
transversals, no és l’objectiu, no és l’instrument adequat. Això
ha de ser a través de l’institut, l’institut ha de coordinar totes les
polítiques transversals del Govern que lluitin contra la
discriminació de les dones. La fundació no era un instrument
adequat. El missatge que nosaltres volem donar a la ciutadania
és que efectivament des d’aquest govern ens ho prenem molt
seriosament: no necessitam gestionar des de la fundació sinó
que ho volem fer d’un institut que té un rang administratiu
superior a una fundació.

En el tema del que vostè m’ha comentat, que com a
consellera a una roda de premsa jo vaig matisar que
efectivament com a govern aquest debat no s’havia dit, però no
tenc cap dubte que ho tornaria a fer. Com a política tenc
l’obligació de crear opinió, i com a parlamentària no només
d’encarar-la sinó de votar en contra o votar a favor, i per tant
el tema de la regulació de la prostitució vull dir que el mantenc
i no tenc cap dubte que ho vaig dir de forma adequada, sempre
matisant en quin context ho feia. A més estic gratament
contenta d’aquest tema perquè ha generat durant dos mesos un
debat sobre prostitució que habitualment no es debat, la
prostitució és un tema silenciat. Jo no vaig dir que estigués
d’acord amb la legalització; la legalització suposa efectivament
considerar la prostitució com una professió, jo no consider que
sigui una professió; una professió és una activitat que
efectivament consideram socialment necessària -s’embruten els
carrers, necessitam fematers; ens posam malalts, necessitam
metges-, però la prostitució efectivament no és una necessitat
social, però el cas és que tenim dones que s’estan prostituint,
homes que s’estan prostituint i que qualque cosa hem de fer,
d’això. 

Jo no m’escandalitzaria, Sra. Llinàs, perquè una experiència
de regulació de la prostitució va fer el Partit Popular en el
municipi de Calvià. Va ser la primera regulació que es va fer en
aquesta comunitat autònoma, de la pitjor manera possible:
regular una unitat territorial mínima que és el municipi, cosa
que no recomana cap expert; perseguir la dona que està a la
cadena més baixa de la prostitució, que és la que ho fa en el

carrer, no la que ho fa dins una casa, dins un club d’alterne i
tal. O sigui que, experiències de regulació, n’han tengudes i
nefastes. Per tant no s’escandalitzi si qualcú diu que la
regulació ha de ser un objectiu a plantejar-nos socialment.
L’activitat econòmica -i això no ho dic jo, Sra. Llinàs, això ho
diu una sentència del Tribunal Europeu de Justícia- ho avala,
i diu: “La prostitución forma parte de las actividades
económicas ejercidas de manera independiente, siempre y
cuando se demuestre que el prestador de servicio la ejerce sin
que exista ningún vínculo de subordinación por lo que
respecta a la elección de dicha actividad”. Això ho avala el
Tribunal de Justícia Europeu diu que la prostitució ha de ser
una activitat econòmica independent, per això no pot ser una
professió, per això no la podem legalitzar, no hi pot haver
empresaris però sí que hi pot haver dones que d’una forma
autònoma realitzin aquesta activitat econòmica. 

La prostitució no es pot silenciar més, Sra. Llinàs, i vostè
que ha estat directora de l’Institut de la Dona ho sap; l’hem de
posar en el debat social i hem de començar a pensar què feim
amb ella. A un estat de dret tota activitat humana es regula,
s’ordena, bé per prohibir-la, bé per regular-la o bé per
promocionar-la. La prostitució és una activitat que és als
nostres carrers, negar-ne l’existència o ocultar-la, no voler-la
abordar, és una covardia, al meu entendre, i jo en aquests temes
procuraré no ser-ho.

Entrant en els temes de què farem com a govern amb això,
jo li he de dir que efectivament estic d’acord amb vostè, que les
polítiques de gènere són polítiques molt transversals, són
polítiques que han d’estar presents a tot el Govern i que la
funció de l’institut ha de ser aquesta. Per tant no ens plantejam
l’institut des del Govern com un proveïdor de serveis sinó com
una entitat que té tota l’empara del Govern per fer polítiques de
gènere transversals encaminades totes elles a reduir la
discriminació que patim entre homes i dones. Per aquest motiu
nosaltres pensam que en aquest moment l’Institut de la Dona en
aquesta legislatura, l’Institut de la Dona té cinc eixos
fonamentals. 

Un és la Llei d’igualtat entre homes i dones. Nosaltres -
també li ho he dit en diverses ocasions- no estam d’acord amb
la llei que tenim actualment de la dona, perquè primer parla de
dona, no parla d’igualtat entre homes i dones; una altra de les
coses que criticam és que és una llei que parla molt de la
família, com si la responsabilitat de les dones fos la família. La
responsabilitat de la família són les persones adultes que
componen aquella família, siguin home i dona, siguin dona i
dona, siguin home i home, siguin dona tota sola o siguin home
tot sol, però no és una exclusivitat de la dona i per tant no ha
d’estar a una llei de dona. Podem fer una llei de família, però
la igualtat ha de ser entre una llei d’homes i dones. Pensam que
això és molt més important i molt més seriós i té molta més
categoria que un pla, vull dir que no pot ser un pla que sigui un
criteri arbitral depenent dels pressupostos econòmics. Una llei
que marqui polítiques clares d’igualtat, que marqui serveis que
han de dirigir cap a les dones o cap a la igualtat entre homes i
dones, amb el temps que necessitem, no serà qüestió de posar
drets d’un any per l’altre, sinó que amb el temps que
necessitem marqui polítiques molt més importants que un pla.
Per tant el tema de la llei.
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El Consell de Dones pensam que és un tema cabdal, el
Consell de Dones com un autèntic òrgan de participació on les
dones puguin participar des de la seva representació
parlamentària, des de la seva representació (...), des dels
sindicats, des de les empreses, vull dir que hi hagi cabuda per
a tots, que puguem treballar des d’aquest tema.

La transferència als consells insulars que determina
l’Estatut. Per això em sorprèn que vostè s’escandalitzi quan una
presidenta del consell diu que farà un pla i que farà un consell;
és que això ho estableix l’Estatut d’Autonomia, l’Estatut
d’Autonomia diu que les competències de gènere les tenen els
consells. Efectivament hi ha d’haver per damunt del consell un
govern que iguali polítiques en tema de dona, en tema
d’infància, en tema de serveis socials, en tema de sanitat, però
els consells tenen aquesta iniciativa política que els empara
l’Estatut; per tant que ho vulguin fer ens sembla fantàstic.
Nosaltres consideram que la llei serà la que marcarà aquestes
polítiques de coordinació o aquestes polítiques que garanteixin
uns mínim d’igualtat a totes les illes: la Llei d’igualtat entre
homes i dones, les transferències als consells insulars i el
Consell de Dona. Nosaltres volem polítiques de coordinació,
bàsicament, no volem polítiques de gestió de serveis que faci
l’institut, sinó que sigui el que lideri la política de coordinació
i transversalitat. 

I després també pensam que és molt important que
d’aquesta legislatura surti un protocol per atendre les persones
o per atendre les dones que han estat objecte o subjecte d’abús
i de violència i de violació. Pensam que és fonamental, i això
sí que pensam que ho ha de liderar el Govern des de l’Institut
de la Dona.

Per tant aquestes polítiques o aquestes idees bàsiques que
nosaltres tenim que ha de dur l’institut pensam que s’ha de fer
amb tres eixos fonamentals: un, polítiques que han d’anar
dirigides a actuar sobre el coneixement i la informació,
aconseguir que efectivament el masclisme, la desigualtat no
sigui un valor en alça sinó que sigui un valor negatiu, i per això
farem campanyes, jornades, el tema de la càtedra per a la
igualtat que va crear la fundació i que assumim com a pròpia -
no tot el que varen fer vostès està malament, nosaltres no ho
hem dit mai, hi ha coses que pensam que són positives i les
mantenim, i hi ha coses que pensam que són negatives i des
d’una política diferenciada no les mantendrem. Per tant tot el
tema de la coeducació, fer polítiques en què el valor de la
igualtat sigui un valor en alça i no al contrari.

Després vostè estarà d’acord amb mi que efectivament hi ha
discriminació i la nostra política ha d’anar a atacar aquesta
discriminació i que no en sorgeixi una altra. Per això també
anirem a actuacions directament dirigides a actuar sobre la
desigualtat. Un bon exemple d’això és la Llei de paritat que
vostès varen recórrer en el Tribunal Constitucional, i el
Tribunal Constitucional va donar la raó al Govern i a tots els
parlamentaris que varen donar suport a aquesta llei, vull dir
perquè encara hi ha d’haver discriminació positiva a favor
d’una desigualtat de la dona. La Llei de paritat, que el Partit
Popular s’hi va oposar, és un bon exemple de discriminació
positiva. Però també volem fer altres coses en temes de
discriminació positiva, i sens dubte també, donat que en aquest
moment hi ha una greu discriminació entre homes i dones, hem

de fer polítiques assistencials: casals per a dones, informacions
específiques per a dones, etc., etc.

Nosaltres són aquests tres eixos centrals de la nostra
intervenció i les activitats que li he dit: la llei, les
transferències, el protocol i el Consell de la Dona.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per fixació de posicions i per
un temps de cinc minuts té la paraula, pel Grup Mixt, la Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Consellera, des d’Eivissa pel Canvi entenem
que les polítiques d’igualtat han de recórrer les accions de totes
les conselleries del Govern, i que només per qüestions
pràctiques és la consellera d’Afers Socials la que ha de fer front
a aquesta interpelAlació. Pensam, per tant, que són tots els
consellers i les conselleres els que haurien de sentir-se
interpelAlats per aquestes intervencions.

Probablement abans de parlar de polítiques d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones hi hauria una prèvia, i és
conèixer almenys algunes dades objectives que ens ofereix la
societat balear i valorar-les. Per la nostra part, i tenim com a
referència l’informe 2006 del Consell Econòmic i Social, hem
seleccionat una sèrie d’indicadors de gènere que consideram
molt expressius i que malauradament no ens deixen dubtes
sobre la inexcusabilitat i la urgència de dur a terme polítiques
efectives d’igualtat. N’hem agafat unes quantes, aquí se n’ha
suggerit algunes i nosaltres confirmarem, diríem, amb dades
coses que s’han deixat veure. Parlarem breument de mercat
laboral, de dependència, d’exclusió social, de presència de les
dones en òrgans representatius i de violència sobre les dones.

Respecte al mercat laboral ens trobam que la taxa
d’ocupació masculina està fins a 18 punts per damunt de la
femenina; la taxa d’atur femení 11 punts per damunt del
masculí i, a més, en el cas de l’atur de llarga durada es dispara
fins als 25 punts. Existeix una important fractura salarial entre
homes i dones, que dit de manera clara és que les dones cobren
menys per la mateixa feina que fan els homes, i una major
presència de les dones en el treball a temps parcial. Com es diu
a l’informe esmentat, i cito literalment, les dones es colAloquen
en el sector de serveis, personal de neteja, d’hoteleria i
d’oficines, en el qual les relacions contractuals són més
flexibles, el grau de temporalitat és més elevat i els salaris són
més baixos. En definitiva, les dones -i s’ha suggerit aquí-
ocupen menys llocs de feina que els homes i quan ho fan és en
unes condicions més precàries.

Segona qüestió: exclusió social. La feina tots sabem que és
factor fonamental per a la integració social, i per tant la seva
mancança augmenta la vulnerabilitat de la persona i el risc
d’exclusió social. No és casualitat, per tant, que més de la
meitat de les persones pobres siguin dones; estem parlant de
taxes o percentatges de més del 55%. Això passa al conjunt de
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l’Estat espanyol i no hi ha dades per pensar que no es
reprodueixi aquesta situació a les Illes Balears. 

Tercera qüestió: dependència; pel que hem pogut llegir
s’observa que hi ha unes majors taxes de dependència entre les
dones que entre els homes. 

Quart punt: presència de les dones en òrgans representatius.
Amb les dades del 2006 -no tinc les actuals- no arribaven a
l’11,5% les dones que exercien de batlesses a les Illes, per sota,
molt per sota, de les mitjanes estatals; i pel que fa a aquest
parlament les dones no arribam al 50%. No puc deixar de fer
una referència -ja l’ha feta també la Sra. Consellera- a la recent
sentència del Tribunal Constitucional a favor de l’anomenada
Llei d’igualtat, sentència que deixa en evidència el recurs que
havia presentat el Partit Popular, el mateix que presenta ara
aquesta interpelAlació. Vull recordar una reflexió que es recull
en aquesta sentència del Tribunal Constitucional i que jo crec
que convindria que servís d’autocrítica per al Partit Popular;
diu exactament: “La norma -i cito literalment- avanza en el
camino de garantizar una presencia equilibrada de mujeres y
hombres en el ámbito de la representación política”.

Cinquè punt, que no s’ha tractat i que passaré també per
damunt: la interrupció voluntària de l’embaràs. Els darrers anys
no han deixat d’augmentar aquestes interrupcions voluntàries;
han superat molt l’augment de la població i a més ofereix dades
preocupants entre les dones joves. Surt aquí aquest tema i ens
preocupa aquest tema especialment pels plantejaments que
recentment estan sortint, plantejaments des del nostre punt de
vista hipòcrites, reaccionaris, que estan tornant a cobrar força
i que a més ho fan amb uns paràmetres diríem que ens recorden
moments del passat que crèiem que estaven superats. 

I finalment violència sobre les dones, que per a mi és un
tema central en aquesta interpelAlació; per tant només faré una
breu referència, la consellera també li ha donat molta
importància. Ha augmentat de forma alarmant a tot l’estat, la
taxa a les Illes de maltractament i ordres de protecció supera en
gairebé 2 punts la mitjana espanyola i, a més, segons recull
aquest informe, l’augment de situacions objectives de perill per
a les dones és real. En conseqüència i a la vista de les dades
ofertes és evident que és molta la feina que queda per fer per
part del Govern i per part del conjunt de la societat, no ho
oblidem. Pel que fa a l’acció de la Conselleria d’Afers Socials,
des d’Eivissa pel Canvi valoram positivament la supressió de
la Fundació balear contra la violència de gènere i la justificació
que aquí s’ha donat, i la revitalització de què ha estat objecte
l’Institut Balear de la Dona, que s’encarregarà -i ho ha repetit
la consellera- de liderar l’elaboració de la Llei d’igualtat, i el
Consell de Participació de les Dones, que per cert l’altre dia -jo
sóc membre del Consell Assessor de l’Institut Balear de la
Dona- es va presentar l’esborrany del decret de creació del
Consell de Participació de les Dones i ens han donat fins al 15
de febrer per a la presentació d’esmenes; això demostra que
s’està treballant.

Així mateix -i vaig acabant- assenyalar també la
coincidència amb tres línies d’actuació que consideram que
serien les adequades per a la Conselleria d’Afers Socials i del
Govern en el seu conjunt: polítiques de prevenció de la
desigualtat, polítiques de correcció de la desigualtat i polítiques

de compromís per a la igualtat amb la potenciació de
l’associacionisme. 

Per concloure encoratjar la consellera i tot l’equip de
Govern perquè l’avanç en la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones sigui una realitat al llarg d’aquesta legislatura, i
demanar al Grup Parlamentari Popular que hi contribueixi, la
tasca s’ho val.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des
del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina evidentment
consideram que la societat balear ha avançat moltíssim en
matèria d’igualtat d’oportunitats, però que hagi avançat
moltíssim no vol dir que no hi hagi una tasca a fer i que no hi
hagi determinades situacions que mereixen l’atenció i
l’actuació de les administracions públiques de les Illes Balears.
Evidentment aquí ja s’han posat de manifest situacions com la
diferència existent i comprovable en el món laboral, tant en
matèria d’ocupació com en matèria de sous; diferències com el
tema de la violència de gènere, una situació que evidentment
ens ha de preocupar i que requereix del nostre compromís, i
evidentment diferències en el manteniment de la família,
perquè és evident que a la situació actual encara la dona té molt
més pes en la vida familiar i en el creixement del fills que
l’home. Per tant hem de caminar i hem d’actuar en aquestes
matèries, en aquests vessants, per intentar aconseguir una
igualtat real.

Des d’aquest punt de vista evidentment el Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina dóna suport a totes les
iniciatives i a tots els projectes que ha assenyalat la consellera.
Pensam que són línies d’actuació adequades per liderar aquesta
política de coordinació i transversal que és la política d’igualtat
d’oportunitats, i pensam que (...) la conscienciació, més
informació, lluitar contra la discriminació i polítiques
assistencials per a les situacions greus que es produeixen són
les vies adequades per anar cap a la solució.

Evidentment en relació al tema de la prostitució des del
nostre grup parlamentari volem lloar la valentia de la consellera
per posar damunt la taula un debat necessari, perquè és una
realitat, i intentar amagar el cap davall terra i no voler veure el
debat no és bo. Evidentment hi ha diverses solucions, és un
debat obert, però consideram que el que ha fet la consellera és
aquesta valentia de posar damunt la taula aquest debat perquè
se’n vagi parlant i es vagi veient quines solucions se li poden
donar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, m’adreç a la consellera d’Afers Socials perquè
sembla que és la que ha de rebre de manera natural aquesta
interpelAlació, tot i que com ja s’ha dit, crec que les polítiques
d’igualtat han d’afectar el conjunt del Govern. Per tant, voldria
que s’entengués aquesta resposta, aquesta intervenció, com
adreçada al conjunt del Govern perquè efectivament el primer
que s’ha de destacar de qualsevol política d’igualtat, o de dona,
és la necessitat de la transversalitat. 

És a dir, les diferències i les desigualtats que encara
persisteixen en la nostra societat en molts de camps, els salaris,
l’ocupació, el camp de la protecció contra la violència
domèstica, el camp de la conciliació entre la vida professional
i la vida familiar. Jo crec que les diferències que romanen en
tots aquests camps fan necessària una política integrada i
transversal en matèria d’igualtat. Per tant, no volem només una
política d’igualtat, sinó que volem una política d’ocupació feta
des de l’òptica de la igualtat, una política social feta des de
l’òptica de la igualtat, una política educativa feta des de
l’òptica de la igualtat, una política de salut, una política
d’habitatge, una política d’immigració. Totes les polítiques
fetes des de l’òptica de la igualtat. 

Voldria recordar també respecte allò que ja ha dit la
consellera, que algun dels objectius a què ha fet referència, com
són reconvertir l’actual Llei de la dona en una vertadera Llei de
la igualtat i la creació i revitalització del Consell de
Participació de la Dona. Són al pacte de govern que vàrem
firmar tot un seguit de forces polítiques i per tant, com no pot
ser d’altra manera, tenen tot el nostre suport.

Respecte les tasques que ha de fer l’Institut Balear de la
Dona i a les quals s’han fet referència. Per part nostra posar
èmfasi en la necessitat que continuïn amb una tasca de
sensibilització i d’aprofundir en un canvi cultural en el qual
hem avançat molt realment, però que encara hi ha molt a fer.
Destacar en aquest sentit que és un tema que no sé si ha sortit,
la necessitat de la colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears. En aquest sentit nosaltres pensam que la càtedra per la
igualtat ha de ser un instrument positiu i necessari per avançar
cap a les polítiques d’igualtat i també cap a la potenciació dels
estudis de gènere i el canvi cultural necessari.

Lògicament quan es parla d’igualtat, ha sortit en el debat,
no es pot deixar de fer referència a la política de protecció dels
colAlectius més vulnerables. En aquest sentit les dones que han
estat objecte de violència de gènere mereixen totes les
polítiques que nosaltres sabem, que es proposen des de la
conselleria i com són: manteniment de cases per a dones
maltractades, elaboració de protocols d’actuació, pisos de
refugi, per dir-ho així. En aquest sentit també té el nostre suport
la no continuïtat de l’anterior Fundació Balear contra la
violència de gènere. És un tema que ja s’ha debatut en comissió
diverses vegades, però ja que ha tornat sortir, destacar que

aquest no és un debat general sobre si funcions sí o fundacions
no. Aquest és un debat sobre si aquesta tasca concreta de la
política contra la violència de gènere ha d’estar en mans d’una
fundació participada bàsicament per entitats privades, o ha de
ser una matèria en la qual han d’actuar sobretot les institucions.
Les entitats privades que vulguin fer polítiques d’igualtat,
polítiques en favor de la dona, polítiques contra la violència de
gènere, tenen moltes coses que poden fer i tendran el suport de
les institucions. Però pensam que el paper principal en la
política institucional de lluita contra la violència de gènere
l’han de tenir les institucions. I en aquest sentit nosaltres
pensam que hi ha fórmules millors que la Fundació Balear
contra la violència de gènere que existia a la legislatura
anterior.

Hi ha hagut un tema que ha sortit en el debat repetidament,
el tema de regulació de la prostitució. Per part nostra jo volia
també, com s’ha fet anteriorment, donar l’enhorabona a la
consellera pel coratge amb què ha escomès aquest tema. Tot i
que aquest és un tema en què no hi ha hagut un debat de govern
i tots parlam una mica a títol personal. Però en aquest títol una
mica personal, jo reiter en donar no només l’enhorabona pel
coratge, sinó l’adhesió a allò que s’ha manifestat. Per exemple,
en un article que ha sortit avui mateix a la premsa. Un article
que parteix de l’assumpció del fet que la prostitució existeix,
que la regulació no equival a la legalització de la prostitució
com una forma de treball i que la regulació és una forma de
protecció, permetrà avançar en la lluita contra les pitjors formes
d’explotació sexual. I sobretot, donam suport a aquesta actitud
de posar aquest tema sobre la taula i encoratjar el necessari
debat social sobre aquesta qüestió.

Finalment i per acabar, donam suport també a l’òptica que
s’ha defensat que hi hagi actuacions de discriminació positiva.
Nosaltres també vàrem celebrar aquest pronunciament del
Tribunal Constitucional a favor de la Llei d’igualtat estatal.
Recordar que les Balears, l’anterior Govern de pacte de
progrés, va ser pioner en normativa electoral en aquest cas de
paritat. Però la discriminació positiva com a metodologia ha
d’anar molt més enllà d’allò que és purament electoral perquè
hi ha molts de terrenys a l’àmbit laboral, en representació
d’altres àmbits públics que no són estrictament electorals i en
els quals les actuacions de discriminació positiva són un
instrument, per ara, dissortadament necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Aina Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, des del Grup Socialista li vull expressar la nostra
satisfacció després d’escoltar la seva intervenció. Jo crec que
han estat molt ilAlustrativa les polítiques que vostè..., juntament
amb la directora de l’Institut de la Dona, volen portar a terme
durant aquesta legislatura. Veim que té les idees clares d’allò
que han de ser aquestes polítiques, cosa que no ha passat
sovint. Les idees clares, polítiques de gènere, són
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necessàriament polítiques transversals, vostè ho ha expressat i
vostè està convençuda que és així. Per tant, reiter la nostra
satisfacció per aquestes mesures.

Ens ha manifestat també a la seva intervenció la intenció
que totes les actuacions que es duguin a terme per part de
l’Institut de la Dona aniran encaminades perquè es produeixi
realment dins la societat un canvi de mentalitat, un canvi dins
aquesta societat que de vegades tal vegada no sigui prou
sensible a aquestes discriminacions. Jo crec que aquesta és una
bona política ja que quan la societat realment rebutgi qualsevol
tipus de discriminació, ja no de violència, sinó també de
discriminació podem dir que hem arribat a un cert punt per
aconseguir aquesta igualtat real que tots desitjam i esperam.
Estam convençuts, a part de les actuacions que es puguin dur
a terme, però dins aquest marc creim que aquest és el camí que
s’ha de seguir. També li vull dir Sra. Consellera que el camí no
serà ni fàcil ni curt, no ho ha estat mai el camí de les dones en
aquesta lluita cap a la igualtat, però si vostè ho fa així, li puc
assegurar que almanco el meu grup estarà al seu costat.

També li voldria dir que em satisfà enormement el fet que
es derogui d’alguna manera la llei anomenada “per a les
dones”, ja que com vàrem manifestar en moltes ocasions a
l’anterior legislatura, no sols està desfasada en aquest moment,
sinó que en el moments de la seva publicació, en el moment de
la seva aprovació per part del Partit Popular, ja era una llei
desfasada, una llei que no comptava amb el consens del
moviment associatiu, ni dels partits polítics que estaven en
aquell moment a l’oposició. Jo vull dir que era una llei que en
general no donava resposta, no donava cap tipus de resposta a
les necessitats, no comptava amb la filosofia que almanco
nosaltres creim que han d’emmarcar les actuacions per dur a
terme polítiques d’igualtat. I sobretot, es va denunciar, jo
mateixa ho vaig fer des d’aquesta mateixa tribuna, que tenia
articles que ofenien directament les dones, com per exemple el
fet que es pagués al partit perquè les dones tenguessin un escó
a un parlament.

També la meva enhorabona perquè d’una vegada s’ha
desmuntat, s’ha desfet, s’ha derogat aquesta fundació que es va
muntar..., jo no sé per quins interessos o per quins fins perquè
realment no estaven molt clars, una fundació per lluitar contra
aquesta xacra tan important que tenim a la nostra societat,
aquest terrorisme contra les dones perquè crec que realment ho
és. De fet, ha produït moltes més morts que el terrorisme. I per
això es va cercar una fundació privada allà on voluntàriament
un seguit d’empreses posaven uns recursos i després es
distribuïen en actuacions sense cap tipus de coordinació.

Per tant, estam molt satisfets que aquesta vegada sí que
sigui l’Institut de la Dona qui prengui les regnes de totes les
actuacions que s’han de dur a terme per tal d’eradicar aquesta
xacra, com dèiem, de la violència contra les dones. Sra.
Consellera, vostè fa sis o set mesos que ocupa aquesta
responsabilitat i jo vull dir que és una gran responsabilitat
perquè no afecta sols a un sector de població, ni afecta una part
del territori, ni afecta un grup de ciutadans concrets específics,
sinó que afecta ni més ni manco que la meitat, o més de la
meitat, de la població d’aquesta comunitat. S’hauran de dur a
terme moltes més actuacions. Per exemple, crec que haurem de
començar a parlar, tal com recomana el Parlament Europeu,

com figura dins el Pla de treball 2007-2011 del Pla estratègic
d’igualtat d’oportunitats, del tema de pressuposts confeccionats
amb perspectiva de gènere. Jo estic segura que vostè podrà
arribar a acords amb el conseller d’Economia i Pressuposts
perquè realment dins aquesta legislatura puguem tenir uns
pressuposts amb aquests condicionants, tal com recomanen
diferents instàncies europees, com li he dit abans.

Li deia al començament de la meva intervenció Sra.
Consellera, que hi ha molta feina i el camí serà llarg. També li
vull dir i li ho vull reiterar que en aquest camí estic convençuda
que estarà sola ni vostè, ni la directora de l’Institut. Crec que no
només el meu grup, sinó que totes les dones i tots els homes
també, per què no, de bona voluntat d’aquesta comunitat, crec
que li faran costat, li ajudaran perquè realment puguem arribar
a aquest somni que vàrem tenir fa molt de temps, perquè
puguem tenir una societat amb una igualtat real, de veres, entre
totes les persones que la conformen, és a dir, entre els homes i
les dones.

Moltes gràcies i ànims Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. En torn de rèplica per part del
grup autor de la interpelAlació té la paraula per un temps de cinc
minuts la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una cosa, clarificar una cosa, la
Llei per la igualtat efectiva entre dones i homes, allò que el
Partit Popular va recórrer va ser tan sols un article d’aquesta
llei, no la llei sencera, o sigui que no facin demagògia. Un
article d’aquesta llei, un, perquè considerava que és
contradictori amb els drets constitucionals de la ciutadania a
participar en els assumptes polítics, que és l’article 23 de la
Constitució, la igualtat de tots davant la llei i la llibertat
d’organització i funcionament dels partits polítics. D’acord? Si
vol li puc llegir l’article 23 de la Constitució.

A més, aquest article preveu que el dret de tots els ciutadans
a participar en els assumptes públics, perquè poden veure
impedit aquest dret quan una llistat hagi esgotat la quota, aquest
40-60, ja siguin dones o homes. Per exemple, la llista de
Garachico a Tenerife, era una llista tota de dones, no es va
poder presentar. Al Partit Socialista a la comunitat autònoma de
Madrid li varen anulAlar 13 candidatures a les municipals,
Móstoles, Alcobendas, Aranjuez, Colmenar Viejo, etcètera,
perquè no complien la quota. Ho deixarem anar.

El Partit Popular quan governava a l’anterior legislatura a
la llei cremallera, home-dona, home-dona, del Parlament
l’hagués pogut rebutjar i no ho va fer, no la va derogar, la va
mantenir. Així que no ens donin lliçons d’igualtat...

(Alguns aplaudiments)

Ja està. De prostitució en podem xerrar un altre dia Sra.
Consellera, jo crec que el tema és prou ample com per tenir un
debat, si vostè vol i la resta de grups polítics. També li volia fer
saber una cosa Sra. Consellera, en part estic decebuda perquè
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em pensava que les intervencions de la resta de grups
parlamentaris serien un poc més crítiques, un poc més realistes
i en ànims de posar-se a fer feina. Però a sobre ens dóna lliçons
i això sí que no, per aquí no. Històricament els partits
d’esquerres han duit la bandera de la igualtat, però no tan sols
han estat paraules, sí senyors, han fet una Llei de violència de
gènere, han fet una llei d’igualtat, però no basta omplir el
Butlletí Oficial de l’Estat de tinta, saben quantes dones hi ha en
el Govern del President Zapatero? Un 27%. Saben quantes
dones hi ha en aquest Govern? 54, d’un total de 147. A la cua
de tot la Conselleria d’Esports amb un 14%, tenc els noms i
llinatges, per si qualcú ho vol saber. Passaré a les paritàries que
crec que són les realment importants. La Conselleria d’Interior,
57% de dones. La Conselleria d’Agricultura, 56. Conselleria de
Treball, 50%, elles sí són paritàries, la resta no. La mitjana del
Govern que tenim ara és un 36,73%. Amb el Partit Popular era
d’un 46,2%. Sobren les paraules.

Decebuda en la manipulació que s’ha fet amb les
associacions de dones. Dia 8 de març és el Dia Internacional de
la Dona, és una jornada de reflexió i que les institucions
públiques no poden fer cap tipus d’acte, però seria important
que les associacions sí ho fessin. Això (...), vosaltres ho poden
fer, nosaltres no, seria convenient que fessin qualque cosa,
nosaltres els ajudarem per darrera. I després ens diuen que és
el Partit Popular el que manipula, després diuen que és el Partit
Popular que crispa l’ambient. Segur que si això ho hagués fet
qualcú del Partit Popular ja haguessin demanat la nostra
dimissió. Però no, aquest grup no demana la dimissió de la
directora, ni molt manco. El que volem és que la directora
rectifiqui, el que volem és que la directora sigui la directora de
totes les dones, de les que la varen votar a ella i de les que no,
de les nines, de les alAlotes joves, de les mares fadrines, de les
dones casades, de les dones majors, de les vídues. De totes, si
la voten o no la voten. Això és el que volem i que es posi a fer
feina.

Per tot això Sr. President, li propòs un pacte, un acord de
dames i cavallers. Li propòs que dia 8 de març, Dia
Internacional de la Dona, que tots els caps dels partits polítics
que tenen representació en aquesta cambra donin la paraula que
cap membre del seu partit polític no acudeix a cap acte, perquè
això mantendria l’esperit de la jornada de reflexió. Però si
vostè vol i volen la resta de caps dels partits polítics que estan
en aquesta cambra, troben que dia 8 de març és un dia prou
important per sortir al carrer, que tots vostès amb la mateixa
pancarta hi surtin, una pancarta unitària, tots junts, tots plegats
i en cas contrari ningú. La pilota està en el seu terrat. I la
decepció Sra. Consellera es pot tornar en suport si veim que el
Govern capgira, es posa a fer feina i té com a objectiu
aconseguir aquest camí tan rostit cap a la igualtat entre dones
i homes ens tendrà al seu costat. De moment estarem a l’aguait.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Santiago.

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

Gràcies, Presidenta. Continuam amb aquest debat.
Efectivament, la representant del Grup Mixt, la Sra. Suárez, ha
parlat d’indicadors, efectivament hi ha indicadors importants
que encara marquen que hi ha una gran diferència en allò que
podíem dir la igualtat entre homes i dones, tot i que
representam quasi el 50%, per unes dècimes no arribam al
50%, l’arribada d’immigrants ha fet que hem passat d’un 49%
homes i un 51% dones hagi variat i ara com que són homes
joves que vénen bàsicament entre 20 als 40, ha fet que això
hagi variat. I ara representam quasi el 50%. 

Però tenim moltes dades que ens indiquen que efectivament,
hi ha una gran desigualtat, persones que no han acabat els seus
estudis entre els 16 i més de 75 anys hi ha 34 homes front 39
dones. Educació Secundària Superior entre 16 i 75 anys, hi ha
36 homes front 33 dones que hagin pogut acabar. Això
s’equilibra en temes d’universitat per exemple. Les dones quan
han superat les dificultats inicials sembla que tenen voluntat de
continuar. Les taxes d’ocupació de dones sempre són més
baixes, de cada 100 homes n’hi ha 68 que fan feina, front 49
dones. Les taxes d’atur són més baixes en els homes que en les
dones. Hi ha molts d’indicadors que efectivament ens
preocupen i ens fan veure que el tema de la igualtat és un tema
molt present en política i hem d’afrontar aquests temes.

Nosaltres pensam i ja ho hem dit, que són els tres eixos
fonamentals de la nostra actuació, discriminació positiva per
tota la discriminació que ja ve d’enrera i poder-la reduir i
polítiques que no afavoreixin la continuïtat d’aquesta
discriminació. Li he de donar les gràcies pel seu suport,
igualment al Sr. Llauger i al Sr. Melià. La transversalitat ha
estat en boca de tots els intervinents. Des de l’Institut de la
Dona ja treballam amb la Conselleria de Treball, la d’Educació
i la de Sanitat per temes tan importants com és l’avortament o
el càncer de mama, temes de formació per a les dones i altres
temes en educació per donar aquest valor d’igualtat entre
homes i dones. La transversalitat per tant, estic d’acord que ha
de ser, ho he dit a la meva exposició, un dels temes inicials.

Agrair el suport del Sr. Melià i del Sr. Llauger en el tema de
la prostitució. Efectivament, pens que és un tema que no pot
seguir silenciat. Els partits polítics i els que tenim representació
parlamentària i els que ens dedicam a política en primera plana
hem de començar a crear un debat sobre aquests temes. És dels
pocs temes de l’activitat humana a la nostra comunitat
autònoma que no està reglamentada, no està regulada i això és
una ocultació d’una realitat que l’únic que afavoreix és el
proxenetisme i que hauria d’estar més perseguit. La Sra. Aina
Rado també ha parlat de transversalitat, també agrair-li el seu
suport a l’activitat i les accions que es fan des de la conselleria
i des de l’Institut de la Dona. Efectivament, no és un camí fàcil,
no és un camí curt, la nostra aspiració no és acabar aquest
Govern amb algunes taxes d’igualtat, si no haver-les reduït. És
una tasca que hem de realitzar entre tots. El nostre objectiu és
que efectivament, totes aquestes taxes que ara indiquen
desigualtat s’hagin reduït d’aquí a tres anys i mig i que sigui per
l’actuació del Govern i per l’actuació social.
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En relació a allò que ha dit vostè Sra. Llinàs, efectivament
no és una llei de paritat, és un article referit a la paritat de la
Llei d’igualtat. Però per a nosaltres era un clar exemple de la
discriminació positiva. Nosaltres no aspiram que ens hagin
d’avalar a través d’aquesta llei, però entenem per tots els
indicadors socials que hi ha necessitat de discriminació positiva
i el tema de la paritat ho era. Vull dir, afavorir, forçar als partits
polítics perquè efectivament fomentin la participació de les
dones, però no només a les llistes, sinó dins les pròpies
organitzacions de bases, facilitar això. Efectivament, com a
Govern no som paritaris, tenim molt per millorar, no ho
amagam, volem aconseguir-ho. Hi ha coses que hem de
millorar l’esquerra i la dreta, però almanco l’esquerra ho
manifesta, cream el debat sobre prostitució i sobre altres coses.
Pensam que és un treball a millorar.

Lament molt el tema que vostè ha comentat de les
associacions, diu que manipulam les associacions. Jo crec que
les paraules de la directora de l’Institut varen ser malenteses.
Vull dir que el que va expressar la directora de l’Institut és el
que ha expressat vostè, justament dia 8 de març cau en una data
molt concreta, el dia anterior a les eleccions. Efectivament, no
podem fer segons quines manifestacions els partits polítics i les
persones que estam a primera fila en temes polítics. Però les
entitats no volien deixar de fer coses. Les paraules de la
directora s’han d’entendre que ella els donaria suport com a
institut, així ho ha de fer, però no en el sentit amagat o ocult,
com a institut, però difícilment ell hi podria estar en aquesta
manifestació pública dia 8 de març.

En el tema de la fundació, agrair també a tots els que ho han
manifestat, el Partit Popular no, però la resta de partits que
configuren aquest Parlament. Jo pens que ha estat un encert
reduir el tema de la fundació. Eliminar la fundació no significa
no treballar en la societat civil i la societat empresarial. Vostè
mateixa ha posat un exemple de Carrefour. Nosaltres hem
aconseguit que una empresa important dins el sector del comerç
s’impliqui en els temes de protecció de la dona maltractada i és
un exemple que volem seguir, amb entitats bancàries i d’altres.
No deixam de fer feina en aquest tema, però no ho volem fer
des de la fundació. La fundació en el nostre entendre tenia una
mancança, estava finançada bàsicament per administracions
públiques i només hi havia una voluntat expressa per part d’
entitats privades. Aquests doblers que vostè em recriminava a
la primera part de la seva intervenció, són a cada un dels
consells i a cada un dels ajuntaments que implicaven aquesta
fundació. No és que s’hagi reduït el fet del treball cap a la
violència de gènere, sinó que es fa des de diferents institucions.
Insistesc, la fundació és un instrument administratiu, però no un
instrument polític, com ha de ser l’institut. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. 

III. Moció RGE núm. 4211/07, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a residències a Eivissa,
derivada del debat de la interpelAlació RGE  núm. 2931/07.

Acabat aquest punt de l’ordre del dia, passarem al següent
punt de l’ordre del dia que és una moció del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a residències a Eivissa. Per defensar-lo té la
paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
Sra. Feliu es queda? No, em sap greu...

(Algunes rialles)  

Efectivament, ens hauria agradat que el Grup Parlamentari
Popular hagués quedat, li ho pot transmetre als seus companys
i participar en aquest debat d’una moció que nosaltres reiteram,
consideram que està reglamentaria i legítimament presentada.
Aquesta moció deriva de la interpelAlació que vàrem presentar
el 4 de desembre de l’any passat. El temps transcorregut fa que
algunes de les propostes d’acord plantejades ja estiguin en
execució i per tant, podríem dir que arribar en alguns aspectes
un poc tard. Però també ens serveix per veure amb satisfacció
que existeix una sintonia entre les nostres demandes i la línia
política de l’Executiu. 

Aquesta moció surt d’aquell debat i del que consideràvem
eixos fonamentals que haurien de regir l’acció del Govern en
aquesta matèria. Bàsicament, quatre eixos: la defensa de la
descentralització dels serveis socials i l’aproximació a la
ciutadania; el reforçament del caràcter públic de les polítiques
socials; la necessitat de planificar i diversificar les polítiques de
dependència i, en darrer lloc, la necessitat d’equiparar les
inversions i infraestructures socials d’Eivissa en relació amb el
conjunt balear i donar passes, així, per compensar un greuge
històric.

Fet aquest plantejament, passam a explicar breument els
diferents punts de la moció. El primer, com dèiem i com vam
expressar a la interpelAlació, la Llei d’acció social del 1987
defensa un model descentralitzat de la gestió dels serveis
socials i la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i Seguretat Social, estableix que la creació i manteniment de les
residències és competència dels consells insulars, competència
que, des del nostre punt de vista, va ser, entre cometes,
usurpada pel Govern durant la legislatura passada. Per tant, el
que demanam és que aquesta competència torni al Consell
Insular d’Eivissa d’on no hauria d’haver sortit, mitjançant la
creació d’un consorci de gestió, petició, d’altra banda, feta des
del Consell d’Eivissa.

Segons informacions dels mitjans, tenim constància que dia
11 de gener del 2008 es va constituir l’anomenat Consorci de
Gestió Sociosanitària d’Eivissa, que està integrat pel Consell i
el Govern i amb la intenció, i això és important, d’obrir la
participació als municipis. Així mateix, s’informava que era
pretensió del Govern anar-se retirant d’aquest òrgan a mesura
que els ajuntaments, que és la institució més propera als
ciutadans i ciutadanes, vagin consolidant la seva presència.
Valoram positivament les passes donades i les anunciades
perquè, al final, de forma efectiva el servei s’aproparà cada
vegada més a l’usuari i això, en definitiva, és la
descentralització.
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El segon punt fa referència que les dues residències, de Sant
Jordi i Sant Antoni, puguin estar en funcionament, com més
aviat millor, i això sí que comencin la seva activitat comptant
amb els recursos humans i tècnics adients. No es tracta, per
tant, d’inaugurar per inaugurar, el cas de Santa Eulàlia, entre
d’altres, és un trist exemple, per no parlar també d’algun
sagnant exemple mallorquí, sinó que del que es tracta sobretot
és d’oferir als ciutadans un servei adequat.

Pel que coneixem, la data probable de fi d’obra de la
primera seria cap a l’abril o maig, i la recepció d’interns es
duria a terme al llarg de l’any.

Respecte de Sant Antoni, sembla que encara no s’han pogut
solucionar tots els problemes existents i en conseqüència
encoratgem la consellera que continuïn els esforços que ens
consta ja s’estan realitzant des de fa mesos.

Amb la posada en marxa d’ambdues residències, que se
sumarien a la que ja està funcionant, la de Santa Eulàlia,
estaríem aconseguint oferir una oferta suficient i raonable de
places residencials a mig termini per a l’illa d’Eivissa.

La tercera proposta fa referència a la necessitat d’augmentar
i millorar l’oferta formativa de l’àrea sociosanitària a Eivissa,
atès que aquest perfil professional és escàs a l’illa i les noves
infraestructures requeriran envoltant d’un centenar i mig de
treballadors i treballadores, segons estimacions fetes pel consell
insular. En el ple del 4 de desembre, la consellera ens va
informar que s’havien fet contactes amb la Universitat i
conselleries d’Educació i Treball i Formació, que esperam que
aviat es tradueixin en ofertes concretes de formació.

La quarta proposta i última demana la intensificació de la
diversificació de les polítiques de dependència. Nosaltres
pensam que és important construir residències i aquest va ser
gairebé l’objectiu únic del Govern anterior, però pensam també
que l’atenció a la dependència és necessari que vagi molt més
enllà. Coneixem que s’ha signat fa dies un conveni amb el
Govern central per finançar noves infraestructures que suposarà
una inversió de 56 milions d’euros entre ambdues
administracions; consideram adequada la línia marcada des de
la Conselleria d’Afers Socials en el sentit de centrar-se en la
construcció de tres tipus de centres diferents: centres d’estades
diürnes, per a majors i persones amb discapacitat; centres
d’estades nocturnes, per a persones majors, i habitatges tutelats
per a persones amb disminució psíquica.

Valorem especialment la potenciació de mesures que
compatibilitzin l’atenció professional amb el manteniment de
la persona depenent amb la seva família, com és el cas,
sobretot, dels dos primers exemples assenyalats.

En relació amb aquestes noves inversions hem pogut saber
que a Eivissa es preveu la construcció de set centres de dia
nous, que pensam, sumats als que ja estan en funcionament o
projectats, donaran una bona cobertura a l’illa.

Esperam i demanam el suport de tots els grups
parlamentaris perquè suposarà donar un important i necessari
impuls a les polítiques socials d’Eivissa, en particular, i a les de
Balears, en el seu conjunt, i sobretot en la direcció adequada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per a fixació de posicions i per
un temps de deu minuts, té la paraula, pel Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veim que les interpelAlacions tenen
efectes colAlaterals amb les mocions i serem molt breus, en el
sentit d’anunciar que el Grup Parlamentari Unió Mallorquina
donarà suport a aquesta moció. Ja vàrem dir en el seu moment,
a la interpelAlació, que s’havia planificat la construcció de tres
residències, la de Santa Eulàlia del Riu, la de Sant Antoni i la
de Sant Josep, i d’aquestes que s’havien planificat només hi ha
la de Santa Eulàlia; és a dir, és un bon exemple d’incompliment
de la planificació que s’havia fet en el seu dia i d’una gestió
que no és del més diligent.

Per tant, quant al primer punt de la moció, li donarem
suport perquè també apostam per aquesta descentralització;
creim que les competències en serveis socials siguin del
Consell Insular d’Eivissa i, si escau, dels ajuntaments, això es
pot fer evidentment amb la residència que ja està finalitzada i
que es faci el més aviat millor, quan es vagin acabant les
distintes residències.

També aplaudim que es diversifiquin les polítiques de
dependència, per alleugerir el pes de les famílies amb aquests
pacients i millorar el servei a aquestes persones. Això creim
que s’ha de coadjuvar amb els centres d’estades diürnes,
centres d’estades nocturnes, habitatges tutelats, perquè tot això
ajuda a la vegada que a través de les famílies i l’administració
es pugui donar aquest servei i que no posem directament tot el
pes damunt l’administració. Per tant, també donarem suport a
aquest punt.

I el tercer, finalment, que és important tenir persones
específicament formades i expressament formades per poder
prestar aquest servei de manera professional. I per tot això li
donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca PSM, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Per part del Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds
de Menorca donam suport al text de la moció que va en la línia
d’allò que ja vàrem defensar en el debat de la interpelAlació.
Voldria dir que també donam el suport a la diputada que la
presenta, en el sentit que li reconeixem tot el dret a la
presentació d’interpelAlacions i de mocions. Pensam, a més, que
aquest debat, en concret, sobre les residències a Eivissa, ha
estat un exemple de debat útil entre el Govern i representants
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de l’electorat; s’ha posat de manifest una problemàtica, s’ha
debatut sobre la millor manera de trobar-hi solucions i s’ha
arribat a una moció que reflecteix una visió compartida per la
majoria de la cambra sobre com començar a posar remei a la
situació de les residències d’Eivissa.

Passant al text de la moció, donam suport al primer punt,
sobre el retorn de les competències en matèria de residències al
Consell d’Eivissa, mitjançant aquest consorci de gestió
sociosanitària. Nosaltres defensam que la gestió dels serveis es
faci des dels consells insulars i pensam que en el cas d’Eivissa
el consell és la millor institució per adreçar-se a aquesta qüestió
de la problemàtica de les residències.

Respecte del segon punt, també quan es va fer en el debat
de la interpelAlació vàrem defensar que hi hagués un acabament
el més ràpid possible de les residències que ja estaven en
marxa, en concret les de Sant Antoni i Sant Jordi. És evident
que la situació dels equipaments socials fa necessari que hi hagi
aquestes noves residències per atendre la demanda. Coneixem,
que n’hi ha que ja estaven en marxa i que en un termini d’un
parell de mesos estaran obertes, com ja s’ha dit, i coneixem que
en un altre cas hi ha una qüestió de negociacions entre el
Govern i les constructores; nosaltres el que demanaríem és que
hi hagués una solució el més ràpida possible, però que el
Govern no deixi de defensar els interessos de tots que, en
definitiva, és l’interès del bon ús dels doblers públics. Confiam,
d’altra banda, amb la bona capacitat del Govern de dur a terme
aquestes negociacions perquè les residències siguin realitat el
més ràpid possible, però que al mateix temps siguin
salvaguardats els interessos públics.

El tercer punt fa referència a millorar l’oferta formativa a
l’àrea sociosanitària. Nosaltres pensam que tot el camp de
l’atenció a les persones és un dels camps en què han de créixer
de manera molt important les oportunitats de feina i per tant
també és un camp en què és imprescindible que hi hagi un
avanç important en la formació. En concret, en aquest camp,
nosaltres saludam el fet que per part del Govern ja s’hagi
arribat a un acord amb la Universitat per a la creació de la
càtedra d’Atenció a la Dependència, adreçada sobretot a
diplomats i a llicenciats i que permetrà que de la nostra
Universitat surtin especialistes universitaris en l’atenció a la
dependència, de la qual hi ha una greu necessitat. I també
valoram que des del Govern ja s’estigui fent feina, juntament
amb la Conselleria de Treball, per millorar la presència de gent
formada a la nostra societat en l’atenció a la dependència.

Finalment, ens satisfà molt especialment el quart punt de la
moció, perquè, com a gent que defensam una política
progressista i moderna d’atenció als colAlectius vulnerables,
pensam que la política de persones majors no es pot basar
només en la construcció de residències; durant massa temps
aquesta ha estat l’única manera d’enfocar l’atenció als nostres
majors, però nosaltres pensam que hi ha d’haver alternatives
que facin que el fet que una persona major vagi a una
residència sigui la darrera opció, una opció, moltes vegades
necessària, però que sigui la darrera opció.

En aquest sentit, nosaltres pensam que la política que es fa
és l’encertada: hi ha d’haver centres d’estades diürnes, centres
d’estades nocturnes, habitatges tutelats, hi ha d’haver tot un

ventall de possibilitats moltes de les quals siguin possibles
abans d’arribar a anar a la residència, moltes d’aquestes
permeten als nostres majors una continuïtat més gran en el que
ha estat la seva vida fins aquest moment, un major contacte
amb el seu entorn i un major contacte amb la seva família.

Per tots aquests motius la moció presentada per la
representant d’Eivissa pel Canvi tendrà el suport del nostre
grup.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el seu representant.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades i
diputats. En aquest àmbit d’intimitat on una altra vegada ens
trobam, tornam a fer menció a la interpelAlació que va presentar
el grup d’Eivissa pel Canvi, i tal i com vàrem expressar a la
nostra intervenció de posicionament respecte d’aquella
interpelAlació, el Grup Parlamentari Socialista podem dir que ha
donat i donarà suport a totes les iniciatives i actuacions
tendents a l’assoliments d’uns serveis de qualitat en l’àmbit
sociosanitari, i més quan aquestes actuacions suposaran posar
les coses en el seu lloc en el que pertoca a l’illa d’Eivissa, on
la política del Partit Popular només va deixar un rastre
d’infraestructures mal fetes, atenció més que deficient als
interns de la residència de Ca’n Blai i, en general, a una manca
de planificació i organització, ja que podem dir que el criteri a
seguir era: construeix ràpid, dugués de tournée els jubilats
perquè vegin la residència en construcció que qualque vot ens
quedarà.

En definitiva, podem dir que es veu un canvi respecte del
passat, havent una veritable preocupació per aquesta
Conselleria d’Assumptes Socials per reconduir tota aquesta
situació, conceptualitzant que donar serveis sociosanitaris no és
només construir centres, sinó que igualment important és
l’atenció als mitjans personals, a la formació d’aquests, així
com a la diversificació dels serveis.

Concretament, i fent referència als punts de la moció
presentada per Eivissa pel Canvi, anunciam que evidentment el
nostre vot serà de suport a aquesta moció, a tots els seus punts
íntegrament. I en relació amb el primer punt, en relació amb
tornar les competències en matèria de residències al Consell
Insular d’Eivissa, ens consta, com ja s’ha fet menció aquí, que
la conselleria ja està donant passes per donar compliment a
aquest punt de la moció, ja que amb la voluntat que la gestió de
les residències sigui competència del Consell d’Eivissa es va
constituir el Consorci Sociosanitari de Gestió de Centres
Assistencials. I com n’han fet menció la resta de companys que
m’han precedit, l’objectiu, com ens consta, del Govern, és que,
a mesura que participin els municipis, es retiri el Govern del
consorci afavorint així la descentralització dels serveis socials.
Estam confiats que aquesta feina que s’està fent arribi al seu
objectiu.

En relació amb el segon punt, podem dir que també hi
estam totalment d’acord. No vull ser reiterativa, però és notòria
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la problemàtica que han provocat les licitacions a la baixa que
va fer el Partit Popular; així, avui, hi ha aquestes dues
residències, de Sant Jordi i de Sant Antoni, que estan pendents
d’acabament d’obra en perjudici dels potencials beneficiaris.
Ens consten els esforços que des de la Conselleria d’Assumptes
Socials del Consell d’Eivissa i des del propi Govern s’estan
fent per reconduir la situació, i en aquest sentit encoratgem a
continuar en el camí iniciat, tenint sempre en compte que hi ha
un munt d’afectats que volen rebre l’atenció corresponent
atenent la legislació aplicable i els més bàsics principis morals
i ètics.

En relació amb el tercer punt, en relació que s’insti el
Govern de les Illes Balears a dur a terme les gestions oportunes
per millorar l’oferta formativa de l’àrea sociosanitària a
Eivissa, efectivament estam totalment d’acord que no és el
ciment la solució a tot, com va entendre el govern anterior del
Partit Popular, sinó que, com ja hi vàrem fer menció l’altra
vegada, els canvis demogràfics, el mateix compliment de la
Llei de dependència fa de tot punt necessari prendre atenció al
tema de la formació del personal sociosanitari. Ens consta, que
ja s’hi ha fet referència, que també s’està fent feina per part de
la conselleria en aquest sentit i hi donam tot el nostre suport.

Finalment, en relació amb l’últim punt, és aquesta també
una matèria de gran importància essent un altre punt molt
obviat per la política duta a terme per l’anterior govern del
Partit Popular. El que no pot ser, consideram, és que a les Illes
Balears s’hagin pogut gastar tants diners en infraestructures,
com poden ser les carreteres d’Eivissa, tan insostenibles, tan
desproporcionades, tan costoses, i que, per altra banda, hi hagi
una manca de serveis bàsics que són els que fixen
veritablement el veritable grau de desenvolupament d’una
societat. Com n’ha fet menció la companya d’Eivissa pel
Canvi, donam suport també a aquest punt de la moció, perquè
el Govern impulsi la construcció de centres d’estades diürnes,
centres d’estades nocturnes per a les persones majors i
habitatges tutelats per a persones amb disminució psíquica, de
tal forma que les persones que necessitin aquest tipus d’atenció
puguin estar veritablement ben atesos, però també amb
companyia i envoltats de la seva família.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vol el grup proposant fer ús de la paraula? Sra.
Suárez, té la paraula.

LA SRA SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, per tancar aquesta
moció, fer tres comentaris.

En primer lloc que lamentam, una vegada més, que no hi
sigui el Partit Popular; nosaltres pensam que hi ha
discrepàncies en els nostres punts de vista en relació amb la
política de dependència, en relació amb les polítiques socials,
amb les polítiques de residències, però que és aquí el lloc on
s’ha de debatre i nosaltres pensam que la presentació de la
interpelAlació i de la moció és reglamentària i legítima.

En segon lloc, donar les gràcies pel suport dels diferents
grups parlamentaris que han parlat i, en particular, al Sr.
Llauger.

Nosaltres tenim, i volem expressar en tercer lloc, que
pensam que aquest debat ha estat profitós, independentment de
la interpretació que se li ha donat des del Partit Popular pensam
que ha estat profitós, la informació que s’ha ofert per part de la
consellera el dia de la interpelAlació i les conseqüències que
s’han extret a partir de la moció que ara es votarà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. En aquests moments hauríem
de procedir a la votació. Donat que no hi ha cap representant
del Partit Popular a la cambra i que manca un diputat del Grup
Parlamentari Socialista, significa que no hi ha quòrum i, per
tant, arribats a aquest punt diu el Reglament, en el seu article
79, que es proposarà la votació dins un termini de temps, que
pot arribar fins a dues hores -aquesta presidència decideix que
sigui un minut- i que si al cap del minut no arriba el diputat,
cosa que és impossible, segons m’han manifestat, doncs es
decidiria que l’assumpte es sotmetés a votació en el proper
plenari.

Per tant, esperarem el minut.

... per la votació, i queda pendent per a la pròxima sessió
plenària.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 4448/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura del
metro a Palma.

I passam al quart i darrer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 4448, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’obertura del metro de Palma. Té la representant del Partit
Popular la paraula per defensar aquesta proposició no de llei
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular ha presentat una proposició no de
llei per avançar el màxim possible la reobertura del metro de
Palma, duim cinc mesos de retard i creim que les tasques de
reparació han d’augmentar el seu ritme i la diligència ha de
primar perquè els ciutadans puguin gaudir d’aquest important
mitjà de transport com més aviat millor.

Després de la inundació patida el dia 21 d’agost, coneixem
de ben prop on és el problema i quina és la situació, el
problema és el drenatge de Son Castelló i la insuficient
recollida de pluvials del carrer. Des del dia 21 d’agost hem
pogut constatar que aquest problema no ha sofert cap
modificació, ni millora, ni reparació, som al mateix lloc on
érem l’estiu de l’any passat. A partir d’aquí ens hem trobat
diferents esdeveniments que serveixen com a mitjà de prova
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per demostrar que no s’ha tengut tota la diligència que s’espera
d’un govern responsable.

La primera auditoria que feren les empreses constructores
fixaven clarament el problema: el drenatge de Gran Via Asima.
Més tard, el ColAlegi d’Enginyers tornava a dir el mateix i el
marcava com un problema perfectament conegut i amb una
clara solució, a més, el mateix colAlegi matisa que la
insuficiència del drenatge de la xarxa del polígon no és
responsabilitat del metro i que les solucions adoptades per al
sistema de ventilació i drenatge del propi metro són les
habituals en aquest tipus d’obres.

Hem vist com una segona auditoria oferia un pronòstic
completament diferent i mostrava una imatge del metro
catastrofista enumerant moltíssims problemes estructurals.
Sabem certament que aquesta empresa que feia el diagnòstic
dels possibles problemes ha resultat ser la mateixa empresa a
la qual després s’ha adjudicat, curiosament, el contracte
d’assistència tècnica de Serveis Ferroviaris de Mallorca per als
pròxims quatre anys i per una suculenta quantitat de quasi 10
milions d’euros, un import molt superior al que es venia
atorgant per al mateix servei durant els darrers vuit anys. És a
dir que fins ara aquesta assistència tècnica s’atorgava per la
meitat del que s’ha adjudicat ara; veim com una auditoria
encarregada a dit, mitjançant un contracte negociat sense
publicitat, per valor de 30.000 euros, és atorgat a la mateixa
empresa que no només fa el diagnòstic sinó que, a més, és la
que ha de fer el seguiment, control i execució de les obres de
millora del metro.

Creim que és totalment incompatible i fora de tota ètica que
la mateixa empresa que fa el peritatge sigui la que després
s’endurà els doblers per arreglar aquests desperfectes. És fàcil
pensar que el peritatge primer vendrà engrossit i exagerat
deliberadament per a després fer les reparacions per una
suculenta quantitat. Està clar que els 30.000 euros pagats per
fer l’auditoria són un preu molt baix si el comparam amb com
estan actualment pagats aquests informes en el mercat; però
l’empresa en cap cas hi ha sortit perdent, sinó guanyant, ja que
ha estat premiada amb l’adjudicació d’un contracte de quasi 10
milions d’euros. Per això creim que aquesta auditoria manca de
total credibilitat, perquè és un informe de part i totalment
tendenciós, el qual, a més, contradiu dos informes diferents,
també efectuats per tècnics, com són la primera auditoria i les
manifestacions del ColAlegi d’Enginyers.

Probablement vostès neguin totes aquestes afirmacions i em
rebatran amb un allau de crítiques al metro, a com es va fer la
construcció, que vàrem fer massa via, diferents balls de xifres
de costs que ni vostès mateixos es posen d’acord, ja que cada
setmana treuen una quantitat diferent; això sí, ni motivada, ni
demostrada, ni provada amb cap document. Encara espera el
principal partit de l’oposició que ens entreguin tota la
documentació relativa a les obres del metro que no ens han
facilitat i de la qual ja han passat dels terminis que marca la
normativa. Fa mesos que esperam les actes de recepció del
metro, les cintes de les càmeres de seguretat dels dies de les
inundacions, informes de totes les actuacions fetes, les factures
o certificacions que acreditin la quantitat gastada fins ara en
reparacions. Aquesta falta d’informació a l’oposició és molt
sospitosa i no va ser fins ahir quan es decidiren vostès a fer una

visita guiada per segons quines estacions, muntant tota la
infraestructura que fos necessària per maquillar i engrandir la
situació, a la qual ens hagués agradat que també ens
convidassin a nosaltres.

Si no tenen res a amagar, per què neguen aquesta
informació a l’oposició i per què no ens permeten acudir també
a la visita? Si segueixen vostès amb la teoria que hi ha greus
problemes estructurals i no tenen res a amagar, per què no
diuen quins són concretament? I sobretot, per què tarden cinc
mesos a posar fil a l’agulla i retardar tant la situació? El mateix
informes de la conselleria que surt dia 9 de gener, publicat a la
seva plana web, vostès mateixos diuen que les obres de gran
envergadura per arreglar el metro varen començar dia 9 de
gener, i sabem que aquestes obres es centren en el drenatge de
Gran Via Asima. Idò, on són aquests problemes estructurals?
Si hi ha tants problemes al metro, què feim durant cinc mesos
aturats? I per què a les estacions hi ha només una mitjana d’un
operari per estació i dia? Si existeixen aquests greus problemes
estructurals, no hi hauria d’haver una brigada de 150 homes
fent feina amb celeritat des del primer dia, amb l’objectiu de
tornar oferir aquest mitjà als ciutadans?

El dia que jo li vaig demanar al conseller que em contestés
quants operaris hi havia fent feina al metro el dia 19 de
desembre, em va contestar que estava ple d’operaris, ple; si
estigués ple, què feien? Per què, per una banda, deim que
comencen les obres de gran envergadura dia 9 de gener? Idò,
quines tasques feien aquells operaris? I a més, si pel desembre
estava ple d’operaris a les estacions, això voldria dir que ja han
fet una feinada i que tenen tots els problemes arreglats i que
quasi han tengut temps de crear una nova línia amb tants
operaris fent feina; quines tasques de gran envergadura feien
aquell dia? No ho sabem, perquè ningú no sap realment que
s’ha estat fent fins ara, millor dit, sí sabem que s’ha estat fent
res.

Mentre el conseller em deia aquell dia que estava ple
d’operaris fent feina, la veritat és que n’hi havia cinc, cinc
persones a una estació, i així ho acredita l’informe
d’investigació encarregat per saber què s’està fent realment per
obrir el servei, informe que és legal i que acompleix la
normativa vigent, cinc persones enfront de la gran brigada que
assegurava el conseller. Aquesta és una nova prova imparcial
a la qual ens han obligat vostès mateixos a acudir, vista la
manca d’informació que patim i vista la quantitat de missatges
contradictoris que llancen cada setmana confonent la població.

Nosaltres volem la veritat per damunt de tot i la veritat és
que es coneixia, des del primer dia, quin era el problema, un
problema de pluvials d’una obra veïna que ha afectat el metro
i que no s’ha fet res per arreglar-ho. La veritat és que ara
comencen, ara mateix comencen les obres de reparació de la
xarxa per un carrer paralAlel, és a dir, per Gremi Tintorers, i no
van a Via Asima, que és on hi ha el problema que afecta el
metro. Per què no arreglen primer el drenatge que afecta el
metro i se’n van a l’altra punta?

El Partit Popular pot i vol acceptar la seva responsabilitat,
ho hem dit moltes vegades, però si nosaltres acceptam la nostra,
vostès hauran d’acceptar la seva, i des del dia 21 d’agost la
responsabilitat és seva. La veritat és que el metro ja podria estar



906 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / 5 de febrer del 2008 

 

en funcionament si s’hi haguessin posat quan tocava i en un
mes els ciutadans haguessin pogut tornar gaudir de metro.

Però ara és el moment de donar una passa endavant i fer
propostes en positiu. Per això hem presentat aquesta proposició
no de llei, perquè creim que govern i oposició es poden posar
d’acord en moltes coses, però també es poden posar d’acord en
el tema del metro. El més important ara és que els ciutadans
puguin gaudir d’aquest important mitjà de transport com més
aviat millor. Nosaltres volem el mateix que vol el Govern, el
que supòs que vol el Govern, que és obrir el metro com més
aviat millor, i avui tenim una oportunitat única per posar-nos
d’acord. Ens hi trobaran vostès si són diligents, ens hi trobaran
si són responsables i fan la feina que els pertoca com a
governants, que és posar en funcionament aquesta
infraestructura.

Nosaltres presentam avui aquesta proposició no de llei en
positiu. Volem el mateix que tots els ciutadans, volem metro ja,
amb totes les garanties i tota la seguretat, però volem metro ja,
perquè hi ha hagut temps més que suficient per arreglar-ho,
perquè no té problemes estructurals, perquè té un problema
molt concret de pluvials del carrer que l’ha afectat
accidentalment, perquè els 15.000 treballadors de Son Castelló
i 10.000 estudiants de la UIB es mereixen que ens posem
d’acord, remem tots cap al mateix costat i es posi en marxa
aquesta infraestructura sense demorar més.

Demanam en primer lloc l’obertura immediata fins a
l’estació de Son Costa; no hi ha cap impediment per a
l’obertura immediata fins a aquesta estació, 24.000 veïns de la
zona es veurien beneficiats avui mateix. Són els mateixos túnels
per on passa el tren. És evident, idò, que si el tren hi pot passar
també hi pot passar el metro. Més encara, quan pareix que ja
s’ha arreglat la llosa de Jacint Verdaguer, de la qual tant han
parlat i a la qual han qualificat com a problema estructural, un
problema a una llosa que estava reconegut a les actes de
recepció, que els tècnics no qualificaren com a perillosa i per
això es va acordar que es posaria en funcionament el servei
perquè no afectava la seguretat i que posteriorment l’empresa
es faria càrrec d’arreglar-la. 

Demanam també que vostès demostrin la seva voluntat
política d’arreglar el metro, que demostrin avui aquí la seva
voluntat per obrir el metro. A un lloc on no està habitat, a un
lloc com un polígon, per què no es pot fer feina de vespre?, per
què no es poden emprar els caps de setmana i els festius? És el
més lògic que emprem aquest temps per poder obrir el metro el
més aviat millor. La diligència i en aquest moment aquesta
estació ho permet. L’objectiu és minimitzar les molèsties també
per als empresaris de Son Castelló i afavorir els usuaris. Ni
nosaltres...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, dos segons. Ni nosaltres ni els ciutadans no podríem
entendre un vot negatiu a aquesta proposta, perquè allò que
preveu és fàcil d’aconseguir. Tenen vostès una oportunitat
única per demostrar la seva voluntat a favor del metro i els
deman que ens posem d’acord. Els demanam que votin a favor
pel bé dels ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per a fixació de posicions i per un
temps de deu minuts té la paraula el Grup Mixt, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Morell... -perdoni, és que no la localitzo-, bé, he
de reconèixer que em resulta molt difícil intervenir en aquesta
proposició sobre el metro, no perquè no m’interessi, que
m’interessa i molt, com podria pensar potser la Sra. Cabrer,
sinó perquè l’actuació del Partit Popular en tot aquest tema
realment em produeix vergonya aliena, vergonya política
aliena, ben entès. 

És una actuació que té el seu fonament en la incapacitat per
assumir la seva pèssima gestió durant la legislatura passada i la
seva responsabilitat política respecte a aquest gran desengany.
Jo penso, nosaltres pensam que no és de rebut sortir
públicament dient que “el PP acepta toda la responsabilidad
política por los fallos del metro”, frase dita per la Sra. Morell
en passat 22 de gener en declaracions a la premsa i repetida
avui, i haver d’assistir a l’espectacle que estan oferint dia sí i
dia també ja des de fa mesos, unes actuacions des del nostre
punt de vista -deixi’m dir-li-ho- que van des del més absolut
cinisme en el no reconeixement de les errades comeses, a
l’esperpent de la contractació de detectius vigilants d’obres...

(Remor de veus)

...passant pels numerets de les visites a notaria -per cert, no
sabem a quantes- o les intervencions en aquesta cambra
defensant allò indefensable, i intentant fer veure una
intencionalitat partidista en el manteniment del tancament de
les obres del metro. La darrera, no la d’avui, la darrera
intervenció va ser aquella patètica intervenció al debat de
pressuposts, que va dur aquesta diputada a no intervenir-hi
durant el seu torn de rèplica. 

Els demanaria, senyors i senyores diputades del Partit
Popular, a la Sra. Estaràs, que no hi és, els demanaria seriositat;
això lògicament és una opció, però sobretot els demanaria que
deixin d’insultar la intelAligència de la ciutadania d’aquestes
illes, i faig meves unes paraules que crec que varen ser
pronunciades pel conseller.

Per a Eivissa pel Canvi l’estat de la qüestió és la següent: el
pressupost del metro eren 235 milions d’euros i la desviació de
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77, als quals haurem d’afegir les despeses d’una obra mal
executada. El metro a penes va poder funcionar unes setmanes
perquè es varen produir inundacions, es van detectar importants
defectes que feien perillar la seguretat dels usuaris. Es va
contractar una auditoria i vam conèixer el primer informe en
seu parlamentària, on s’han de fer aquestes coses, i vam saber,
entre altres coses, que els responsables polítics de llavors, amb
la consellera Cabrer al cap, van autoritzar importants
modificacions del projecte que suposaven eliminar mesures
contra les inundacions. Més endavant tant les empreses
contractistes com EMAYA, com recentment el ColAlegi
d’Enginyers, han confirmat que les deficiències en bona part
són el resultat directe de les presses per inaugurar que venien
de responsables polítics. Trobo especialment rellevants les
declaracions fetes recentment per un dels empresaris que va
participar en la construcció del metro, i cito textualment:
“L’obra havia de durar entre tres i quatre anys i ens va tocar
fer-la en any i mig”.

Finalment s’està treballant per solucionar els problemes del
metro des de fa temps. S’ha consensuat amb les empreses de
Son Castelló que les obres tenguin un baix impacte i confiam
en la voluntat de l’executiu per obrir-lo en el termini més curt
possible, però, això sí, i consideram que és fonamental,
garantint el seu bon funcionament.

Enfront d’aquest panorama, que he dit que és l’estat de la
qüestió des del nostre punt de vista, l’actitud del Partit Popular,
encapçalada en un primer moment per la Sra. Cabrer, que ara
sembla que es reserva només per als moments mediàtics
estelAlars, com per exemple la visita a la notaria...

(Remor de veus)

...ha estat en tot moment..., ha estat en tot moment la de
negar la major, negar l’existència de problemes, quan eren
evidents minimitzar-los, quan eren clamorosos acusar el
Govern de voler perjudicar el Partit Popular, i quan són
incontestables passar a acusacions d’impresentables suposades
corrupteles i irregularitats. Mirin, senyors del Partit Popular,
senyores del Partit Popular, aquesta proposició és una passa
més d’aquesta escenificació lamentable de no acceptació de la
responsabilitat per part de la Sra. Cabrer en particular i de la
seva gestió en general. 

I és veritat que em podria estendre sobre per què no
consideram adient obrir el tram final del metro, la proposta
número 1, sobre totes les reparacions fetes fins ara i el nostre
desacord amb aquesta valoració que fan a la proposició del
temps perdut -que sembla el títol d’una novelAla, proposat
número 2-, o sobre per què no veim problemes
d’incompatibilitat en la contractació d’Ineco Tifsa, proposta
número 3. Però no ho faré, no ho faré perquè no vull contribuir
més a tot allò que han muntat al voltant del que és un magnífic
exemple de mala gestió. Per a nosaltres les seves propostes en
aquest tema no mereixen cap credibilitat ni tenen la més
mínima solvència.

I per acabar, i atès que vostès tendran una segona
intervenció, els agrairia especialment que s’estalviassin
l’argumentari recurrent a què ens tenen acostumats,

especialment, especialment, aquell que apunta a la
intencionalitat partidista de govern de mantenir tancat el metro.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens, també per un temps de
deu minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
quan llegíem la moció i l’exposició de motius, la moció
redactada pel Grup Popular, havíem pres el Grup d’Unió
Mallorquina tota una sèrie de notes que hem vengut canviant
una vegada que la portaveu del Partit Popular en aquesta
matèria ha reconegut -la veritat és que això és així- avui per
primera vegada que coneixen el problema; hem estat vuit
mesos, però avui ha reconegut que coneixen el problema, i això
crec que és avanç, i també ha reconegut les responsabilitats en
aquest problema. Això és una cosa que, bé, és un avanç que
s’ha fet i que per tant una vegada que tots estam d’acord en
quin és el problema, quines són les responsabilitats, creim que
és un bon moment per també tots, incloent també el Grup
Popular, colAlaborar perquè es resolguin com més prest millor
aquests problemes i colAlaborar d’una manera constructiva,
colAlaborar donant tota la informació necessària, colAlaborar
exigint les responsabilitats tècniques i les responsabilitats dels
contractistes que hi hagi, i colAlaborar amb la conselleria en tot
el que faci falta.

Ja anant a la moció concreta, una de les coses que ens va
cridar l’atenció és que a hores d’ara es digui a l’exposició de
motius que no s’ha d’utilitzar com a arma política el metro. Jo
vull recordar la campanya electoral i la precampanya, i
demanaria si s’utilitzaven o no com a campanya electoral els
viatges en metro d’inauguració del Govern, la publicitat
institucional i fins i tot els viatges gratis per als ciutadans. Això
fins i tot és legítim políticament parlant, perquè si es fan obres
i es fan ben fetes nosaltres, el nostre grup, creim, igual que
s’han fet les carreteres, que s’ha de poder, fins i tot
legítimament, en campanya relatar-ho. El problema que ens
hem trobat és que concretament l’obra del metro en aquell
moment va quedar clar, i ha quedat més clar després, que ha
tengut els defectes greus que ha tengut. Per tant si llavors no
havia de ser una arma política ara tampoc no ho ha de ser, i si
ho era llavors ara també s’ha de poder emprar. Les regles han
de ser les mateixes llavors que ara.

Anant concretament ja a cada un dels punts de la moció, des
del Grup d’Unió Mallorquina ja deim que no entrarem en
matèria tècnica, perquè s’ha vist moltes vegades, o sigui, els
fets notoris no tenen per què demostrar-se, hi ha els informes
tècnics suficients, hi ha les auditories, hi ha els informes del
ColAlegi d’Arquitectes, i ara negar segons quines coses és fer
perdre el temps a les senyores i als senyors diputats i intentar
embullar els ciutadans quan són coses notòries i evidents.
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El primer punt ens parla de l’obertura del metro. Nosaltres
creim que l’obertura del metro concretament en aquestes
estacions és un tema més bé que ha d’avaluar la conselleria, és
un tema tècnic i s’ha de tenir en compte si és idoni o no, els
costos d’explotació que hi hagi i ha de prendre la decisió que
trobi convenient perquè evidentment són unes poques parades
que a més no donaran el servei complet als ciutadans.

El segon punt, recuperar el temps perdut, insistesc que el
temps s’ha perdut en molta part precisament per arreglar, per
mirar, per estudiar com s’havia d’arreglar tota una sèrie de
projectes mal executats, i això és evidentíssim. Per tant això no
ajuda perquè precisament es posi en servei el més aviat millor
el metro, i tampoc no ajuden determinades colAlaboracions,
maldament sigui amb detectiu o sense detectiu; o sigui, creim
que la colAlaboració ha de ser constructiva, o sigui, és
irrellevant per als ciutadans si un operari menja un entrepà o no
el menja, perquè hem de saber tots que això és una qüestió de
país, o sigui, els 20 minuts de l’entrepà en el país això és
intocable. Jo crec que això és una cosa que no convé a cap grup
tocar.

Respecte al termini d’un mes, la veritat no hem de caure,
tornar travelar amb la mateixa pedra de tenir presses. O sigui,
el termini ha de ser el que calgui, perquè un mes podem tornar
a caure amb la mateixa pedra, que és improvisar, i les
improvisacions sabem ja on ens duen. O sigui, des del Grup
d’Unió Mallorquina no compartim en absolut el termini d’un
mes; sí que es vagi com més prest millor donant un termini clar.

És el moment, una vegada que ja tenen els informes, que
tenen les auditories, que tenen tot el que fa falta, i això el Grup
d’Unió Mallorquina ho demana al Govern, que es posin tots els
recursos disponibles, tots, que es faci amb urgència i sobretot
es faci amb claredat, i a posta crec que el conseller ha demanat
una compareixença en el Parlament per poder explicar, i creim
des del nostre grup que ajuda a aclarir (...) evitar tot tipus de
confusions i que es pugui utilitzar precisament el metro com a
arma política, com diuen vostès, que se sàpiga quines obres
concretes s’han de fer, quin cost tenen aquestes obres i, si pot
ser, quins terminis. Evidentment, com qualsevol obra que es fa
avui en dia de contundència econòmica tant dins el sector
privat com dins el sector públic, convé fixar unes garanties amb
el contractista, tant siguin de terminis com siguin d’avals,
perquè si no ens podem tornar a trobar amb certs abusos per
part de determinats contractistes que, aquest risc, hi és. Per tant
com més garanties s’agafin des de l’Administració molt millor,
perquè després tendrem més seguretat que es compleixi amb
exactitud tot el que s’hagi contractat.

Respecte al tercer punt, aquestes coincidències és vera que
no ajuden a crear confiança, però també és vera que creim -la
coincidència amb el contractista i amb qui va fer l’auditoria-,
però també es vera que des d’Unió Mallorquina veim
perfectament la diferència que hi ha entre una auditoria,
després qui executa i qui dirigeix una obra, i demanam que es
faci aquesta selecció del contractista de la  manera més
transparent possible, però sobretot que es faci amb garanties,
amb garanties que es compliran els terminis i amb garanties que
es complirà amb la diligència necessària, perquè creim que el
tema del metro és més un tema..., una altra vegada parlam
d’electoral, ha de ser un tema de país, ha de ser un tema

d’interès general, i crec que de l’interès general no només de
les senyores i els senyors diputats sinó de tots els ciutadans, que
s’obri com més aviat millor i amb les degudes garanties.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló també per un
temps de 10 minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que ens alegram
d’aquest interès que té el Partit Popular perquè les obres del
metro comencin, o acabin, més ben dit, el més aviat possible i
que ja estigui en marxa el metro. La Sra. Morell, en
representació del Partit Popular, ha dit diverses vegades “volem
el metro ja”. És que, el metro, el tendríem, si hagués estat ben
fet, el metro ara ja estaria en funcionament si hagués estat ben
fet. Però la veritat és que no és aquesta la situació amb què ens
trobam; la situació amb què ens trobam és que es va posar en
marxa un metro que es va fer en la meitat del temps necessari,
amb presses i amb modificacions de projecte que no tenien
altre objectiu que fer via, que estigués abans de les eleccions,
i el que importava per tant era això, això i no altra cosa, i
aquest és el resultat, un bunyol d’obres, ple d’irregularitats.

I avui, en vista d’aquest interès que té el Partit Popular per
arreglar la situació que ells varen crear, vull recordar-ho, ens
presenten una proposta en què altres coses se’ns diu que s’obrin
tres estacions, un recorregut de tres estacions. La veritat és que
les despeses d’explotació que aquesta obertura pot significar no
creim que estiguin justificades, sobretot si tenim en compte que
actualment la conselleria ja té un servei de bus que substitueix
precisament aquest recorregut, més ben dit tot el recorregut del
metro des de la intermodal fins al Camí dels Reis, i per tant
amb una freqüència adequada de 15 minuts. A més aquest tram
que vostès demanen ja està cobert actualment pel tren i per tant
la veritat és que el servei de transport públic que es donaria
seria mínim comparat amb la despesa d’explotació que seria
necessària per dur a terme aquestes tres estacions que vostès
ens reclamen.

Per altra banda critiquen que s’ha perdut temps durant la
realització de les obres de reparació del metro. La veritat és que
avui insistir a infravalorar el desastre del metro i voler desviar
l’atenció de les greus responsabilitats polítiques únicament
imputables al govern anterior només fa confirmar que el Grup
Popular no ha fet cap passa veritable en el sentit d’assumir la
pèssima gestió en l’execució d’aquesta infraestructura. Vostè
deia fa un moment que acceptaven les responsabilitats; a mi
m’agradaria saber quines responsabilitats han assumit vostès en
aquest tema. A partir d’aquesta evidència, de la mala execució
d’aquesta infraestructura, després que l’auditoria ha deixat ben
clar el conjunt de greus deficiències de tot tipus, de
modificacions del projecte sense justificar, d’un pressupost
disparat -ja n’han parlat altres portaveus-, tot per utilitzar
aquesta obra com a arma electoral, precisament vostès entren
en contradicció a la mateixa exposició de motius, on diuen que
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el metro no ha de ser utilitzat com a arma política. Bé, vostès
la hi varen utilitzar i la hi continuen utilitzant.

El Govern actual ha assumit l’esmena d’aquest desastre,
motivat per la irresponsabilitat política dels anteriors
governants. Per tant està fora de tot lloc que desqualifiquin el
treball que actualment s’està duent a terme tant a nivell polític
com tècnic, perquè aquest treball va encaminat a intentar
resoldre aquesta penosa herència que han deixat a tots els
ciutadans i les ciutadanes de Mallorca i de Palma especialment.
És del tot inexplicable haver executat aquest projecte de la
manera que ho varen fer, i que ens ha conduït a la situació
actual. Encara esperam, per tant, les explicacions que haurien
de donar. Com es va executar aquest projecte de manera tan
desastrosa?

En cap cas la pressió que vostès ara estan fent per modificar
els criteris del treball del Govern no ha causar efecte, crec jo,
en la conselleria. L’interès del Govern ha de ser que els serveis
públics funcionin i funcionin bé, i en aquest cas el servei de
metro s’ha de reiniciar el més prest millor però també quan es
tengui la seguretat tècnica que es pot fer. Vostès tenen un altre
criteri, ho han demostrat prou bé: inaugurar costàs el que
costàs, aquest era el seu criteri. No els ha preocupat en absolut
si el metro funcionava o no; hi ha massa dades que confirmen
que actuaren i executaren l’obra com a instrument electoral. La
imposició que s’acabàs el metro abans de les eleccions és la
responsable del desgavell. El conjunt de modificacions en el
projecte sempre tenia el mateix objectiu: fer via. A vostès no
els preocupava si el traçat del metro passava per una zona
inundable, no els preocupava la impermeabilització de l’estació
intermodal ni molt manco si es multiplicava el pressupost
alhora que es degradava el projecte. Res de tot això no els
preocupava, només els preocupava tenir les instalAlacions fetes
abans de les eleccions. De fet tot això no els va servir de res.
No demanin, per tant, ara que es torni fer de la mateixa manera,
no demanin que es posi en marxa un servei si no es té l’absoluta
seguretat que es pot fer, perquè si no tornarem a equivocar-nos
tots. De fet, mentre vostès demanen rapidesa per damunt de tot
vull recordar que els empresaris del polígon de Son Castelló
demanen que les obres es facin bé, perquè és normal; ells ja
esperaven no haver de patir molèsties i els han hagut de tornar
aixecar una altra vegada els carrers per les presses que vostès
varen tenir. 

De totes maneres tampoc no m’estranya que ara vostès
pensin que en aquests moments això es fa per motius polítics.
Vull recordar que la legislatura 99-2003 hi va haver una
reparació del talús de Petra que es va allargar més d’allò
raonablement i tècnicament...

(Remor de veus)

Així va ser, a Petra es varen allargar més d’allò raonable les
obres. No serà que, ja que vostès varen fer allò en aquell
moment, ara volen que es faci el mateix en el cas..., pensen que
es va el mateix en el cas del metro?

(Més remor de veus)

La veritat és que l’auditoria tècnica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

...realitzada per la conselleria demostra clarament que les
deficiències afecten tota l’obra, fet que dificulta per tant de
manera especial abordar totes les deficiències. La complicació
tècnica ha exigit una actuació molt ordenada per tal d’evitar
més molèsties als veïnats i garantir al màxim l’èxit de tota
l’operació. Mentrestant aquests mesos s’ha estat treballant, no
s’ha estat aturat, i s’ha fet tota una sèrie d’obres que s’han anat
arreglant: el problema del pluvial de Son Sardina s’ha
solucionat; pràcticament s’ha solucionat el problema de
drenatge del parc de les Estacions; s’ha solucionat el problema
estructural de la llosa de Jacint Verdaguer; s’han revisat i
condicionat sortides d’emergència, problemes de senyalització
de túnels, sistemes d’extracció de fums, reformar cambres
bufes, en definitiva, una feina intensíssima que no ha quedat
més remei que fer perquè estava feta l’obra de qualsevol
manera.

En tot cas estic convençut que en la mesura en què sigui útil
per avançar el més ràpidament possible, per fer les obres que
queden per fer com les del drenatge del polígon, la conselleria
si és necessari farà ordenar torns nocturns i festius, n’estic
convençut. 

Mentrestant vostès s’han dedicat a fer vídeos encarregats a
detectius de Madrid, enregistrant operaris a l’hora de
l’entrepà... Bé, què volen que els digui?, jo avui matí, m’he
entretengut a veure una part del vídeo que està penjat a un diari
local a internet i la veritat és que jo he vist uns operaris que
estaven fent feina a l’exterior, evidentment no veien el que
passava a baix, però com que les obres van d’acord amb les
previsions, que s’ha dit que serien unes obres que acabarien,
anant bé, a finals d’abril, si no va tan bé dins el mes de maig,
idò crec que tampoc no ens hem de preocupar. 

En definitiva, per tant, jo la veritat és que els demanaria un
poquet de seriositat; seriositat que, per cert, no han demostrat
quan han anat al notari per dir qui guanyaria l’assistència
tècnica per a la redacció dels projectes del tren. En tot cas
enhorabona per haver encertat el resultat, però poc meritori
quan la guanyadora és una consultora d’enginyeria de les més
prestigioses i solvents de l’Estat i quan, a més, no ens diuen a
quants notaris varen anar, quan hi varen anar, si ho volien fer
bé hi havien d’haver anat abans i fer públic ara anam al notari,
i quan s’obri el resultat del concurs demostrarem que és la
mateixa, però així s’han fet vostès mateixos trampes. Això és
com aquell ginecòleg que quan anaven a la consulta li deien:
serà nin; i apuntava serà nina, i així no s’equivocava mai.
Vostès han fet el mateix, s’han fet trampes en aquesta qüestió.

En definitiva, per tant, per altra banda també han estat
confonent, confonen en el tema del ColAlegi d’Enginyers, ja
està bé d’utilitzar l’informe del ColAlegi d’Enginyers en interès
propi, perquè el colAlegi no ha formalitzat cap supervisió i, en
tot cas, el colAlegi ha deixat clar que la seva intervenció no
valida en absolut els projectes modificats ni els originals,
únicament és una comprovació documental i de costos. I també



910 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 / 5 de febrer del 2008 

 

no deixen d’embullar quan fan confondre el tema que la
consultora que du l’auditoria i la direcció de les obres de
reparació és la mateixa que guanya l’assistència tècnica per a
la redacció dels projectes de tren, que és un altre concurs que
no té res a veure amb aquest, que s’ha fet d’acord amb tots els
processos administratius que marca la legislació, on hi ha hagut
cinc empreses que s’hi han presentat, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Vaig acabant, trenta segons. ... la que millor puntuació
tècnica ha obtingut, amb el preu més baix; la licitació era de 2,5
milions i ha guanyat per 2 milions d’euros, no 10 milions
d’euros, com deia la Sra. Diputada del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Dalmau, també per un temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
primer de tot que m’agradaria fer és mostrar la sorpresa del
nostre grup parlamentari, dels nostres diputats i de les nostres
diputats i la meva mateixa perquè la responsable que va fer les
infraestructures del metro no pugui sortir aquí a defensar-se,
però realment és una incongruència més del Partit Popular.

(Remor de veus)

Pas a continuació, idò, si em permeten, senyors diputats, si
em permeten, ...

(Més remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci, deixin intervenir el
Sr. Dalmau. Senyors diputats.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

... a fixar la posició del Grup Parlamentari Socialista en
relació amb la proposició no de llei.

Avui ens trobam aquí, una altra vegada, per decisió del
Partit Popular per a tornar parlar del metro, de la polèmica de
les obres del metro de Palma. I vull dir també, o sigui, no s’ho
prenguin tot malament, que estam contents, i ho han demostrat
els diferents grups parlamentaris, que avui, que és dia 5 de
febrer del 2008, s’assumeixin responsabilitats de quan varen
governar i varen fer el metro, que fins ara no les havien
assumit. Però, en relació amb el que deien la resta de grups,
quines responsabilitats assumeixen? Ho varen fer malament?

Això és la responsabilitat que assumeixen? Bé, idò això ens
agradaria saber.

Miri, vostès parlen a la proposició no de llei del que fa
referència a l’obertura del metro de la Plaça d’Espanya fins a
Son Costa i és que la realitat és que, per criteris tècnics, fins
que les obres no estiguin finalitzades, les obres de millora, no
es podrà obrir el metropolità a cap de les fases. I és normalment
correcte, nosaltres seguim criteris de seguretat, no ho obrim
perquè sí, perquè ens toqui fer-ho d’una manera totalment
irresponsable. I a més els vull dir i els vull deixar constància
que hi ha un transport públic alternatiu que es fa a cada parada,
amb la freqüència mateixa que tenia el metro per tal que les
persones puguin no veure’s afectades del tot per aquest
tancament del metropolità de Palma.

I el que no poden fer és tornar acusar aquest govern que
utilitza aquest metro una altra vegada com a arma política,
perquè són vostès que duen aquest tema al Parlament, vostès
són els que contracten els detectius, que, per cert, jo no sé si els
haurà costat una doblerada, però, efectivament, perquè arribem
a la conclusió que damunt les quatre els operaris es mengin un
“bocata”, jo no sé quina espècie de detectius han contractat
vostès des del Partit Popular.

Les entrades al metro, les cambres bufes que estaven fetes
amb guix, la instalAlació del sistema de pluvials, que no existia
a cap estació, són les obres de millora que s’estan fent ara. I és
que vostès han parlat de les obres que s’estan fent a Son
Castelló, a Gran Via Asima, però no sé si saben per què es fan;
es fan perquè s’ha de millorar el sistema de drenatge, perquè
ens entenguem tots; és a dir, no varen posar les canonades
perquè se n’anàs l’aigua, això és el problema més gros, i es va
inundar el metro, es va inundar. I això és el problema i això és
el que s’ha d’explicar a la gent.

I a més, tenen la poca responsabilitat també de dir que
aquest govern no ha fet fins al dia d’avui res per solucionar-ho.
I el que han dit la resta de companys que m’han precedit en la
paraula, s’ha arreglat el problema de les pluvials a Son Sardina
amb la colAlocació de canonades soterrades. S’ha solucionat
gairebé el problema del drenatge del Parc de Ses Estacions, on
s’hi havien acumulat 40 centímetres d’aigua. S’ha resolt també
el problema estructural de la llosa de Jacint Verdaguer. S’han
hagut de revisar i condicionar les sortides d’emergència, els
problemes de senyalització als túnels, el sistema d’extracció de
fums i s’han reformat moltes cambres bufes fetes amb guix, les
cambres bufes estaven fetes amb guix, les cambres bufes no es
fan amb guix, es fan amb ciment, perquè, si no, no serveixen
per a la utilitat que els correspon.

I això que els acab de mencionar, això que els acab
d’explicar aquí mateix també ho haguessin pogut conèixer
vostès, es podrien haver posat en contacte amb la Conselleria
de Mobilitat i els ho haguessin dit, els haguessin informat de
tota aquesta informació que s’estava duent a terme. I a
diferència de vostès, bé, assumeixen les seves responsabilitats,
com molt bé han dit abans. I per això mateix, cada vegada que
vostès parlen d’aquesta infraestructura com és el metro, a la
gent el que li arriba és l’electoralisme barat amb el qual varen
funcionar a les passades eleccions; escolten com (...) metro per
intentar guanyar les eleccions fos com fos; escolten mala
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gestió; escolten mala credibilitat i escolten que no s’assumeixen
responsabilitats, però això ho retir perquè és ver que ara sí que
s’assumeixen, perquè ho han dit abans.

Per tant, jo només els deman una cosa més, i no m’estendré
més: siguin conseqüents i facin una oposició seriosa i
constructiva, i siguin conseqüents i se n’adonin que problemes
com aquests no s’arreglen d’un dia per l’altre, problemes com
aquests fa falta que hi hagi gent que faci feina per millorar-ho,
i això és el que hi ha ara actualment al metro, gent que fa feina
per arreglar els problemes que es podien haver evitat si
s’hagués fet una infraestructura com tocava.

I vull acabar fent referència a un personatge, a una frase
d’un personatge que segurament els agradarà molt; un dels
detectius de ficció més importants i coneguts, Sherlok Holmes,
es referia un dia a Watson i li deia: és un error capital teoritzar
abans de posseir les dades, insensiblement un comença a alterar
els fets per encaixar-los a les teories en lloc d’encaixar les
teories als fets. Per tant, no inventin més històries sense
conèixer primer la realitat que els envolta.

Moltes gràcies, senyors i senyores diputats.

(Aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, què és el que veim avui aquí? Més del mateix, era de
preveure, era de preveure que davant una postura positiva com
aquesta vostès votarien en contra, és increïble que vostès
venguin aquí a votar en contra del metro, increïble.

(Aplaudiments i aldarull)

Venim a escoltar el mateix, primer no escolten, no els
interessa en absolut res del que jo els hagi pogut dir, res, només
li ha interessat això de la responsabilitat, això els encanta, el
que no pensen és que nosaltres no en vàrem demanar ni una de
responsabilitat política en els temes del tren de Manacor, i n’hi
havia per demanar-ne, el que vàrem fer és posar-nos a fer feina
i fer feina en festius, en nocturns i els caps de setmana, però
vostès no volen. Em poden explicar quin problema hi ha en
anar fer feina en nocturns o festius? No molesten ningú, el
contrari, s’agilita el servei i no es molesta ningú, no es pot
entendre de cap manera.

Anem als fets, podem estar en desacord en unes coses o en
unes altres, però anem als fets, quins són els fets? Cinc mesos
de retard, és que no han fet res en cinc mesos; vostès estan
cansats de dir-nos que som nosaltres que volem eximir-nos de
les culpes, per què no han fet feina durant aquests cinc mesos?
Per què si dia 21 d’agost ja sabíem on era el problema no ens
hi vàrem posar? És que no s’hi varen posar, perquè no varen
voler, perquè els va molt bé que el metro vagi malament,
perquè els encanta que el metro estigui tancat, perquè els

encanta poder destruir el Partit Popular que és el seu adversari
polític, això no són maneres.

(Aplaudiments i aldarull)

Seguirem amb els fets, els fets són que sabem que el
problema és el drenatge, únicament i exclusivament el drenatge
del polígon de Son Castelló i se’n van a arreglar el problema a
un altre carrer, això és un fet, aquest és un altre fet. Si
tenguessin voluntat política d’arreglar el metro anirien allà on
hi ha el problema que afecta directament l’estació de Via
Asima; però no, se’n van a un altre lloc.

Un altre fet: tenen un operari per estació; ara no, ahir no i
avui ja n’hi ha molts més, evidentment, ara ja hi són tots, però
fins ara no n’hi havia ni un, ni havia tres, ni havia quatre, ni
havia cinc. I no es preocupin, els podem donar totes les hores
de cinta que hi ha gravades, i no les de l’entrepà a les quatre del
capvespre, que també és un poc estrany, sinó totes les hores
gravades i veuran que a qualsevol hora, de matí, migdia,
capvespre, l’activitat és la mateixa, i l’activitat és la mateixa
perquè vostès els ordenen que tenguin aquesta activitat, no
perquè ells facin poca feina, sinó que realment és que no hi ha
feina a fer, no hi ha problemes estructurals en el metro. Tot
això és una gran mentida que s’han inventat vostès.

Nosaltres hem d’assumir la responsabilitat del problema del
drenatge que s’hagués pogut arreglar en el seu moment, però
vostès no n’assumeixen ni una de responsabilitat, ni una. Per
què dia 21 d’agost no s’hi posaren a fer feina? Per què seguim
avui aturats? Per què avui seguim sense arreglar el problema
allà on és i se’n van a un altre carrer? Fets, aquests són els fets
i això és el que la gent sí que ja comença a veure; comença a
veure que vostès sí que empren aquesta infraestructura com a
arma política, i això no es pot acceptar.

La proposició no de llei d’avui venia en positiu, és que no
podem entendre perquè no es pot aprovar fer feina en nocturns.
Quin problema hi ha a fer feina en nocturns? Quin problema hi
ha a obrir fins a l’estació de Son Costa? És que ja no és que
pensem d’una manera o de l’altra, és que aquests fets no
entenem perquè no es poden aprovar, i si no els aproven és
perquè vostès no volen metro. No els agrada el termini d’un
mes, vostès pensen que en un mes no poden tenir el metro
obert? Perfecte, transaccionin; troben vostès que en dos mesos,
troben que en tres? Parlem-ne, és que ni tan sols han presentat
una sola esmena, és que no tenen cap intenció, no tenen cap
voluntat d’arreglar el metro el més aviat possible. La seva
intenció és allargar-ho el màxim possible i arribar a les
eleccions i molt més amb Son Castelló amb un caos armat i que
la gent estigui nerviosa. Doncs sí, la utilització política existeix
i existeix de la seva part.

Podem seguir parlant de fets, seguim parlant de fets quan
veim que no s’observen les mesures de seguretat laborals per
als treballadors. Aquests són els fets, que vostès mateixos són
els responsables que els treballadors emprin les mesures que
toca. Si vostès pensen, Sr. Dalmau, jo també tenc fotografies,
que això és normal, que és normal que la pròpia conselleria i el
propi Govern no pugui ser el primer que dóna exemple i faci
que aquests treballadors, que estan emprant una màquina de
disc, duguin guants, duguin l’indumentària correcta, duguin
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sabates especials, duguin el casc; no duen res, no duen res, i el
responsable d’això és el Govern, és el Govern que els té amb
aquestes condicions penoses.

(Aplaudiments i remor de veus)

Podem parlar de fets, seguim parlant de fets, no tenc més
temps, però per què a Barcelona, com és possible que a
Barcelona, on governen vostès mateixos, amb una
infraestructura molt més grossa que la del metro, amb una
setmana, amb dues setmanes arreglen el problema, i nosaltres,
que tenim una infraestructura molt més petita, no som capaços
d’arreglar-ho amb cinc mesos? Bé, és que està clar que la
responsabilitat és irresponsabilitat total.

Vostè em parla de terminis, que vàrem fer massa via; si ja
ho tenia, era previsible, que el metro és una “xapussa”, que
vàrem fer massa via, que no sabem fer res. Vostès no saben que
el metro es va fer en el temps que es va adjudicar? Que el
temps que s’havia previst per les empreses i que les empreses
deien jo això ho faig en un any i mig, es va fer i que, a més, no
acabaren en aquest temps i que el Govern va acceptar les
proves que varen ser necessàries; les proves que varen demanar
les empreses es varen fer i es va obrir el mes d’abril, s’hagués
pogut obrir el mes de maig, just coincidint amb eleccions, i no
es va fer, és que ja funcionava.

El ColAlegi d’Enginyers és el mateix que ha dit que és una
gran obra, que és una gran obra, que no té cap problema
estructural, ho diu el ColAlegi d’Enginyers no ho deim nosaltres,
ho diuen els tècnics. Seguim amb les mateixes mentides de
sempre, el metro no té problemes estructurals, no facin creure
el que no és.

(Aldarull a la sala)

I diguin la veritat. De ver, si vostès volen voluntat política,
volen obrir el metro, concretin-me, diguin-me en un mes no
som capaços d’obrir-lo, però en dos, en tres, transaccionin
qualque cosa, presentin qualque cosa, diguin qualque cosa, no
simplement s’oposin sempre a tot. Aquest era un debat
constructiu, era un debat en positiu i no hem aconseguit
absolutament res, ens anam amb una gran decepció, perquè si
nosaltres podem acceptar la nostra part, vostès han d’acceptar
la seva i no ho han fet.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments, aldarull i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Conclòs el debat, passarem a
les votacions. Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 28; no, 29; abstencions, cap.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre la commemoració del naixement de Jaume I.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, s’ha fet arribar a
aquesta presidència una declaració institucional per
commemorar el naixement del Rei Jaume I. Em diuen que està
consensuada amb tots els portaveus parlamentaris, és això així?
Confirmen tots els portaveus?

Doncs, Sr. Secretari Primer, faci lectura de la mateixa.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre la commemoració del naixement de Jaume I.

El 2 de febrer del 1208 va néixer a Montpeller el rei Jaume
I, el Conqueridor, qui va ser rei d’Aragó, de Mallorca i de
València, Comte de Barcelona i d’Urgell i Senyor de
Montpeller.

Jaume I, conegut popularment com el rei En Jaume, ha
esdevingut el principal mite de la història de Mallorca. Un clar
exemple d’aquest profund arrelament de la figura del rei En
Jaume en la mitologia popular són les llegendes que Mossèn
Antoni Maria Alcover va recollir a les Rondalles Mallorquines.

No debades, la conquesta de les Illes per part de les tropes
del rei Jaume I constitueix un dels fets històrics més
transcendents de la nostra història, i la definició d’unes senyes
d’identitat que han perdurat fins als nostres dies.

És doncs, per aquests motius que el Parlament de les Illes
Balears es suma a la commemoració d’aquesta efemèride, com
ja han fet altres institucions com és el cas del Govern de les
Illes Balears, els consells i diversos ajuntaments que mantenen
un estret vincle històric amb la figura del rei En Jaume.

Parlament de les Illes Balears, a 4 de febrer del 2008.

LA SRA. PRESIDENTA:

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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