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LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, començaríem la sessió i proposo als
portaveus una alteració de l’ordre del dia per tal que el nou
diputat, el Sr. Gaspar Oliver i Mut, pugui prestar promesa o
jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, atesa la renúncia del càrrec del Sr. Joan Huguet i
Rotger, d’acord amb l’establert a l’article 7.3 del Reglament de
la Cambra. 

Alhora, també proposaria als portaveus que el segon punt
fos l’acord al qual han arribat els diferents grups parlamentaris
i es faria lectura d'una declaració institucional, passaríem
després a les preguntes i a l’ordre del dia establert segon es va
repartir a la passada Junta de Portaveus.

Els pareix bé als senyors i senyores diputades? Es pot
entendre que s’aprova per assentiment l’acord i, per tant,
passaríem al jurament o promesa del nou diputat.

Jurament o promesa del nou diputat.

Honorable senyor, jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat del Parlament de les Illes
Balears amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. OLIVER I MUT:

Si, ho jur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies i benvingut al Parlament.

(Aplaudiments)
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Declaració institucional de suport a la missió dels soldats
de l’agrupació tàctica Baleares 2 a Kosovo.

Senyor secretari primer, per favor, faci lectura de l’acord a
què han arribat els diferents portaveus dels grups parlamentaris.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional de suport a la missió dels soldats de
l’agrupació tàctica Baleares 2 a Kosovo.

L’any 1999 el Consell de Seguretat de l’Organització de
Nacions Unides, en relació amb Kosovo, va aprovar la resolució
número 1244 la qual, entre d’altres extrems, preveia el següent:

“Establir un entorn segur de manera que els refugiats i les
persones desplaçades puguin retornar a les seves llars en
condicions de seguretat, la presència internacional civil pugui
desenvolupar llurs activitats, es pugui restablir una
administració de transició i es pugui prestar ajuda humanitària”.

Aquesta missió va ser encomanada a una força militar
multinacional amb la qual l’Estat espanyol ha participat des del
primer moment. Nou soldats espanyols hi han perdut la vida, ara
l’agrupació tàctica Baleares 2 amb dos-cents trenta homes i
dones de la guarnició de les Illes Balears es desplaça a Kosovo
per fer el relleu als efectius allà destacats. La seva partida està
prevista per al dia 5 d’abril i la seva missió durarà,
aproximadament, quatre mesos. Aquesta missió, sota la
cobertura de les Nacions Unides, té com a objectiu protegir els
drets dels ciutadans, garantir la pau i l’estabilitat a una regió
castigada pels conflictes. 

El Parlament de les Illes Balears vol, amb aquesta
declaració, transmetre a tots els soldats que parteixen a Kosovo,
als seus comandaments i a tots els membres de la guarnició de
les Illes Balears, el seu suport a la missió de pau que allà tenen
encomanada i fer extensiu aquest suport també a les seves
famílies i als seus amics. Estam segurs que la tasca d’aquests
homes i dones serà decisiva per assegurar el benestar i la
protecció dels ciutadans de Kosovo que veuran en els nostres
soldats un referent de democràcia i de convivència. 

Parlament de les Illes Balears, 1 d’abril del 2008."

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2388/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desacceleració econòmica crònica a l'illa
de Menorca.

La primera és la relativa a desacceleració econòmica crònica
a l’illa de Menorca que formula la Sra. Antònia Gener i Bosch.
Sra. Gener, té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Molt bon dia, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, hem
conegut aquests dies dades i ràtios econòmiques que ens
confirmen dia a dia que Menorca està en un clara fase de
desacceleració econòmica que en diem crònica perquè ja sabem
que estam en una fase global de desacceleració, no només a
Balears, també a tota Espanya, però és que a Menorca ja fa
molts d’anys. De fet les previsions del Govern per a l’any 2008,
vostè mateix ha manifestat que Menorca tornarà a ser
l’economia que menys creixi de Balears amb un PIB que pot
estar per davall de l’1,4% que va estar al 2007, però és que al
2006 només va créixer a Menorca un 1,5% i al 2005 només un
1,9%, com veu, sempre amb un clar retrocés. 

 A més a més també l’informe del Centre de recerca
econòmica de “Sa Nostra” ens ha donat a conèixer aquests dies
que Menorca ha consolidat un tímid ritme econòmic sense tenir
cap tipus de símptoma d’entrar en fase d’acceleració. A més a
més el 57% dels menorquins pensen que vivim en una situació
econòmica molt negativa i que aquesta no canviarà en un curt
període de temps.

Per tant, Sr. Conseller, jo li deman si ens pot explicar quines
mesures té previstes el Govern per fer front i per palAliar aquesta
desacceleració crònica de l’illa de Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la primera dada que
li volia comunicar és que l’illa de Menorca ha experimentat
creixements econòmics rellevants en el passat, en el passat
recent. De fet, segons les dades del Consell Econòmic i Social,
les memòries publicades del Consell Econòmic i Social, l’illa de
Menorca entre l’any 1999 i el 2004, concretament, va
experimentar taxes de creixement econòmic superior fins i tot
a les altres illes, de manera que l’alentiment crònic de l’illa de
Menorca no se sustenta d’una forma científica, per dir-ho
d’alguna forma. És cert que en aquests moments estam en una
fase d’alentiment que afecta  totes les illes, afecta les Illes
Balears i de manera particular el sector de la construcció, a
partir d’aquí el Govern pensa, com ja ha fet, treballar per
estimular aquest sector amb una inversió important de 25
milions d’euros que estimularà un sector que és el més afectat
per l’alentiment i fer les polítiques, conjuntament amb el
Consell Insular de Menorca, de promoció turística que albiren
una temporada turística, si més no, similar a la de l’any passat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sra. Gener, té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller, no sé on veu aquests
creixements econòmics perquè no és així i de fet el que ens
interessa avui és la situació econòmica actual de Menorca que
és molt pitjor que la de l’any 2007. Jo comprenc que vostè
estigui aquí a Mallorca molt ben instalAlat, però el convid a
visitar més Menorca i a conèixer més la realitat de Menorca
perquè em sembla que la coneix només des d’una perspectiva i
en canvi des del seu nou lloc crec que li convé..., el convid a
vostè i a la resta de consellers a venir a Menorca.

Jo li puc dir que només basta veure les notícies aparegudes
i veurà com en el mes de gener l’atur ha pujat a Menorca un 7%
més respecte de l’any passat. L’afiliació a la Seguretat Social
l’any 2007 va ser de tan sols un 1,7% quan la mitjana balear és
del 3,3%. Les contractacions van davallar en global un 1%, a
més a més no hi ha cap sector econòmic que funcioni bé, en
construcció és claríssima la disminució que hem tingut, avui
surt en primera plana una disminució d’un 35% respecte de
l’any passat i l’atur en aquest sector fa sis mesos que creix
ininterrompudament de tal manera que ja ha crescut en un 82%.
A més a més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

LA SRA. GENER I BOSCH:

... la bijuteria, per exemple, i el calçat tampoc no ens donen
símptomes, hi ha empreses que aquests dies, com veiem, han
tancat, altres també estan en fase de recessió.

Per tant, Sr. Conseller, esper que activi polítiques
econòmiques de reactivació de l’economia, que vengui més per
Menorca i faci un esforç per poder fer polítiques més concretes
per a Menorca perquè els menorquins així ens ho mereixem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Sra. Diputada, poden acusar-me de moltes coses, però de no
conèixer Menorca no crec que puguin acusar-me, fa més de vint
anys que vaig a Menorca i no hi vaig com un turista accidental,
de manera que conec una mica la situació de Menorca. 

En relació amb el que vostè diu li he dit abans que és cert
que hi ha un alentiment de l’economia a les Illes Balears, ho
vàrem dir a l’hora de presentar el pressupost de la comunitat
autònoma, ho hem reiterat en distintes ocasions i hem
especificat que el sector que coneix un procés de major situació
dificultosa és el sector de la construcció, el sector immobiliari,
és una qüestió que nosaltres comentam des de fa bastants de
mesos. Per fer front a això precisament hem arribat a un acord
amb el Consell Insular de Menorca i hem firmat un protocol de
colAlaboració amb el tema de les carreteres que representarà una

inversió en infraestructures viàries de 25 milions d’euros. No és
una xifra trivial, és una xifra important que ajudarà a esperonar
tot el que representa el sector de la construcció a l’illa de
Menorca. 

Però a més jo li voldria fer una altra reflexió molt ràpida, el
cas de Menorca és un cas d’un model de creixement molt
diferent del de les altres illes, és un model de creixement més
equilibrat que prové d’una certa tradició en relació amb la via
menorquina de creixement, una via que es perd per la
importància del turisme de masses en aquest moment, però que
té una situació de model de creixement bastant més equilibrada
que la de les altres illes, però això no ho diu el conseller
d’Hisenda, això ho diu Exceltur que com vostè sap és un
consorci empresarial que està liderat pel principal capital
hoteler, i en el seu informe del mes d’octubre, va destacar i
subratllar que el model de creixement turístic a la Mediterrània
era a Menorca i no eren altres illes, ni eren altres indrets. 

Menorca, per tant, és un referent quant a model de
creixement, més assossegat, tal vegada no amb tantes disparitats
com podem conèixer a la resta de l’arxipèlag i a altres indrets i
que a més possibilita un element central que és la cohesió social
que, evidentment, amb indicadors institucionals i de caràcter
públic que fan pensar que estam amb un model diferent, que a
més és un model, repetesc i acabo així, enaltit i subratllat per la
classe empresarial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2384/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte de desdoblament de la via de
tren d'Inca.

La següent pregunta és relativa al projecte de desdoblament
de la via del tren d’Inca i la formula el Sr. Francesc Dalmau i
Fortuny. Sr. Dalmau, té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Mobilitat, fa
quatre anys que l’anterior govern, presidit pel Partit Popular, va
prometre fer i no va fer el projecte de desdoblament de la via de
tren entre Inca i l’enllaç. Ens podria explicar avui en quin
procés es troba actualment aquest projecte?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Dalmau, efectivament estava
pressupostat el desdoblament de la via de tren entre Inca i
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l’enllaç des del 2004 amb un muntant aproximat de devers 12
milions d’euros i s’estimava que abans que finalitzés el 2005
aquest projecte estigués acabat.

Aquest projecte és molt necessari, des de la conselleria ho
veim totalment necessari per moltes qüestions, és a dir, és un
coll de botella de tal manera que allà s’augmentaria
l’operativitat, és molt necessari per augmentar freqüències i
també per augmentar la seguretat de tota la línia. Per tant,
aquesta conselleria ho considera una de les seves prioritats més
immediates i bàsicament el projecte que es va trobar s’ha
revisat, s’ha actualitzat i s’ha tornat a adaptar de tal manera que
s’ha començat la tramitació, ha passat ja a informació pública,
hem rebut les alAlegacions i estam en fase de contestar les
alAlegacions i en principi després s’ha d’aprovar pels òrgans
competents i després figurar, publicar a la Unió Europea.
Probablement en tres mesos ja podria estar iniciat aquest procés.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Dalmau?

I.3) Pregunta RGE núm. 2386/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carlina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures en relació amb la pàgina web
tcuento.com.

Passam a la següent pregunta relativa a la pàgina web
tcuento.com i la formula la Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera d’Educació i Cultura, fa aproximadament uns quinze
dies va sortir als mitjans de comunicació que  la pàgina web
tcuento.com s’investiga en diverses comunitats autònomes entre
les quals, segons aquest mitjà, també es troba la de les Illes
Balears, perquè d’entre altres continguts no menys preocupants
hi ha missatges amenaçants plens d’insults de caire xenòfobs,
homòfobs, sexista entre menors. Davant aquest fet tan
preocupant, Sra. Consellera, voldríem saber des del nostre grup
si des d’aquesta Conselleria d’Educació s’han pres alguns tipus
de mesures o d’accions i si ha estat així si ho podria explicar a
la Cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, des del moment que
vàrem veure aparèixer a les pàgines en concret d’un diari, el
Diario de Mallorca, l’existència d’aquestes pàgines i tot el
contingut ens vàrem posar tot d’una a disposició de l’Oficina de

Defensa del Dret del Menor a través de l’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar, perquè l’Oficina del Dret del
Menor és l’òrgan competent en aquests tipus de qüestions i a
més disposa d’un observatori especialitzat en temes d’internet,
a més a més té relació amb el consorci de la UIB, Xarxa Segura.

Com tots vostès saben la Conselleria d’Educació i Cultura
en aquest cas no té competències perquè no es produeix en
horari lectiu i té lloc fora de les instalAlacions educatives, de
totes maneres tenim previst tractar el tema per arbitrar mesures
preventives amb la comissió d’experts de l’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar de la qual formen part el director
de l’Oficina del Dret del Menor i representants del món
educatiu i agents socials.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Sra. Torres, vol fer ús de la paraula?
Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, moltes gràcies. Òbviament ja sabíem que la seva
conselleria no té una responsabilitat directa en aquest cas, però
des del moment que això entra en coneixement tant de la
Conselleria d’Educació com de les institucions, crec que
nosaltres no podem mirar cap a un altre costat i d’alguna
manera, directament o indirectament, tots en un major o menor
grau hi tenim algun tipus de responsabilitat. És un tema molt
delicat, com deia, no podem mirar cap a un altre costat i dir que
no tenim cap competència, per tant, tots podem fer qualque cosa
i sobretot per donar resposta a molts de pares preocupats perquè
escolten comentaris insultants i humiliants als seus fills i sense
cap filtre ni control. Per tant, tots hem de fer el possible per
evitar que aquestes coses passin ara o en un futur i per tant hem
de fer tot el possible perquè això sigui així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sra. Galmés, vol fer ús de la
paraula? 

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, estam totalment
d’acord que no podem girar el cap davant aquests problemes
que són una mica competència de tots, responsabilitat de les
famílies. Des del Govern, des de la Conselleria d’Afers Socials,
s’ha posat una denúncia, també la Guàrdia Civil que és la
responsable dels links informàtics. És un problema molt greu
perquè a més és una plana internacional, vull dir, que no és ni
d’àmbit autonòmic ni nacional, però de totes maneres, insistesc,
la Conselleria d’Educació té previstes tota una sèrie de mesures
educatives per fer un bon ús de les noves tecnologies, per
conscienciar l’alumnat del problema no només del bullying sinó
que aquesta és una forma de ciber bullying que fins i tot es
tracta normalment i així ho recomanarem en els plans d’acció
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tutorial i també a assignatures que inclouen aquest tema com pot
ser educació per a la ciutadania.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés.

I.4) Pregunta RGE núm. 2387/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línies d'ajuda per a les empreses de les Illes
Balears.

La següent pregunta és relativa a les línies d’ajudes per a les
empreses de les Illes Balears. La formula el Sr. Josep Juan
Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és molt senzilla, es
tracta de saber quan té previst la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia treure les línies d’ajudes a les empreses de
les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

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

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors diputats. La
resposta també és senzilla, Sr. Cardona, si mira el BOIB número
43, de 29 de març del 2008, veurà la resolució de la consellera,
ja signada per la qual es regula la concessió d’ajudes a les
empreses industrials. Quant a comerç, dia 31 de març vaig
signar la resolució de la convocatòria i s’ha remès al BOIB ja,
per tant, la seva publicació també serà immediata.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

No sap, Sra. Consellera, l’alegria que em dóna. No sé si les
ha publicades en veure la pregunta que li feia aquest diputat o
si es deu, precisament, a una casualitat. El fet és, Sra.
Consellera, que és costum o era costum, ara ja no, del Govern
de les Illes Balears que les ajudes de la conselleria, les línies
d’ajudes de la Conselleria de Comerç i Indústria, es publicaven
a principi d’any o es publicaven, fins i tot, algun mes anterior o
sigui a finals d’any de l’any anterior de la campanya d’ajudes
per una raó molt senzilla: així els empresaris tenien la
possibilitat de projectar les seves inversions en temps, sobretot,
també tenien la possibilitat  de solAlicitar les ajudes i resoldre i
cobrar dins el mateix any. 

La conseqüència d’aquest retard, Sra. Consellera, és que qui
pagarà els costos de finançament de les inversions avançades

que les ajudes com es cobraran molt més tard vendran també
molt més tard. Què passarà amb les ajudes que s’han demanat
i que resoldran al final o després de l’estiu? Quins terminis
tendran, per exemple, per executar aquestes inversions quan
vostè sap que la normativa actual i, sobretot, amb la normativa
de pressuposts vostè té un termini preclusiu per executar el seu
pressupost, és a dir, aquest retard, Sra. Consellera, i a mi em sap
molt de greu haver-li de dir, causa un perjudici important al
sector empresarial d’aquesta terra ,justament en una època en la
qual, per molts d’eufemismes que li vulguem donar, ens trobam
en una situació de recés, de recés econòmic i quan justament el
Govern hauria de posar els sous damunt la taula i començar a
treballar i animar a la gent el que fa es retardar-ho tres mesos.

Jo estic molt content, Sra. Consellera, que al final tinguem
aquestes ajudes, però ja seria hora, Sra. Consellera, que ens
posàssim a fer feina, un retard de tres mesos causa molts de
perjudicis als empresaris i no hi ha dret que aquests empresaris
per manca d’activitat de la conselleria tenguin aquests
perjudicis.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Vol la Sra. Vives la paraula? Té la
paraula.

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

Sí, perdoni que li ho digui, però els mesos no els comptam
de la mateixa manera perquè n’hi ha que ja han sortit, els de
promoció industrial, i hem acabat el març i les seves varen sortir
l’any passat el mes de febrer, per tant, ja no són tres mesos, n’hi
ha un mes i mig de diferència només. Jo avui assumesc la
responsabilitat i som perfectament conscient que hi ha hagut un
retard i em sap greu, però entre altres coses aquest retard és
perquè precisament hem volgut donar joc i hem volgut escoltar
a tots els sectors implicats perquè ens ajudessin precisament a
elaborar aquestes ajudes. En tot moment hem estat en contacte
amb ells i hem introduït cert canvis, quins són aquests canvis?
Per exemple, simplificar molt els tràmits perquè vostè sap que
per exemple les empreses petites de vegades se n’afluixen de
demanar ajudes perquè no sabem com tramitar tota la paperassa
i tota la burocràcia, i per tant el que hem fet ha estat simplificar
molt, amb la qual cosa encara que sigui un mes més tard que
quan vostè les va treure li assegur que ens ho agraeixen. 

També el que hem fet ha estat introduir coses noves, per
exemple, per poder potenciar la qualitat en els comerços ja
mirant de cara a la directiva i per tant aquestes coses ens han
duit feina, de totes maneres, Sr. Conseller, em compromet que
les ajudes, les pròximes, sortiran de ver o a finals de desembre
o a principis de gener, però no hi ha tanta diferència entre les
que va treure vostè i les que hem tret nosaltres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sra. Vives. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2389/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades en relació amb l'atur.

La següent pregunta és relativa a dades en relació amb l’atur
que formula el diputat Sr. Cristobal Huguet i Sintes. Sr. Huguet,
té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades
i senyors diputats. Sra. Consellera, tots sabem que més o manco
el pes de la població de les Illes Balears en relació amb els
habitants d’Espanya és al voltant del dos en tres. El nombre
d’estrangers, dels habitants estrangers, a les Illes Balears en
relació amb els habitants estrangers a Espanya és quasi un 4, 3,
és a dir, bastant més. Veiem ara que les dades de les
estadístiques laborals doncs els estrangers en total han passat de
devers 19.000 a principis de l’any 2000 a quasi 71.500 el febrer
del 2008, és cert que del 2006 al 2007 va haver-hi una
disminució dels estrangers que no són de la Unió Europea de
1.296, i estranya que en dos mesos s’hagi tornat a incrementar
la presència de 2.872. És obvi que aquests nous estrangers, que
no són de la Comunitat Econòmica Europea, en dos mesos és
una xifra molt important i que segurament no respon a allò de
cobrir llocs de feina de difícil cobertura com es denomina a
través de l’INEM.  

Per tant, si a més les estadístiques ens mostren que dels prop
1.700 treballadors que s’ha reduït l’atur en gener i febrer només
682 són de nacionalitat espanyola i la resta -987- són estrangers,
dels quals 591 no són comunitaris, jo li deman com valora el
Govern aquesta situació d’evolució de l’estrangeria de fora.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Nájera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Molt amable, Sra. Presidenta, muchísimas gracias. Sr.
Diputado, vamos a ver, en el mes de noviembre, el mes de enero
y el mes de febrero de este año ha habido una reducción del
paro de 1.669 personas. El paro en Baleares en estos meses, en
el mes de febrero, se ha rebajado en un 4,3, doy los datos porque
creo que son importantes, en el nivel del resto del Estado, la
media en las comunidades autónomas, el paro ha subido un
2,4%, por lo tanto esa reducción del paro, ese incremento de
más empleos, este gobierno lo que pensaría es que ustedes nos
deberían felicitar.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Nájera. Vol fer ús de la paraula el Sr. Huguet?
Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, jo sé llegir i sé veure les
estadístiques, el que vostè no sap és contestar el que se li
demana. Com valora l’evolució dels estrangers no europeus amb
les xifres tan importants com en dos mesos créixer la quantitat
que hem crescut, 2.872, i que a més es mengin, pràcticament,
dos terços -els estrangers- d’aquesta reducció de l’atur que hi
hagut el gener i el febrer, com valora açò? Està bé que els que
són aquí gaudeixin d’igualtat de drets i de tots els drets, el que
li plantejo és aquests que vénen, que no corresponen a cobrir
llocs de feina de difícil cobertura per als que ara són aquí
residint amb atur o que cerquen per primera vegada la seva
feina, sinó persones que vénen a ocupar llocs de feina amb
molta dificultat perquè està molt competit fer feina aquí, vostè
ho sap tan bé com qualsevol altre dels que estam en aquesta
sala, per tant, digui'm, per favor, com valora això i si a més em
vol afegir si farà qualque cosa perquè l’Estat que és el
responsable de donar permisos de residència i de treball, etc., a
qualsevol estranger que no sigui qualificat, si vostè creu que el
Govern ha de fer qualque cosa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Nájera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Huguet, vamos a ver, como
usted recuerda en el debate que tuvimos en esta misma sala y
también en comparecencia en comisión, el objetivo que nos
estamos planteando desde el Gobierno es conseguir más y
mejores empleos. Una de las causas de la situación que tenemos
en este momento en las Islas, desde el punto de vista de la
aportación de los inmigrantes a nuestro PIB -y pongo a su
alcance un estudio que acaba de hacer la Fundación del Banco
Popular-, es que precisamente del año 2000 al 2006 el
incremento del PIB, que fue del orden de un 82% del
incremento del PIB, fue debido exactamente a la inmigración.

Vamos a ver, nosotros tenemos en este momento una
situación donde habitualmente el paro de la inmigración es
superior al paro de los españoles, por lo tanto, conseguir
disminuir ese paro en inmigración yo creo que es un buen dato,
es un dato que refleja también la actividad y la capacidad de la
economía de las Islas a seguir en esta senda en la que,
precisamente, en este momento tenemos que trabajar y trabajar
a fondo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Nájera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 2381/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
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BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a promeses
electorals.

Passarem a la següent pregunta que la formula el Sr. Miquel
Àngel Llauger sobre promeses electorals. Sr. Llauger, té la
paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats. La darrera
campanya electoral va ser remarcable pel fet que hi va haver un
reconeixement molt generalitzat del dèficit històric que aquestes
Illes, que aquest país, pateix en matèria de finançament. Així ho
varen reconèixer molts de candidats i de manera especial ho va
reconèixer el Sr. Rodríguez Zapatero, que va ser qui finalment
va guanyar les eleccions i qui serà investit president del Govern
pròximament.

El Sr. Zapatero a més es va comprometre en resoldre aquesta
situació i pensam que ara és el moment de passar del compromís
al compliment de les promeses. En general pensam que s’ha de
passar al compliment de les promeses amb la resolució del
finançament i de manera singular la qüestió del conveni
ferroviari. Aquesta qüestió del conveni ferroviari se n’ha parlat
abastament en aquesta cambra, és una qüestió que té el consens
dels diferents grups sobre la necessitat que hi hagi finançament
estatal. Hi ha consens sobre el tema de què hi ha un dèficit
històric d’inversió estatal en matèria ferroviària a les Illes
Balears. I també hi ha consens en què hi ha moltes obres per fer
si volem realment canviar el model de transport. Per part del
Govern central per tant, nosaltres volem que hi hagi
compliment. I per part del nostre Govern autonòmic de les Illes
Balears volem que hi hagi vigilància, volem que hi hagi
exigència i volem que hi hagi reivindicació del compliment
d’aquestes promeses.

Per tant, la pregunta que voldríem veure contestada és si el
Govern pensa tenir una actitud d’exigència i de reivindicació pel
que fa al compliment d’aquestes promeses, en general de
millorar el finançament de les Illes Balears i de manera singular
pel que fa al conveni ferroviari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sr. Diputat, li puc assegurar que aquest conseller, la
conselleria, i estic ben segur que tot aquest Govern, no només
exigirà les reivindicacions que té aquest govern, sinó que farà
complir al Sr. Zapatero les seves promeses electorals. El Sr.
Zapatero va anunciar el mes de febrer, quan va venir aquí a l’illa
de Mallorca, que si hi havia una comunitat autònoma que estava
realment discriminada i maltractada eren les Illes Balears i es
comprometia a solucionar-ho. I en el sentit que vostè em
demana, es va comprometre a signar un conveni d’inversions en
transport públic, especialment en transport ferroviari. 

Com sap vostè, cap govern estatal, de cap color, ni del Partit
Popular ni del Partit Socialista, ha tengut inversions ferroviàries
aquí a les Illes Balears. Des del 94 que tenim les competències,
o des del 98 que tenim el REB i per tant, hi ha un cert
compromís del Govern estatal en potenciar el transport
ferroviari. Aquest govern per a aquesta legislatura i sense
renunciar a posteriors inversions, ha establert un conveni
ferroviari de més de 600 milions d’euros i compromisos
d’inversió per a les Illes d’Eivissa i Menorca que són molt
necessàries en transport públic.

Per tant, li puc assegurar que els ciutadans de les Illes
Balears no entendrien que no es fessin inversions estatals en
transport ferroviari i en transport públic, quan realment a l’Estat
s’estan veient unes inversions multimilionàries en temes de
transport d’alta velocitat. 

Per tant, jo li reiter Sr. Diputat, que la Conselleria de
Mobilitat d’aquest govern reivindicarà d’una manera ferma i
decidida simplement allò que és just per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Llauger vol fer ús de la paraula?

I.7) Pregunta RGE núm. 2385/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informes de l'ONU en matèria
d'habitatge.

Passam doncs a la següent pregunta, relativa a l’informe de
l’ONU En matèria d’habitatge que formula el diputat Sr.
Carretero. Sr. Carretero té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
relator especial del Consell de Drets Humans de l’ONU, el Sr.
Miloon Khotari, va visitar Espanya a finals del 2006. En el seu
informe aquest relator especial, observa amb satisfacció que
Espanya reconeix el dret constitucional a gaudir d’un habitatge
adequat. També assenyala les mesures positives que han pres les
autoritats centrals i regionals per fer realitat aquest dret
constitucional.

No obstant, a quest relator de l’ONU també observa que
factors econòmics i financers, entre els que cap esmentar
l’especulació generalitzada, han tingut efectes negatius en el
dret a un habitatge adequat a Espanya. Aquest informe constata
que els preus elevats i la manca de parcs públics d’habitatge, en
particular d’habitatges de lloguer, han afectat de manera molt
greu a grans borses de la població espanyola.

És per açò que li demanam Sr. Conseller, quina valoració fa
del contingut d’aquest informe de l’ONU?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Carretero. Vol el Govern donar resposta? Sr.
Carbonero té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Carretero, al final del seu informe el relator especial fa un
seguit de recomanacions que són prou clares i que fan
innecessària una valoració concreta de les mateixes. 

Per posar un exemple de la claredat i la contundència de les
recomanacions, es podria llegir la número 86. Diu: “A pesar de
que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la
vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada
un simple bien de consumo que se compra y se vende. En este
contexto debe recuperarse la función social de la vivienda y
aplicarse plenamente el artículo 47 de la Constitución. Todos
los sectores de la sociedad, incluídos los promotores
inmobiliarios, los constructores, las agencias inmobiliarias, los
grupos de la sociedad civil y otros agentes de los sectores
públicos y privados, deben participar en la realización de este
derecho humano básico”.

El relator especial, Sr. Khotari, l’any 2006 va visitar Madrid,
Bilbao, Sant Sebastià, Almeria, El Ejido, Roquetas de Mar,
Sevilla, Barcelona i Saragossa. Tot i la claredat i la duresa del
seu informe és obvi que no va visitar les Illes Balears. Jo estic
segur que si ho hagués fet en el 2006 el contingut del seu
informe seria molt més contundent. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Carretero? No.

I.8) Pregunta RGE núm. 2390/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a IVA turístic.

Passem doncs a la següent pregunta és la número 8 de
l’ordre del dia i és relativa a l’IVA turístic que formula el Sr.
Joan Flaquer i Riutort. Sr. Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En un mitjà de comunicació d’aquestes Illes, de dia 22 de juliol
de 2007, podíem llegir aquest titular, corroborat després als
entre cometes atribuïts al conseller, allà on es deia que Buils,
recentment nomenat conseller de Turisme, “exigirá al Gobierno
que devuelva parte del IVA turístico para destinarlo a
inversiones”. Dins la notícia també es feia referència a
quantitats, a percentatges i en aquest moment, una vegada que
ja han passat quasi nou mesos des d’aquestes declaracions, per
tant, temps més que suficient perquè el conseller ens pugui
explicar quin és el resultat de les seves gestions en relació a
aquest tema. I quan creu el conseller de Turisme que estarà en

condicions de poder disposar d’aquesta part de l’IVA turístic
que ell creu que Madrid retornarà a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Buils té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, a hores d’ara i amb tota franquesa no sé quan, ni sé sí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buils. Sr. Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo li agraesc al conseller de
Turisme no només la seva brevetat, sinó sobretot la seva
sinceritat. Vostè no sap ni quan ni tan sols sap si li retornaran
aquest IVA turístic. Jo he de recordar que durant molts d’anys
el seu partit, Unió Mallorquina, ha abanderat aquesta qüestió, jo
record moltes rodes de premsa, moltes compareixences davant
els mitjans de comunicació allà on Unió Mallorquina feia
bandera d’aquesta qüestió, la recuperació de part de l’IVA
turístic que es recapta en aquesta comunitat autònoma i que va
a l’Estat espanyol sense retornar aquí. 

Jo crec que vostè, al marge de les indubtables qualitats que
té com a conseller, vostè serà el primer conseller de Turisme
d’aquesta comunitat autònoma que tendrà una magnífica
oportunitat i que és la de coincidir una legislatura completa amb
un Govern a Madrid del mateix color polític que la del seu
President del Govern. Jo crec que aquesta és una oportunitat
immillorable. És una oportunitat que vostè no pot desaprofitar
i per tant, jo li preg que sobre aquesta qüestió de l’IVA turístic
que vostè va anunciar dia 22 de juliol i d’altres com pugui ser
la reforma integral de la Platja de Palma, no desaprofiti aquesta
magnífica oportunitat. Vostès formen part d’aquest Govern,
aprofitin el fet que vostès formen part d’aquest Govern per
poder reivindicar aquestes qüestions davant el Govern de
Madrid i així almanco podrà tenir qualque credibilitat tot el
discurs que durant molts d’anys ha fet Unió Mallorquina en
relació a la recuperació de l’IVA turístic. 

Si nou mesos després de les seves declaracions vostè no
només sap quan, sinó que tan sols té la certesa de si
efectivament li retornaran aquest part de l’IVA turístic, m’ha de
permetre que a mi en aquests moments em comenci a assaltar el
dubte, la incertesa sobre si vostès podran complir aquest
compromís. Però no es preocupi, jo em compromet davant
aquesta cambra i davant tots els ciutadans cada tres o quatre
mesos recordar-li aquest compromís.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Buils té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, sé d’on vénc, sé les
declaracions, l’informe de 1998 d’Unió Mallorquina ja
suposava en aquells moments que el retorn de part de l’IVA que
no suposa un impost nou a les arques de la comunitat feia un
retorn dels imposts estatals a la comunitat autònoma del 34 al
41%. Suposava front l’ecotaxa de 58 a 118 milions d’euros.
Avui una extrapolació d’aquest mateix impost significaria, amb
un impacte del PIB turístic damunt l’economia, segona
IMPACTUR, o d’altres mitjans, d’un 48%, un retorn a les
arques de la comunitat de més de 213 milions per a l’any 2007.

És evident que el finançament del sector turístic amb una
Conselleria de Turisme, mal dimensionada des del principi, ja
ho vaig dir el dia que defensava els pressuposts, fa que sigui
necessari replantejar-se aquests temes. Però és que la proposta
front l’ecotaxa que feren vostès, de la targeta verda i la
Fundació Balears Sostenible, va suposar la venda d’unes 350-
400.000 targetes, uns ingressos de 12,5 milions d’euros, no
m’ho faci especificar, però un deute de la fundació de més
d’1.900.000 euros, a data de 31 de setembre.

Front un sistema de finançament com aquest, jo he de seguir
reivindicant allò que Unió Mallorquina no ha deixat de fer mai
com a partit liberal i és la reivindicació de la cessió d’imposts
per part de l’Estat a aquesta comunitat autònoma, al marge dels
acords que pugui arribar als pactes amb els partits que estigui i
sabent la conjuntura en la que estic jugant, seguiré reivindicant
i vostè ho sap perfectament, a totes les reunions que he
mantingut dins el tema de la Platja de Palma, la reivindicació i
el pagament per part de l’Estat d’aquells imposts que els nostres
empresaris han generat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buils. 

I.9) Pregunta RGE núm. 2392/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a gestions del Govern per millorar la qualitat
del servei del transport aeri.

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Marián
Suárez i és relativa a la millora de la qualitat del servei de
transport aeri. Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
pregunta que li feim al conseller és quines són les gestions que
ha realitzat el Govern amb les companyies Air Nostrum i
Clickair per millorar la qualitat del servei entre illes i amb el
continent?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Suárez, efectivament durant un
cert temps que duim de Govern, la direcció general i també
gràcies a les gestions fetes pels consellers de Mobilitat dels
consells insulars, s’han fet tot un seguit de gestions que han
permès millorar la situació existent ara bàsicament tot just fa 1
any.

Pel que fa a Air Nostrum, comentar-los que durant la
temporada d’hivern el que s’ha fet bàsicament és mantenir les
freqüències que hi havia a l’estiu durant l’hivern. I en el cas
d’Eivissa s’han doblat les freqüències amb Madrid, que han
passat d’una diària a dues. A partir de dia 30 de març, per tant
amb horari d’estiu, s’ha programat un vol directe d’Eivissa a
Madrid que sortirà a les 6 del matí i torna a les 22.40, això
permet no haver de pernoctar a Madrid, això és una cosa molt
important per als ciutadans d’Eivissa. I s’han augmentat les
freqüències diàries, que han passat de 10 a 12. Són les màximes
freqüències que hi hagut mai entre les Illes, per ara. I 11
freqüències en cada sentit els diumenges.

Pel que fa l’illa de Menorca. Bàsicament a la temporada
d’hivern hem aconseguit que es mantenguin els mateixos
horaris i freqüències de l’estiu a l’hivern. I s’ha posat un vol
diari amb València cada dia. A més a més, s’ha operat un vol
directe de Madrid que també surt a les 7 i torna a les 20.20 i per
tant, també permet no haver de pernoctar a Madrid. A partir de
dia 30 de març també hi ha tot un seguit de coses que hem
aconseguit, ha estat augmentar de dues freqüències diàries en
cada sentit entre Madrid i Menorca. I hem passat de 10 a 11
freqüències diàries entre Menorca i Palma. I els diumenges
s’han reforçat dues freqüències més en cada sentit i que era una
exigència molt demanada, això pel que fa a Air Nostrum.

Vostè em demana també de les gestions fetes amb Clickair.
Des de finals de gener saben vostès que s’aplica el descompte
de residents en el segon tram. I també que s’ha resolt el tema de
la subvenció dels equipatges, quan les companyies de baix cost
el que fan és segregar l’equipatge, les maletes, del bitllet. Això
implica bonificar també l’equipatge. El gran encert d’aquestes
darreres qüestions que li coment és que no només s’han fet amb
Clickair, sinó que es reclamaran, segons ens ha dit Aviació Civil
i ja s’està fent a totes les companyies de baix cost.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. Conseller per les negociacions que estan duent
a terme i pels fruits que han tengut. L’encoratjam perquè
continuï els esforços, en concret i en relació al vol que ha
esmentat vostè Eivissa-Madrid, que ara es farà durant l’horari
d’estiu, nosaltres l’animam perquè aquest viatge es mantengui
també durant l’horari d’hivern, atès que les relacions entre
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Eivissa i Madrid no s’interrompen en acabar l’estiu, sinó que
continuen al llarg de l’hivern.

En qualsevol cas, esperam que continuïn les negociacions i
que donin tants bons fruits com els que ha assenyalat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez...

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

Puc contestar? Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha acabat el temps.

I.10) Pregunta RGE núm. 2382/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a elaboració del Pla jove.

La següent pregunta és la relativa al Pla jove que formula el
diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes. Sr.
Conseller d’Esports i Joventut, som conscients de la necessitat
d’elaborar un Pla jove consensuat socialment i persistent en el
temps, un Pla jove que no depengui del Govern de torn.
Entenem que és necessari evitar que qualsevol Govern
suspengui un Pla jove en plena execució, pel simple fet d’haver
estat posat en marxa per un Govern d’un altre color, com va
passar l’any 2004. Des de llavors no hi ha un Pla Jove, hi ha un
Pla estratègic elaborat, amb un cost de 30.000 euros i un estudi
sociològic, però res més fins aquest moment.

Ens consta que la Direcció General de Joventut ha establert
els contactes necessaris amb prop de quaranta direccions
generals del Govern i molt especialment amb el Consell de la
Joventut de les Illes Balears, entitat que per cert dissabte passat
va poder dur a terme el congrés que no va poder fer la passada
legislatura, per manca de finançament. I s’han reunit amb la
finalitat d’establir un Pla jove eficient que reactivi l’acció social
dels joves d’aquestes Illes.

La meva pregunta és, quin calendari té previst la Conselleria
d’Esports i Joventut per a l’elaboració d’aquest Pla jove?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat, el calendari temporalitzat, les dades, és difícil que
jo li pugui donar. Jo el que li puc dir són les passes que aquesta
conselleria vol fer per poder arribar a l’elaboració d’aquest Pla
jove. No li puc donar les dades específiques perquè nosaltres
entenem que el Pla jove no ha de ser el Pla jove només
d’aquesta conselleria. Creim, sobre això sí que vàrem arribar a
un acord en el Consell de Govern, que el Pla jove ha de ser un
pla allà on tot el Govern ajudi amb la problemàtica dels joves.
Creim que no només és la Conselleria de Joventut la que té
alguna cosa a dir en relació a les solucions que ha d’aportar,
sinó que cada conselleria aporta el seu gra d’arena a aquesta
elaboració.

A més, els contactes amb aquestes entitats que vostè ha
mencionat, estam xerrant de més de quaranta, també fa que
aquesta conselleria doni fitxes, doni documentació que s’ha
d’emplenar i que després ens han de tornar. Jo sé quan l’enviï,
però òbviament a l’hora de tornar, cadascú té uns terminis. Jo li
puc dir els terminis, li puc dir allò que nosaltres tenim marcat i
en aquest moment el que estam fent és xerrar amb cada una de
les conselleries, xerrar amb cada una de les direccions generals.
Estam establint relacions amb cada un dels colAlectius dels joves
i a continuació el que farem serà elaborar un primer text, text
que després tornarem enviar i quan el tornin corregit, es farà un
congrés per poder elaborar el text definitiu. Tot pensant que el
Pla jove no només ha de ser el pla d’una conselleria sinó que ha
de ser el pla de tot un Govern i de tota una societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll fer ús de la paraula?

I.11) Pregunta RGE núm. 2383/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finançament d'associacions sense ordre
de subvenció pública.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 2383/08 i és
relativa al finançament d’associacions sense ordre de subvenció
pública que formula el Sr. Miquel Àngel Coll. Sr. Coll té la
paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Afers Socials, la
concessió d’una subvenció a una entitat social per a un propòsit,
activitat o projecte específic, implica l’obligació per part del
destinatari de complir les condicions i requisits que s’hagin
estabert, o per contra el reintegrament total o parcial de la
concessió.

Per això, l’administració que subvenciona ha de vetllar pel
compliment d’aquestes condicions pactades i per la correcta
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justificació de les quantitats atorgades. La gestió de recursos
públics i en particular la política de subvencions ha de ser
necessàriament clara i transparent. Ens preocupa la distribució
dels fons públics entre les entitats socials. Ens preocupa que el
tercer sector pugui dur a terme els seus projectes. Però de la
mateixa manera ens preocupa la possibilitat que en els darrers
anys aquest procés no hagi estat del tot correcte.

Per tant, la nostra pregunta és quin és el numero
d’associacions que tenen a veure amb temes d’afers socials que
han rebut finançament del Govern de les Illes Balears sense
ordre de subvenció pública?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Sra. Santiago té la paraula.

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

Gràcies, Presidenta. Bon dia a tots i a totes. Per les dades
que nosaltres tenim a la Conselleria d’ Afers Socials, el conjunt
d’associacions de la comunitat autònoma que han rebut
subvencions públiques, sense cap tipus d’ordre pública de
subvenció són unes 60, algunes d’aquestes associacions rebien
ajuda per via d’un conveni sense ordre pública en reiterades
ocasions. Aquest conveni s’acollia a l’excepcionalitat que posa
la pròpia Llei de subvencions, que amb caràcter extraordinari es
podia donar per una situació d’emergència un tipus d’ajuda.
Nosaltres entenem que el caràcter d’excepcionalitat es pot donar
un pic, però no es pot repetir durant els anys i a les mateixes
associacions.

El pressupost anual d’aquestes subvencions que estaven
destinades a unes 60 associacions eren uns 3 milions d’euros. El
perfil de les associacions no eren exclusivament de caràcter
social, sinó que eren més de caràcter sociosanitari. Totes elles
prestaven serveis, tipus taller, serveis fisioterapèutics, caràcter
terapèutic psicològic. I les quanties eren molt variables, des de
289.000-300.000 la que tenia millor quantia fins a 3.000. Això
és la informació que des de la Conselleria d’Afers Socials
podem proporcionar-li.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula el Sr. Coll?

I.12) Pregunta RGE núm. 2393/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa al consorci de regata SAR Princesa
Sofia.

Passam doncs a la següent pregunta. La formula el Sr.
Bartomeu Vicens i és relativa al Consorci per a la Regata
Princesa Sofia. Sr. Vicens té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des del
15 de març fins el 21 de març es va desenvolupar en aigües
mallorquines el 39è Trofeu Princesa Sofia Mapfre. Aquest
trofeu a més puntua per a la selecció olímpica de molts de
països, ha tengut un èxit, com és costum, però enguany
especialment la participació, han participat més de 586
embarcacions i 900 regatistes de 48 països diferents.
Actualment gestiona i s’encarrega de l’organització d’aquesta
regata un consorci, el Consorci Regata Princesa Sofia, format
pel Govern, diferents ajuntaments i diferents entitats esportives.

Li volíem demanar al conseller quins beneficis ha aportat la
creació d’aquest consorci per al desenvolupament de la Regata
Princesa Sofia?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Cañellas té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat, per explicar el benefici de la creació d’aquest
consorci el que hauríem d’explicar inicialment és quina és la
situació que ens vàrem trobar abans de crear el consorci. Tots
sabem que la Regata Princesa Sofia és una regata molt
espectacular, molt important en el món de la vela i jo com a
conseller orgullós de tal, podria dir que possiblement sigui,
després dels Jocs Olímpics, la regata de vela lleugera més
important del món. A més, aquesta regata té tot el suport de la
Casa Reial. De fet té un nom (...).

Però durant els darrers anys aquesta regata tenia problemes
domèstics, un seguit de problemes que feien perillar la seva
continuïtat. El consorci precisament el que ha fet és..., el gran
benefici d’aquest consorci ha estat assegurar la continuïtat. En
aquest consorci, com vostè ha dit, hi ha institucions, hi ha clubs
nàutics, hi ha federacions, llavors el que fa és que no depengui
precisament ni dels colors polítics, ni d’un club nàutic, ni d’una
federació, sinó que democratitza una cosa tan important per a
aquestes Illes com és el Reina Sofia. I d’aquesta manera
s’aconsegueix una continuïtat, una continuïtat que fa que els
patrocinadors privats s’involucrin i vulguin formar part d’ell.
Per tant, dóna una certa estabilitat econòmica des del punt de
vista privat. I com que les institucions públiques també estan
incorporades, també dóna una certa estabilitat econòmica amb
doblers públics. Per tant, mitjançant això cream un clima que
permet que tenguem una regata amb molt de futur.

Després també el fet que aquest consorci tengui una
comissió executiva, que la composen els millors tècnics de cada
club nàutic, de cada federació, fa que precisament les millors
persones, els millors entesos en matèria nàutica i d’aquest tipus
de regata la desenvolupin. Per tant, ens asseguram un èxit
tècnic, com així ha estat, amb felicitacions de quasi tots els
participants que hi han format part.

Llavors també òbviament, la comissió executiva, nosaltres
els polítics que no en sabem tant de la part pràctica, no hi som,
sinó que realment els que són els protagonistes són els que fan
la feina, donam un reconeixement a tota aquella gent que fa
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realment la feina, que hi posa les mans. I com que són els
millors, a sobre establim una bona relació i sobretot donam
protagonisme als que realment l’han de tenir, els esportistes i els
tècnics que la fan possible.

I després tot això fa que tant davant la federació com davant
la Casa Reial i també davant de la resta del món, tenguem
estabilitat i donem una bona imatge internacional no només
d’organització sinó també de compromís amb una regata que
fins ara no teníem tan clar per aquests problemes domèstics que
interferien la bona imatge que a través de la vela podem donar
a la resta del món. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas.

I.13) Pregunta RGE núm. 2391/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a encomana de gestió dels convenis de
carreteres.

La següent pregunta la formula la Sra. Maria Rosa Estaràs
i és relativa a l’encomana de gestió dels convenis de carreteres.
Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern de les
Illes Balears, els preus segueixen pujant, 4,6 d’inflació, la més
alta dels darrers anys a nivell d’Espanya i també molt alta a les
Illes Balears. Les hipoteques també segueixen pujant, una
mitjana de 40 euros més hauran de pagar els que tenen una
hipoteca degut a la pujada de l’euribor. L’atur torna ser un
problema, tenim avui més persones aturades que fa un any. La
caiguda del sector immobiliari és ja una realitat i tot això sumat
a una caiguda de 8 punts de la confiança dels consumidors amb
els governants.

Per tot això és del tot imprescindible, entre altres accions,
que tenguem l’oportunitat de poder tenir encomanes de gestió
per a les carreteres, ajudaria sense cap dubte a dinamitzar
l’economia i donar més agilitat al procés. Hem sabut, per
noticies a la premsa, que el Sr. Pascual, conseller de carreteres
en el Consell Insular de Mallorca, donava la notícia que el
ministeri no donaria aquestes encomanes de gestió tot i que ell
les havia demanat com a conseller del Consell de Mallorca el
passat 8 de novembre. Tenim també la notícia que el conveni de
carreteres no s’ha ratificat per part del Consell Insular de
Mallorca i això que va ser firmat dia 28 de setembre del 2007,
quasi mig any després, set mesos després de la firma d’aquest
conveni el Consell de Mallorca no ha ratificat aquest conveni,
hi ha un retard important en tot allò que significa obra pública,
tot i que vostè va comprometre mil milions d’obra pública per
poder palAliar aquest alentiment econòmic.

Què farà, Sr. President? Què en pensa que el Govern
d’Espanya no ens doni les encomanes de gestió? Està d’acord
amb el Consell Insular de Mallorca, la presidenta del qual diu
que no les demana, que només demana l’encomana de gestió de
l’estudi, o amb el Sr. Pascual que diu que sí les demana i que
són absolutament imprescindibles?

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. Gràcies, Sra. Estaràs, vostè avui em
demana l’opinió sobre una competència d’una altra institució,
en aquest cas dels consells insulars als quals, com se suposa, des
del Govern intentam ajudar en tot allò que podem i, per tant, li
contestaré amb tot el respecte que tenc per l’autonomia que
tenen aquests consells en aquestes qüestions.

He de dir que, efectivament, a mi no em consta que hi hagi
cap denegació en relació amb les encomanes de gestió, el que sí
em consta és que algunes de les iniciatives que s’han de dur a
terme ja són a Hisenda per, precisament, poder desenvolupar
aquesta encomana de gestió en algunes d’aquestes iniciatives i
que en els altres temes els consells continuen parlant amb el
Ministeri de Foment per fer-les factibles, això és el que em
consta en aquests moments.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, el conveni deia que durant els anys 2007 i
2008 haurien d’haver estat fets el tercer carril de la Via de
Cintura, la variant de Son Servera, de Porto Cristo i de Llubí,
l’accés al Molinar i al Polígon Son Castelló, els accessos a
Palma, el segon cinturó -per cert, l’estudi hauria d’estar fet i
acabat per poder començar- i l’enllaç de la Via de Cintura amb
la carretera de Manacor. Mentrestant hem perdut l’anualitat del
2007 i estam a punt de perdre la del 2008 perquè no hi ha cap
obra a informació pública. 

Sr. President, la situació de les Illes Balears i la de tot
Espanya és una situació que requereix projectes clars i
coherents, requereix que el seu govern es posi les piles,
requereix que es passi de la passivitat i de la incertesa, li deman
sentit comú front a la desmesura d’alguns ministres i també
d’alguns dels seus socis, ens jugam, Sr. President, el futur
d’aquestes illes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS ( Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, repetesc amb
tot el respecte als consells insulars perquè crec que,
efectivament, aquest debat on s’hauria de celebrar és
precisament en els plens dels consells insulars per respecte
institucional.

Miri, ja li he contestat, efectivament s’està aprovant aquestes
encomanes de gestió, algunes ja són al Ministeri d’Hisenda i,
per tant, molt aviat seran efectives i es podran dur a terme per
part del Consell de Mallorca i el Consell de Menorca. A la
vegada li vull recordar que el Govern de les Illes Balears ja ha
donat al Consell de Mallorca i al Consell de Menorca la part del
conveni que corresponia pagar a aquests consells, això vol dir
que el Consell de Mallorca ja té 25 milions del Govern de les
Illes Balears, 25 milions d’euros, i que el Consell de Menorca
té 2,9 milions d’euros que es poden invertir en carreteres, però
és més, li vull dir que aquest govern també és el mateix govern
que ja ha apostat per l’habitatge públic, en tenim una llei aquí,
que tenim 25 milions d’euros en compra de sòl perquè vostès no
deixaren ni un sòl per poder fer habitatge públic, perquè vostès
no hi han cregut mai, perquè vostès, vostès, varen gastar doblers
en altres coses, però no pensant en els ciutadans i les ciutadanes
que no poden tenir un habitatge.

Per tant, no es preocupi pel sector de la construcció, que
amb els constructors, amb els promotors, amb tots aquests
colAlectius, el Govern hi està fent feina precisament perquè ells
s’afegeixin al projecte social del Govern, perquè hi pugui haver
habitatges per a tothom i a la vegada també, per intentar palAliar
aquesta situació de dificultat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 4449/07, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'immigració.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 4449,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a la política
general del Govern en matèria d’immigració.

Té la paraula la representant del Grup Popular Sra. Encarna
Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera, ¿qué está pasando con la inmigración en Baleares?
No quisiera con esta interpelación dar una imagen de pesimismo
o visión catastrófica sobre el presente y mucho menos sobre el
futuro de la inmigración en Baleares. Por eso, una vez más y
como he repetido tantas y tantas veces, me gustaría empezar
diciendo que la inmigración no es ningún problema. La

inmigración, muy al contrario de lo que piensan algunas
personas, es de un gran valor para esta comunidad y representa
y proporciona ayuda indispensable para la calidad de vida de su
población. Hoy por hoy sería muy difícil hacerse a la idea de
cómo se desarrollaría esta sociedad sin el fenómeno migratorio.
Las personas que han elegido Baleares para vivir se están
ocupando de nuestros mayores, de nuestros niños y están
ocupando puestos de trabajo y servicios que muchas veces han
sido despreciados por las personas de esta comunidad. Por tanto,
por un lado se entiende la necesidad de la inmigración y, por
otro, existe la queja de que vengan a nuestra comunidad y todo
esto a veces nos hace caer en la contradicción.

Para atender a la inmigración, con todo lo que esto
representa, sin problemas se han llevado a cabo políticas activas
de integración social, una política integral de inmigración y ésta
no es posible, nunca es posible, sin una dedicación absoluta. Mi
grupo parlamentario y yo personalmente valoramos
positivamente que su Gobierno, pese al anuncio que hicieron en
su momento de abolir, de suprimir la conselleria, haya
mantenido el nombre de inmigración, aunque sea posterior al de
promoción; también que haya llevado una línea continuista, con
la mayoría de los programas que consolidamos y creamos
nuevos desde el gobierno popular en la anterior legislatura con
el consenso de los ayuntamientos y los consells insulares. No ha
sido así, sin embargo, con el tejido asociativo. Por este motivo
la conselleria que fuere de inmigración y cooperación ha pasado
de ser un referente claro de atención y ayuda para solucionar
problemas de las personas inmigradas por una acción
interdepartamental de gobierno que en su día... a lo que en la
actualidad se está llamando en el argot de la calle “la conselleria
de servicios sociales, derivaciones y fines de semana libres”.

Y tengo que decirle con todo mi respeto, Sra. Consellera,
que vislumbro en los últimos tiempos un mayor interés por su
parte en esta materia y que ojalá se transforme en un mayor
contacto con las personas como reza en su eslogan escogido
“Las personas primero”, empezando por usted, que con este
contacto, estoy segura,  va a tener una visión mucho más real
del tema, sin intención de dar consejo, que desde luego no es mi
intención, estoy convencida que usted tomará las riendas y no
dejará que se le escape de las manos algo tan delicado como la
convivencia futura en nuestra comunidad.

Mientras tanto, ustedes han paralizado el cumplimiento y la
aplicación de los objetivos y medidas del segundo Plan integral
de atención a las personas inmigradas. Nosotros, desde el 2003
al 2007, nos encontramos con que, a pesar del ya elevado
número de nuevos residentes en estas islas, la política de
inmigración la llevaban desde un negociado del IBAS y habían
hecho un primer plan que era una mera declaración de
intenciones puesto que ningún organismo ni comisión
interdepartamental entre consellerias existía. 

Con la creación de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració usted en lugar de coordinar la política global en
materia de inmigración de este gobierno ha eliminado una
comisión técnica en el decreto que regula la Comisión
Interdepartamental, ha convocado el foro y la comisión una sola
vez y sólo para anunciar sus medidas. Al Foro de la Inmigración
no se ha invitado a todas las asociaciones, ¿por qué? Se lo están
preguntando y me lo dicen a mí. Hemos oído cientos de veces
que se dará un gran paso en la inmigración sin que ustedes
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hayan anunciado en qué consistiría, qué contenidos ni qué vías
de participación de la sociedad civil se darán. Todo lo contrario,
en vez de impulsar el segundo plan que es conocido y en el cual
han participado todas las consellerias e instituciones y que se
coordinaba desde la Comisión Interdepartamental, ustedes no
trabajan desde este ámbito y eso es una verdadera lástima. 

No han potenciado la Mesa para la Inmigración que el
gobierno anterior del PP consensuó con los sindicatos como eje
de trabajo para las políticas de inserción laboral, ni tampoco la
Submesa de Inmigración creada a petición de los sindicatos; no
ha liderado ni se ve coordinación alguna, excepto algún parche
periodístico, o con las asociaciones acerca de las sedes
consulares que faciliten el acceso de los residentes extranjeros
a sus obligaciones con las embajadas y consulado. 

Venden como nuevo lo que nosotros pusimos en marcha,
como por ejemplo la última noticia en prensa de los
desplazamientos del Consulado de Colombia al casal y que
viene funcionando desde que el anterior cónsul honorario dejó
su función, fue posible gracias a la gestión hecha en la anterior
legislatura entre el gobierno del partido popular y la Embajada
de Colombia. ¿por qué está paralizado el Consulado argentino?
Lo saben los argentinos y lo sé yo, están esperando que ustedes
les manden el convenio y llevan nueve meses así. Nos preocupa
que ustedes hayan anunciado que la única colaboración que se
llevará a cabo con los consulados del resto de las nacionalidades
será dejarles utilizar el casal; nos preocupan especialmente
aquellos cuyos países no pueden permitirse la labor consular en
nuestras islas, nosotros sí lo ofrecimos en la legislatura anterior.
No entendemos este rasero diferente ni ese afán por convertirles
en ciudadanos de segunda con respecto a los residentes en la
península, especialmente por no poderse permitir el
desplazamiento por el coste.

Por eso le pedimos que rectifique, puesto que esta medida se
tomó en consenso con los colectivos y para compensar la
exclusión en los descuentos aéreos y marítimos que el Gobierno
central no concede porque no le conviene, porque no le interesa,
con el consiguiente agravio comparativo hacia los colectivos a
los que se les debe aplicar un principio de igualdad. 

No ha liderado, más bien se ha escondido, Sra. Consellera
-siento decirlo- ante la reivindicación y la lucha por la igualdad
de oportunidades ante el descuento aéreo y marítimo hacia la
península y con respecto a otras islas. No ha hecho ningún
anuncio ni ha expuesto plan alguno en cuanto a política de
codesarrollo como plan vertebrador de la promoción de países
emisores de inmigración facilitando así las posibilidades de
retorno. 

Nos preocupa a los ciudadanos y a nuestro grupo
parlamentario la medida de acogida de jóvenes desplazados
procedentes de Canarias por parte de familiares residentes. Es
una medida lo suficientemente compleja y rigurosa y requiere

el consenso y la coordinación con los consells insulares que
tienen la competencia en materia de menores, como para que
usted anuncie que hay posibilidad sin haberlo cerrado
previamente con el ministerio.

Quiero recordarle que el gobierno anterior tuvo una actitud
de lealtad institucional para con el ministerio y
corresponsabilidad y solidaridad con Canarias, pero, a la vez
que la propia comunidad canaria, el resto de las comunidades
autónomas fuimos unánimes en exponer al Consejo Superior de
Inmigración, ante la secretaria de Estado y el propio ministro
que el Estado, como establece la Constitución y la legislación
en materia de inmigración, es único responsable de fronteras y
por ende de acogida de menores extranjeros no acompañados
por lo que se deben exigir medidas íntegrales y un plan
estratégico que el Estado nunca ha querido marcar con las
comunidades autónomas, por lo que le ruego que no
comprometa medidas y planes en el ámbito de opinión
particular sin el consenso que reclaman estas políticas.

¿Qué pasa con el tema de las pateras? Ya sé que usted me va
a contestar probablemente, como en el tema de los consulados,
que no es de su competencia, ni competencia del Gobierno de
las Islas Baleares, pero, mire usted, todo lo que afecta a los
ciudadanos de esta comunidad es competencia de sus
gobernantes, al menos la de pedir explicaciones y medidas y,
por eso precisamente, me gustaría que me dijese qué tipo de
reclamaciones o solicitudes están haciendo al respecto. 

Nos preocupa y preocupa a los ciudadanos de Baleares en
general la llegada cada vez más frecuente de las embarcaciones.
Embarcaciones que siempre son detectadas por algún vecino
atento. ¿Dónde están los medios tan cacareados para nuestras
fuerzas de seguridad para que puedan actuar de manera eficiente
y lógica?

No hace mucho desde nuestro grupo parlamentario
presentamos una proposición no de ley para reclamar al
Gobierno central medidas en este sentido y fue rechazada por
ustedes por el mero hecho de que partía del Grupo Popular
porque a los pocos días, Sra. Consellera, y con motivo de la
llegada de otra patera, ustedes reclamaron lo mismo, eso sí,
siempre en los medios de comunicación. De una vez
entendamos que hay que hacer políticas para el pueblo y no para
los partidos, aunque estos sean seis. Pónganse de acuerdo en
cuestiones que nos conciernen a todos.

¿Para cuándo el Observatorio de la Inmigración? Y algo que
nos preocupa extraordinariamente ¿por qué no se levanta la voz
en contra de los malos tratos, la xenofobia o la discriminación
en todos los casos? Nos constan casos concretos que ni siquiera
han mencionado, ni siquiera, y sin embargo han llegado al
propio Gobierno para que sean investigados.

¿Qué pasa con las aulas de acogida para la integración de los
niños recién llegados?

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

LA SRA. PRESIDENTA:
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Vagi acabant, Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí, gracias, enseguida.

¿Cuántos cursos de formación y conocimiento de nuestra
cultura se están llevando a cabo a través de las asociaciones en
horarios especiales que les permitan el acceso conciliando la
vida laboral y familiar? ¿Cuántos mediadores en salud,
ayuntamientos y colegios han aumentado? ¿Cuántas
convocatorias han hecho a las asociaciones de inmigrantes, a
todas, y sobre qué materias?

Sra. Consellera, desde el Grupo Parlamentario Popular no le
vamos a decir que no es necesaria la Conselleria de
Inmigración. Creemos que ésta es más necesaria que nunca,
como también creemos que ha sido un error separar políticas de
emigración de las de inmigración, ambas a nuestro parecer
deben estar muy ligadas porque se complementan y pueden ser
muy eficientes para llevar a cabo proyectos de codesarrollo.
Nuestra experiencia así nos lo aconseja. No obstante, la
responsabilidad en este caso es de ustedes para tomar decisiones
que en este momento..., es por eso que le pedimos que se ponga
de verdad manos a la obra, que no pierda más tiempo, que
exijan al Gobierno central lo que esta comunidad se merece para
atender debidamente a la inmigración por contar ésta con el
porcentaje más alto de todo el Estado.

Debemos conseguir que dejen de existir problemas
derivados de una gestión mala de regularizaciones masivas con
la siguiente saturación de nuestros servicios a la vez que
estamos a la cola de la financiación que recibimos del Gobierno
central para atender esas necesidades. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pastor, acabi, per favor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Un segundo sólo. En esa tarea nos encontrará siempre, Sra.
Consellera, codo con codo, no lo dude, nuestro ofrecimiento es
sincero para trabajar por lo que siempre nos ha guiado, la
consecución de la convivencia, el bienestar de los ciudadanos en
esta comunidad de todos y en la que todos somos necesarios
incluidas las personas que con todo derecho y libertad buscan
mejorar su situación, pero siempre desde un principio de
igualdad en responsabilidad y derechos.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Té la paraula la consellera Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

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

Bon dia a tothom. En primer lloc, miri, m’alegr molt que
vostè valori que la immigració no és un problema, sinó que
coincideixi amb mi que és un fenomen que sempre s’ha donat

a la història, la història antiga i la història moderna, però deu ser
l’única o de les poques en el Partit Popular que opina així. En el
debat que vàrem tenir, televisat i per tant hi ha molts i molts de
testimonis que ho poden garantir, el seu líder nacional va
relacionar més de dues vegades la paraula problema amb
immigració quan nosaltres sempre hem defensat que és un
fenomen social. A dues jornades a les quals vaig assistir d’antics
parlamentaris catalans i de Balears, quan vaig defensar la tesi
que, efectivament, la immigració no és un problema, el seu
representant em va dir que era una desbaratada, que era una
incongruent i que, efectivament, era una persona que no tenia
els peus en terra. La veritat és que m’alegr molt d’aquest canvi
d’actitud.

Miri, vostè ens diu que feim una política continuista, jo li he
de dir que els que va fer una política continuista varen ser
vostès. Vull dir que, efectivament, amb un departament com
teníem a l’IBAS vàrem fer la mateixa política que vostè va fer
des de la conselleria, tota una conselleria d’immigració, i em
dirà aspectes nous que vostès varen fer, jo els hi diré: oficines
d’informació, posades pel Pacte de Progrés; mediadors, iniciats
pel Pacte de Progrés, i perquè ho gestionava jo, els mediadors,
tant en el sistema comunitari com en el sistema sanitari, com en
el sistema educatiu, i els sistemes educatius varen desaparèixer,
hi havia jornades de coordinació periòdiques entre els
mediadors per poder treballar polítiques contínues i fer una
política uniforme en temes d’immigració, varen desaparèixer,
vostès se les varen carregar, no les varen convocar. Temes
d’associacions, vàrem implicar a sindicats i a associacions,
vostès només varen treballar en temes d’associacions. Vull dir
que aquestes polítiques que es varen iniciar amb pressupost
propi, perquè no rebíem els doblers que vostès varen rebre l’any
2005 de l’Estat, les vàrem iniciar amb el Pacte de Progrés i
vostès varen fer una política continuista, que ens n’alegram
perquè efectivament era la nostra política, pensam que era la
política correcta, però vostès no la varen seguir incentivant tot
i que vostè reconeix que, efectivament, no hi havia la mateixa
immigració l’any 2003, que l’any 2004, l’any 2005 i l’any 2006,
especialment els anys 2005 i 2006 que hi va haver una entrada
d’immigració molt important.

Quant al teixit associatiu li he dir, efectivament, que
nosaltres feim feina amb el teixit associatiu el que passa és que
feim feina de manera diferent a com vostè va fer feina, és una
feina diferent, és molt respectable la seva, però nosaltres no ens
hi trobam a gust. Nosaltres pensam que el teixit associatiu no
s’ha de polititzar. Efectivament, nosaltres no assistim a tantes
invitacions com vostè anava, però li puc garantir que, per
exemple, com a mostra, donam 100.000 euros més a inversions
dins l’ordre, que ja hem tret dues ordres, vostè em demanava les
ordres, ja hem entrat una ordre al febrer i ara en treim una altra
el mes d’abril i donam 100.000 euros més de pressupostos per
a projectes a associacions. Efectivament, no les polititzam,  no
les obligam que ens convidin i que ens facin una foto amb la
consellera respectiva per donar a determinades associacions,
pensam que han de ser autònomes i pensam que han de fer la
feina que han de fer. 
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Efectivament també canviam les polítiques d’associacions,
no feim tema folklorisme que nosaltres caracteritzam com a
tema folklorisme, sinó que nosaltres donam suport a tots els
temes que siguin projectes que vagin dirigits a la integració de
la persona immigrada en temes comunitaris i en tot el que és la
xarxa d’autoajuda. També li he de dir que el fòrum que vostè
m’ha comentat, procur,... jo duia una intervenció una mica
preparada, però li contestaré a cada una de les preguntes que
vostè m’ha presentat, li diré que el fòrum l’hem convocat i hi
hem convocat totes les persones i totes les associacions que
estaven convocades en aquell moment i que, a més, vàrem
plantejar la possibilitat de canviar el fòrum i vàrem crear una
comissió. Hem creat una comissió per poder canviar el fòrum,
precisament perquè hi participin més associacions i perquè hi
hagi manco presència de l’administració pública perquè
efectivament pensam que el fòrum és un lloc de debat, un lloc
d’encontre de les associacions i un lloc on les associacions han
de formular propostes a l’Administració. Per tant, reduirem la
presència de l’Administració i hi haurà més presència de les
associacions, però efectivament vàrem convocar totes les
associacions. 

Hem convocat també la comissió interdepartamental, hem
plantejat un document de les línies estratègiques que vostè deu
conèixer i que no tenc cap inconvenient a presentar-lo a la
comissió que pertoqui; hem anunciat un pacte, pensam que en
el mes de juny tendrem un pacte per a la immigració on hi
participin totes les entitats socials, sindicats, empresaris,
administracions públiques competents i, efectivament, després
de les línies estratègiques aprovades i el pacte consensuat farem
el pla de la immigració.

Quant al tema dels ambaixadors, jo li he de dir que no és
competència nostra. Efectivament, no és competència nostra
perquè com que vostès varen separar els temes, vostès, jo no sé
si mantenien els temes dels ambaixadors separats, però uns
duien les relacions exteriors i altres duien les immigracions.
Nosaltres el que hem pensat i el que creim que és correcte és el
que hem fet nosaltres. Miri, si les relacions exteriors amb
Alemanya les té la Conselleria de Presidència també ha de tenir
les dels països en vies de desenvolupament, no podem crear
ambaixadors de primera i ambaixadors de segona. Per tant, tot
el tema d’ambaixadors el du Presidència, perquè és així, perquè
per a nosaltres té la mateixa qualitat i la mateixa dignitat
qualsevol ciutadà. Per tant, relacions exteriors les du la
Conselleria de Presidència, no feim diferències entre l’origen
dels països.

Respecte del Consolat argentí que vostè em demana pot fer
la pregunta al conseller de Presidència, però he de dir que
nosaltres també hem dignificat aquest Consolat argentí, vostè va
llogar la cotxera on volia posar el Consolat argentí, una cotxera
que s’havia d’aixecar tota com a una cotxera. És veritat que la
va adaptar, però va ficar el Consolat argentí a una cotxera,
nosaltres no vàrem voler que un Consolat argentí estàs en una
cotxera i l’hem dignificat, s’ha llogat un pis. 

Jo li he dir quant als desplaçaments que la seva proposta la
presenti al Partit Popular, perquè dues vegades que el Pacte de
Progrés, una vegada que el Pacte de Progrés i que aquest govern
han tengut senador autonòmic, en les dues ocasions, aquest
senador ha demanat que per favor, els descomptes es facin a la
població immigrada regularitzada, en les dues ocasions, el Sr.

Sampol i el Sr. Cámara i en les dues el Partit Popular ha votat
en contra. Li digui vostè el mateix argument, que en el Senat,
per favor, facin la proposta territorial i estarem d’acord, en les
dues ocasions que ha tengut aquesta cambra autonòmica un
senador progressista, en les dues ocasions, ho ha fet.

En temes de codesenvolupament que vostè diu que no hem
fet res, primer, hem fet una ordre específica per al
codesenvolupament de 300.000 euros, però a més li donam tanta
d’importància que en el propi Fòrum de la Immigració s’ha
creat una comissió tècnica específica per desenvolupar i per
potenciar els temes de codesenvolupament. Per tant, no digui
coses que, a més això ja li vaig explicar a la comissió i amb
aquest detall específic, vull dir que li donam importància i
pensam que és una línia importantíssima de retorn i sobre tot
d’inversió al país d’origen. Per tant, m’agradaria que matisàs
que ja tenia aquesta informació. 

Amb els temes, efectivament, de Canàries que vostè diu dels
menors immigrants que estan a Canàries, vostè sap que Canàries
està demanant contínuament ajuda i solidaritat a les altres
comunitats autònomes. El tema que vàrem proposar
d’acolliments familiars a les pròpies famílies d’origen que ja
estiguin regularitzades per crear una xarxa solidària perquè a
més pensam que és un element d’integració important ja estava
pactat amb els consells insulars. Es va parlar amb els consells
insulars, es mostraven d’acord i, efectivament, ara ens falta
tancar el tema amb l’Estat pendent una mica que es configuri el
nou govern, però tant la comunitat autònoma de Canàries com
l’Estat estarien d’acord amb aquesta línia perquè el que
necessiten són recursos per poder treure aquests infants menors
de 18 anys que estan a Canàries. En aquest moment la
comunitat autònoma té més de 1.000 persones en aquesta
situació i necessita treure-les, però s’ha fet des de la lleialtat als
consells perquè som conscients, efectivament, que ells tenen la
tutela d’aquests infants i que nosaltres hem de fer una
colAlaboració amb ells.

El tema de les pasteres que vostè ha dit, bé el tema de les
pasteres no és competència de cap comunitat autònoma i
difícilment nosaltres podem ser solidaris amb l’Estat i així ho
som i pensam que, per exemple, el projecte Àfrica o el pla
Àfrica que té l’actual govern és un bon pla i en aquest sentit li
donam suport, però vull dir que més enllà d’això no tenim
aquesta responsabilitat.

L’Observatori. L’Observatori ja està creat, ja està en
funcionament i esperam que tengui resultats ràpidament.

En tema de xenofòbia, idò miri, tot el que sigui contra la
xenofòbia pot estar d’acord que no estigui devora. De fet ara ja
estam fent el seguiment a una pàgina web que és absolutament
xenòfoba i que segurament presentarem qualsevol tipus de
denúncia contra aquestes pàgines. Qualsevol acció xenòfoba pot
estar segur que ens tendrà devora. 

I jo li he de dir que a mi m’alegra la seva preocupació i el
seu canvi d’actitud que ha tengut el Partit Popular en relació a
la immigració, però li he de recordar que va ser el Partit Popular
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que a través de la Llei orgànica de l’any 2000 va intentar llevar
drets bàsics, com el dret de reunió, d’associació, el dret de
sindicat, el dret a rebre educació per damunt de l’edat
obligatòria, a l’assistència jurídica gratuïtat a tots els
immigrants no regularitzats administrativament, i va ser el
Tribunal Constitucional que va dir al Partit Popular que això era
absolutament anticonstitucional, que atemptava contra els drets
humans i que atemptava contra les polítiques..., els pactes
internacionals de drets civils i de drets polítics. Vull dir que la
seva preocupació cap al tema de la immigració m’alegra que
hagi evolucionat, que no ho valori com un problema, que ho
valori com un fenomen, i com a fenomen que és té -
efectivament- parts que són positives i parts que no són
negatives però que potser generen aspectes o generen situacions
que no hauríem desitjat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam ara al torn de fixació de
posicions, i per un temps de cinc minuts intervé en primer lloc
el Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, Sra. Pastor, els processos migratoris
-ja ho ha dit la consellera- són una constant al llarg de la
història, processos en què els territoris han anat jugant diferents
papers, en ocasions com a emissors i altres com a receptors. Un
bon exemple de la normalitat dels moviments migratoris és
l’article 13 de la Convenció de Drets Humans: cada persona té
el dret a triar el seu lloc de residència.

Les Illes Balears en són un bon exemple. Nosaltres hem
passat de ser terra d’emigrants a comptar en l’actualitat amb una
estructura demogràfica i socioeconòmica que reflecteix la nostra
rellevància com a zona d’arribada d’immigrants. Des del punt
de vista demogràfic les darreres dades de l’Institut Nacional
d’Estadística ens indiquen que som la comunitat de l’Estat
espanyol amb més població estrangera. A les Illes Balears de
cada 100 empadronats gairebé 20 són estrangers; a les Pitiüses
gairebé 25, i en el cas de Formentera 33 han nascut fora de
l’illa. Eivissa i Formentera els darrers 5 anys han vist créixer el
nombre d’estrangers en un 62%. Per tant sabem del que estem
parlant.

Des d’un punt de vista socioeconòmic les dades són
igualment expressives. Durant els darrers 10 anys els
treballadors i les treballadores immigrants s’han multiplicat per
5; només el 2007 el percentatge ha augmentat 9 punts, i
actualment les Illes Balears és la comunitat autònoma amb més
afiliats estrangers a la Seguretat Social: de cada 100 treballadors
16 són estrangers. 

D’especial rellevància són les conclusions de l’estudi
Immigració i creixement regional, que va esmentar la
consellera de Treball responent una pregunta del Sr. Huguet.
Segons aquest estudi -i, Sra. Pastor, jo li diria que escoltàs
aquesta cita perquè és molt important per valorar què significa
la immigració- el 82% del creixement mitjà del PIB anual a les
Illes Balears durant el període 2000-2006 es pot assignar a la

immigració, i això suposa 44 punts per damunt a la mitjana
estatal. Així mateix aquest mateix estudi destaca l’efecte positiu
de la immigració sobre el factor demogràfic; si per un moment
fixam la nostra vista a les escoles trobarem que 13 alumnes de
cada 100 són immigrants. 

I deim tot això perquè aquesta és la realitat rica que ens
caracteritza, una realitat i no un problema, una realitat i no una
amenaça, i, Sra. Pastor, no basta dir simplement que vostès
consideren que la immigració no és un problema, s’ha de
demostrar amb fets, i jo assenyalaré simplement tres qüestions
que he pogut veure en aquests mesos de legislatura. La primera
iniciativa que va presentar el Grup Popular sobre immigració va
ser a la Comissió d’Afers Socials per tractar fonamentalment el
tema de la seguretat per les pasteres que havien arribat a les
nostres costes. La pregunta que fa el Sr. Huguet avui en aquest
ple arriba a dir que els immigrants es mengen -i cito més o
menys textualment, està a l’acta- es mengen dos terços dels
llocs de feina creats els mesos de gener i febrer; això de menjar-
se llocs de feina per part dels immigrants crec que no reflecteix
realment una concepció de la immigració com que no és un
problema o una amenaça. I vostè mateixa, a la seva intervenció,
ha fet una crítica gens dissimulada sobre les regularitzacions
massives i ja no ha arribat a comentar el contracte que
plantejava el seu partit durant les passades eleccions. Per tant,
rica realitat sí, amenaça no, problema no; però això s’ha de
demostrar no només amb les paraules sinó amb els fets.

Des del nostre punt de vista la política del Govern ha de
tenir com a objectiu fer dels immigrants ciutadans i ciutadanes
de ple dret, i això implica actuacions dirigides a l’acolliment, a
l’educació, a l’ocupació, a la salut, a la participació, actuacions
que suposen una implicació coordinada de les diferents
conselleries, i això, Sra. Consellera, és el que nosaltres estem
observant des que ha començat la legislatura. No em referiré,
breument, a algunes actuacions de la seva conselleria, jo sé que
és un tema transversal i que es podria parlar de moltes altres
qüestions, però em referiré perquè a vostè és a qui estam
interpelAlant. 

Línies de treball que a nosaltres ens agraden i que
consideram que van en aquesta línia de reconeixement de drets
dels ciutadans i de les ciutadanes. Projecte d’integració
d’immigrants a la societat balear: es preveu, i vostè ho ha
anunciat públicament, la firma de convenis amb diferents
consells insulars per obrir oficines d’informació, serveis
d’acollida o ajuda a la recerca d’habitatge; des d’Eivissa
valoram molt positivament l’entrevista que va tenir la consellera
al poc temps de prendre possessió amb la Plataforma per la
convivència d’Eivissa, i en aquella reunió es va comprometre a
finançar l’obertura d’una oficina d’atenció als immigrants,
oficina que probablement en unes quantes setmanes estarà en
marxa; per cert que el Partit Popular la va anunciar el gener del
2005 i, com pot imaginar, encara estam esperant. Programes
d’acollida i integració de la població immigrada en colAlaboració
amb corporacions locals, amb la figura del mediador...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
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Sí. ...del mediador cultural com a punt rellevant. Conveni
amb la Universitat per promoure l’accés dels immigrants.
Iniciativa per acollir menors immigrants a famílies residents que
són també immigrants. Pla director de cooperació. I una de la
qual recentment se n’ha parlat: l’anunci d’intentar reduir la
concentració d’alumnes immigrants a centres públics, tant dins
els diferents centres públics com entre centres públics i centres
concertats.

I ja per acabar diríem que consideram encertada la política
que en matèria d’immigració està duent a terme aquest govern,
i volem esmentar unes paraules d’un ciutadà eivissenc, un
ciutadà eivissenc que públicament escrivia una carta a un diari
local i que es diu Chakir Bouassel, i que titulava “La
immigració no és una amenaça”, i diu així: “Només en deixar de
relacionar la immigració amb els problemes socials i deixar de
considerar-la com a alarma social, només en tractar els
immigrants com a ciutadans de veritat amb drets i obligacions,
es pot impulsar un model que tradueixi els valors i principis
d’una societat democràtica i moderna”. Sra. Consellera, jo crec
que anem en aquesta línia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina intervé el seu portaveu Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats, la
veritat és que la interpelAlació del Partit Popular demanava unes
informacions d’unes actuacions que es duen a terme a la
conselleria o que es duran a terme en un futur, molt concretes,
i per tant, consellera, el nostre grup l’únic que pot dir és que
donarà suport a aquestes actuacions i a tot el que sigui fer feina
per la completa, i dic completa, integració dels immigrants.

També voldria dir, ja més com a filosofia política, que tal
vegada tots els partits, però en aquest cas la seva intervenció, li
he de dir que tenim tots un cert doble llenguatge. O sigui, a la
campanya electoral es parla de la immigració, i jo moltes coses
que va proposar el Partit Popular, el meu grup les subscriuria,
o sigui contractes, que s’han d’integrar a la cultura d’acolliment,
que no es poden tolerar determinades actuacions intolerants
quant als valors democràtics, quant a conductes totalment
sexistes..., però això ho deim en determinats moments,
curiosament electorals, però després en públic, quan tothom ens
sent, parlam de xenofòbia, i és cert que és condemnable, però
per al meu grup també és condemnable aquesta intolerància
religiosa, per exemple; també és intolerable i és condemnable
les discriminacions de sexe brutals, i hi ha moltes més coses que
seria bo qualque dia parlar-ne, però parlar-ne seriosament,
parlar-ne seriosament.

També seria bo veure el que comencen a fer determinades
polítiques a Europa, que duen molta més experiència que
nosaltres en temes d’immigració, perquè aquí hem parlat de si
era problema o si no era problema. Miri, parlant en plata, no sé
si ho és o no ho és, el que tothom subscriurà, quan no en petit
comitè, que ho pot arribar a ser, i l’obligació que tenim tots és
que no arribi a ser un problema. Per tant el meu grup dóna

suport al Govern, però crec que també hauríem de fer tots un
esforç de pragmatisme de veure que en hem de..., li podem dir
el que li vulguem dir, però s’ha d’agafar una sèrie d’actuacions
serioses i fermes sobre aquest tema, perquè si ara no ho és, no
ho sé, però en el futur ho serà, perquè aquí a la nostra terra, o a
Espanya o aquí on sigui, no som especials, i passarà el que ha
passat a França, el que ha passat a Alemanya, el que ha passat
a Holanda on, a un senyor que fa una caricatura, li han de posar
protecció especial, i tot això pot passar, perquè no som
especials, i aquests països fan tota una sèrie de polítiques
concretes i tenen més experiència que nosaltres. 

Sense voler entrar en tot això, que no entrava en aquesta
interpelAlació, el que sí vull recalcar és això, que el meu grup
donarà suport al Govern i demanam que es faci una política no
només políticament correcta sinó que s’agafi, com deim en
mallorquí i en llenguatge vulgar, el bou per les banyes, perquè
si no l’agafam ara l’haurem d’agafar d’aquí a 10 anys i per
ventura serà més difícil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds intervé el seu portaveu Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, ens costa un poc aclarir quin és el
posicionament del Partit Popular respecte d’aquesta
interpelAlació, ho veurem un poc a la moció subsegüent, perquè
el lligam de la paraula problema amb la paraula immigració jo
crec que va ser un leitmotiv de la campanya electoral del Sr.
Rajoy. No sé si és que hi ha una actitud pròpia del Partit Popular
a Balears o si és una actitud personal de la Sra. Pastor, ens ho
aclarirà, però la paraula específicament, la paraula problema
referida al tema de la immigració va ser contínuament utilitzada,
i a més fins i tot que hi havia d’haver..., hi hauria persones
perjudicades, hi ha persones perjudicades per aquest tema de la
immigració, la idea que “seré...” -com era?- la paraula exacta
era “implacable”.

I en algun dels continguts, com s’ha apuntat, fins i tot si
entres al fons, hi pots estar més o menys d’acord, el problema
és el missatge d’alarma, que supòs que és el que també la Sra.
Pastor ha volgut denunciar i desmarcar-se’n perquè és negatiu
per afrontar la realitat, per afrontar, fins i tot, i jo no voldria
amagar tampoc la paraula, la problemàtica que un fet d’aquesta
magnitud du dins una societat com la nostra. De connotar-ho
negativament a negar els efectes que suposen les magnituds que
té en aquest moment la immigració a les Illes Balears, jo crec
que també negar la realitat és una mala manera d’afrontar no sé
si dir-li problema, com a mínim les problemàtiques, tots els
reptes que indiscutiblement du aquest tema. La mateixa Sra.
Pastor apuntava després els temes de saturació de serveis i duia
unes conseqüències que fàcilment se’ls poden dir que són
problemes, que no és connotar negativament, que no és intentar
fer un discurs forassenyat contra la immigració, que això seria
absolutament irresponsable, i record que una de les paraules que
s’ha dit en aquesta tribuna, en aquest debat, és la paraula
convivència, són paraules sagrades, són paraules majors dins



1152 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 25 / 1 d'abril del 2008 

 

qualsevol debat, com per tractar-les amb frivolitat i molt menys
per tirar-nos els trastos pel cap en matèria d’aquestes
característiques.

Per tant jo crec que és molt seriosa i molt oportuna la
intervenció que ha fet la consellera, amb la qual coincidim
plenament, tot i que és evident que el tema de la magnitud de la
immigració desborda tots els elements de l’agenda política de
les Illes Balears, i on tenim una capacitat d’influència relativa,
tant en la quantitat com fins i tot en els motius, com en el fet
que s’hi pugui intervenir.

A mi m’agradaria que tenguéssim més marge de maniobra,
vagi dit per endavant, crec que dins els marges que dins la Unió
Europea, dins l’Estat i jo diria fins i tot dins el món, a partir de
l’article 13 de la declaració que s’ha llegit però també perquè a
nivell mundial és molt bo de fer que hi hagi uns mecanismes
raonables respecte de la societat d’acollida, perquè tot el món
coneix també aquestes situacions, crec que estaria molt bé que
hi fossin.

Els nombres s’han recordat, en aquest moment un 15% de la
població de les Illes Balears és d’origen estranger; sabem que ja,
pel gran canvi demogràfic de la segona meitat del segle XX, no
arriba a la meitat però deu ser més d’un 40% de la població de
les Illes Balears no és nascuda a les Illes Balears, i això té uns
efectes de tot ordre. S’ha recordat -jo crec que és una dada molt
important- aquest 80% de creixement mig del PIB de l’any
2000-2006 que s’ha fet públic darrerament, ja ho ha dit la Sra.
Nájera al Sr. Huguet, que avui matí mateix m’ha donat la
impressió que transmetia el tema de la immigració molt en un
sentit negatiu, avui mateix -jo no sé si l’ha escoltat però li
recomana que llegeixi tal i com plantejava ell la pregunta- i crec
que el primer que hem de dir és que realment els devem molt,
i aquesta constatació positiva i de gratitud i de reconeixement
crec que és una qüestió, com ha fet també la Sra. Pastor, que
hem d’agrair tots com a societat, cosa que no lleva que
evidentment aquest 80% també ens fa reflexionar en moltes
altres situacions i molt més en un canvi possible de cicle
econòmic i rebutjar, ja dic, el plantejament de les situacions
econòmiques crec que no ens ajuda a afrontar-les bé.

En tot cas tot s’ha de fer amb moltíssim de seny i crec que
els (...) principis que apuntava la consellera són els claus per
afrontar bé aquesta situació: el principi d’igualtat i no
discriminació, en drets i en deures; el principi de ciutadania, de
participació, de tractament en tots els drets que dóna un estat del
benestar, amb la dificultat que comporta de salut, d’educació,
però que evidentment s’hi ha de ser, amb unes polítiques que
ajudin a l’arrelament tenint en compte que hi ha una gent que ve
només a fer feina i una gent que ve a instalAlar-se i a viure, amb
les diferències que això comporta, però aquest augment dels
mediadors culturals que s’ha fet des del Govern crec que és un
bon pas cap a fer ponts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sra.  Presidenta. Aquest increment de suport a
l’associacionisme però amb objectius no clientelars ens pareix
imprescindible; polítiques d’ocupació, polítiques de formació
com les que s’han apuntat. El respecte a la interculturalitat,
aquesta gran defensa i positivitat de l’enriquiment de les
distintes cultures del planeta convivint en un sol territori com
les Illes Balears, sempre recordant el pal de paller, sempre
recordant que hi ha una cultura d’acollida que és la cultura que
d’alguna manera ha de cohesionar tota la societat, que és la
cultura, naturalment, del propi país.

Aquest document -i he d’acabar, Sra. Presidenta-, el tema
evidentment dóna..., per a cada un d’aquests apunts dóna per a
un debat específic, i crec que el que serà interessant és que
aquests documents d’estratègia, aquests documents del pacte per
la immigració que ens ha apuntat la consellera siguin presentats,
com ja ha anunciat, a una comissió específica per parlar-ne,
perquè siguin debatuts pels grups que els tenguin amb temps, i
crec que el màxim consens en les polítiques i el màxim seny; jo
crec que sobretot és tractar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, se li ha acabat el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...els temes amb seny és el que ens durà..., a encertar en les
polítiques. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el seu
portaveu Sr. Miquel Àngel Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, les
primeres paraules vull que siguin de suport a les polítiques
planificades per l’actual conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració, sí, immigració, perquè dóna la impressió que per
haver eliminat la Conselleria d’Immigració per a aquest govern
és una paraula prohibida, i no, també es treballa en immigració.

Vull transmetre a la Sra. Consellera la coincidència de
plantejaments del nostre grup en allò que ens ha exposat, no
només avui sinó en tot allò que ens du exposant durant tot
aquest període legislatiu, i avui he volgut pujar aquí a parlar en
primer lloc de plantejaments. Crec que per parlar de
plantejaments realment podem anar molt més enllà de la
variable problema, perquè tal vegada vostè i jo els tenim clars
però veig que encara a aquestes alçades hi ha gent que no té
clars els plantejaments, i la política es fonament en principis i en
planificació, si no l’únic que ens queda és la plataforma
etiquetadora d’immigrants que teníem fins fa poc manco d’un
any. Li diré el que és etiquetar: etiquetar és dir que els
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immigrants vénen aquí a fer la feina que nosaltres no volem fer,
això és etiquetar; i etiquetar és que el Sr. Arias Cañete enyora
els cambrers espanyols perquè aquests sí que estaven ben
formats. Això és etiquetar.

Primer plantejament: la integració de l’immigrant.
Fonamental. És un dels reptes més importants que afronta
aquesta societat, per al qual és imprescindible la creació de
mitjans i de recursos vàlids per al colAlectiu immigrant per
promoure aquesta integració, un procés bidireccional on
evidentment participa l’administració i té la voluntat de
cohesionar socialment el colAlectiu immigrant. 

Segon plantejament: la igualtat. Totes les polítiques
dirigides a la població immigrada han de ser basades en la
igualtat de drets i de deures, en la igualtat d’oportunitats i en el
desenvolupament d’un sentiment de pertinença de l’immigrant
a la societat que l’acull i amb el respecte a la diversitat. Però
també podem parlar de principis com ciutadania o principis com
interculturalitat, l’enfortiment dels serveis públics i l’adequació
de les polítiques a les demandes d’una societat diversa;
diversitat és una de paraules més formoses del diccionari, la
nostra societat és diversa. Promoure aquests principis en els
quals se sustenten la Unió Europea i la Constitució Espanyola
ens permetrà prevenir i lluitar contra la discriminació, contra el
racisme, contra la xenofòbia i afavorir la comprensió.

I una vegada que hem pres consciència que el fet de la
immigració ho implica tot, comprovam que hem de parlar
d’immigració des d’un eix transversal, ja dins la seva mateixa
conselleria. Ningú no pot pensar que només es fa feina per a la
immigració des de la Direcció General d’Immigració. Però fins
i tot la transversalitat és un concepte que aquest govern ha
interioritzat bé i és freqüent veure actuacions conjuntes de dues
o més conselleries amb uns fins comuns, en aquest cas els fins
dels immigrants. 

Però avui aquí no només es parla de transversalitat sinó que,
com s’ha comprovat, també es du a terme la transversalitat,
aquest govern també du a terme la transversalitat, perquè, de
transversalitat, fa molts d’anys que se’n parla, són incomptables
els anys que fa que se’n parla, i no només horitzontalment, sinó
també verticalment, perquè en els processos hi participen des de
l’Estat fins als ajuntaments, passant pels consells insulars;
efectivament, ajuntaments, entitats que han vist enfortit el seu
paper en els processos d’integració, un paper poc valorat i poc
decisiu, fins ara, que han vist incrementades les seves partides
per immigració, s’han vist duplicades aquestes partides
d’immigració i ja s’ha anunciat que la meitat dels municipis
tendran un mediador cultural el proper 2011.

També vull aprofitar aquest espai per reafirmar la nostra
voluntat que per fi s’actuï amb el colAlectiu immigrant des d’allò
més profund, des de les necessitats i des de les demandes del
colAlectiu immigrant, i estam convençuts que aquest govern ho
farà. És a dir, ja basta de clientelisme, ja basta de
propagandisme i ja basta de repartiment de cabals públics entre
les associacions amigues. Aquesta no és una conselleria de
festes ni saraus ni és una agència de viatges. Aquesta conselleria
té un projecte polític clar i és capaç de donar-nos a conèixer
actuacions concretes en matèria d’immigració, és capaç
d’aprofitar el finançament estatal en accions en favor de la

ciutadania i per crear nous organismes ni empreses de treball
temporal. 

El que podem comprovar en els mitjans de comunicació, el
que es titulava com a Parches informativos, ens satisfà com a
grup i ens satisfà com a ciutadans de Balears. Ens arriben
mesures que amb la màxima implicació social són un sinònim
d’èxit. La convivència escolar, per exemple; aquesta setmana,
la setmana passada s’ha parlat de convivència escolar amb un
exemple de transversalitat; és un clar índex d’igualtat i
d’integració efectiva, no pot ser que la població immigrant
estigui concentrada en una sèrie de centres, no és bo per a ningú,
l’alumne ha de tenir un reflex dins l’aula del que és la societat,
si l’alumne no té aquest reflex dins l’aula acaba dient que els
immigrants vénen a fer les feines que no volem fer nosaltres. I
ara és quan es posen en marxa mesures per arreglar-ho, ara no
ens quedam amb la simple frase “escoles públiques i
concertades; miri vostè, aquest sistema és lliure en aquesta
comunitat”, pronunciada fa dos anys.

No em vull estendre més, simplement no ens queda més
dubte que el nouvingut avui es troba més i millor representat per
l’administració, té més i millors possibilitats, segurament
assistirà manco (...), depenent de l’associació on pertanyi, però
tendrà més raons per pensar que l’Administració fa propis els
seus problemes i els dóna solució.

Gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll.

(Alguns aplaudiments)

Passam ara al torn de rèplica del grup autor de la
interpelAlació. Té la paraula la Sra. Pastor per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Consellera, una vez más asistimos a los únicos
argumentos válidos para algunos diputados de esta cámara para
debatir, que son descalificaciones, acusaciones y otra serie de
lindezas. Yo, señores diputados y consejera, no tengo más
remedio que recordarles que esta interpelación la hago
consciente de mi papel de oposición. No hagan ustedes
oposición de la oposición y permitan, con respeto a este
parlamento, que cumpla con mi labor y céntrense en sus
obligaciones, que es la política de inmigración, y mi deseo no
es otro que poner de manifiesto lo que creo que no se está
haciendo bien, no se está llevando a cabo bien desde este
gobierno.

Mire, nosotros hemos hecho muchas cosas en la anterior
legislatura; desde luego no hemos hecho clientelismo, y pueden
preguntar a una sola asociación que esta diputada, en tiempo de
consellera, haya pedido algún favor político para su partido,
seguramente que no lo van a encontrar, seguramente que no, en
cambio, no se puede decir igual de todos los partidos.
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Yo le podría recordar muchísimas cosas de las que hicimos
en la anterior legislatura, pero yo echo muchas cosas de menos
hacer en este período, como por ejemplo campañas de
sensibilización, tan necesario en uno y otro sentido; nosotros
hicimos muchísimas en el anterior gobierno, como
Empadrónate en tu ayuntamiento, que creo que fue un éxito
rotundo, muy necesitado; La única raza la humana, Igual que
tú, Pueblos del Mundo, a la que algunos señores dicen que era
una feria folclórica, pero que se ve que no lo han repasado bien
porque fue una gran campaña de sensibilización hecha por las
persones y en la cual se abordaban mchísimos temas de todo
tipo, como qué pensaban los medios de comunicación con
respecto a la inmigración.

 Y también les tengo que decir que si ustedes repasan todas
mis intervenciones o todas mis declaraciones a lo largo de la
anterior legislatura jamás van a encontrar que yo dijera que la
inmigración era un problema, porque no lo creo, tampoco lo
cree mi gobierno; lo único que pasa es que hay que actuar con
sentido común. Y decir y hacer demagogia de que los
inmigrantes no están ocupando puestos de trabajo que no
queremos hacer nosotros, eso es una falacia, y todo el mundo lo
sabe, es demagogia pura y dura, eso no es así. Lo que pasa que
sí que es verdad que todas las personas tienen los mismos
derechos y las mismas obligaciones, y eso firmemente lo creo
yo y lo cree mi partido.

Mire, con respecto al consulado de Argentina y el garaje que
usted me saca a relucir cada dos por tres, pues yo le puedo decir
que realmente eso estaba dedicado a un garaje, pero que se
reformó y era un hábitat estupendo para las primeras
necesidades, era una cosa que en principio estaba contemplado
en otro lugar, pero para dar servicio a las personas era lo
suficientemente honorable, en principio; lo que pasa que ustedes
no lo han querido hacer y, sin embargo, están pagando otro
alquiler desde hace un montón de meses que no está dando
servicio a las personas. Mire usted, al Parlamento, al Senado,
quienes realmente han dicho que no a los descuentos aéreos no
ha sido mi grupo, ha sido el suyo, el PSOE fue el que se opuso
-perdón-, el PSOE fue el que se opuso a los descuentos aéreos
en el Senado y, si no, repase usted antes de ahora la historia y
verá como la encuentra.

Mire, oficina de información. Oficina de información lo
único que está hoy día funcionando en inmigración, el Casal de
entidades y la Oficina de información que hicimos nosotros, no
digan que no, porque es así, (...) los inmigrantes, lo único que
está funcionando bien.

Tejido asociativo. Mire usted, yo creo que sí, que hay que ir
a muchas cosas de las asociaciones, desde luego no por ganas de
folclorear ni de ésto, sino por conocer exactamente lo que
piensa la gente, las necesidades que tienen, ¿cómo vamos a
saber las necesidades de las personas si no les escuchamos? Eso
es absurdo. Mire usted, en dos años, en menos de dos años,
nosotros...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi resumint, Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

... habíamos hecho -sí gracias, Sra. Presidenta, enseguida
acabo- seis jornadas de participación con todos los inmigrantes,
participación, atendiendo a sus necesidades y llevándoles toda
la información in situ a esas jornadas, para que ellos
preguntaran y nos dijeran, y ellos nos han marcado muy
claramente las políticas a seguir.

Yo le recomiendo, Sra. Consejera, que escuche más y que no
haga demasiado caso a las demagógicas afirmaciones que hacen
algunos de sus compañeros.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica i per un temps
de cinc minuts, té la paraula la Sra. Santiago.

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

En primer lloc, agrair el suport que hem rebut com a Govern
de diferents partits polítics aquí presentats i, efectivament, Sra.
Suárez, el tema demogràfic és un tema important en el tema
d’immigració en aquest moment, a la comunitat autònoma
existeixen uns 166.000, quasi 167.000 persones estrangeres, la
qual cosa representa un 17%; d’aquestes 167.000 hem de dir
que 87.400 més, manco, són no comunitàries, la resta són
comunitàries, europees, vull dir que no podem tractar de forma
igualitària, i d’aquests 87.000 n’hi ha uns 72.000 regularitzats,
vull dir que estam parlant d’una població immigrant
majoritàriament regularitzada.

Els factors positius, que ha sortit a vàries intervencions dels
diferents portaveus, efectivament, tant al Sr. Vicens com al Sr.
Alorda, no hem d’evitar la paraula problemàtica, vull dir que
qualsevol fenomen té aspectes positius i aspectes que no serien,
podríem dir, no desitjables, i la immigració sens dubte és un
d’ells, no?; per exemple una acumulació a determinat territori
d’aquesta població immigrant, l’impacte social que ha generat
aquesta població immigrant; els conflictes de convivència pels
xocs culturals que això genera, els hem de tenir en compte; la
saturació dels serveis públics, per tant les nostres polítiques han
de ser polítiques generadores de serveis públics perquè tenim un
increment poblacional; i hem de definir la població immigrant
com a una població vulnerable, no tal vegada pel seu origen,
sigui d’una banda o l’altra, sinó perquè és una població que té
manca de xarxa familiar; qualsevol de nosaltres, qualsevol
persona autòctona té una xarxa familiar que davant
problemàtiques, efectivament, pot resoldre; manca d’ingressos
estables; inestabilitat laboral. Efectivament, tot això fa que
tenguem una població vulnerable superior i efectivament crea
aspectes no desitjables d’aquest fenomen, però en qualsevol cas
abordables i, com deia el Sr. Alorda, són reptes i a més reptes,
com vostè ha apuntat, d’una societat moderna, perquè,
paradògicament el tema de la immigració ens aproxima a països
com França o com Alemanya que tenen una població important.
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Però també té factors positius, gràcies a la immigració tenim
una taxa de natalitat que està per damunt de la mitjana
espanyola, tenim una taxa de fecunditat que està per damunt la
mitjana espanyola; tenim una mitjana d’edat que està també per
damunt també de la mitjana espanyola i sobretot per damunt de
la mitjana de comunitats autònomes que no reben aquesta
població. Per tant, tot el tema d’envelliment s’ha reduït molt a
la nostra població gràcies a la presència de població immigrant.

Per dir una mica les nostres polítiques, ja són polítiques
concretes, responent al Sr. Vicens, vull dir que ja hem duplicat
la partida per a mediadors culturals, ja hem consolidat el tema
de les oficines d’informació, convocant la d’Eivissa i obrint un
punt d’informació a través d’una treballadora social a
Formentera. Hem fet ja un canvi de mentalitat en temes
d’associacions, i això no ha estat arrel d’un decret, sinó que li
puc garantir que hem fet molta feina amb les associacions, hem
rebut tant el director general com jo mateixa moltes vegades les
associacions i, per tant, aquest canvi de mentalitat s’ha treballat,
s’ha parlat i des del contacte, no ho hem fet ni per una ordre ni
per un decret.

Hem fet ja, des de la Conselleria d’Educació estam aplicant
mesures per reduir la presència o la concentració de població
d’alumnat immigrant a les escoles concertades.

Hem augmentat el programa Alter, que és un programa
educatiu que va dirigit a població escolar amb conflicte,
coneixent efectivament aquests efectes no desitjables, però que
es generen, vull dir que som molt conscients de tot això.

En el tema d’habitatge entenem que no s’ha de fer una
discriminació positiva amb immigrants, sinó que s’ha de fer
promoció pública d’habitatge perquè tots hi puguem accedir,
entre ells els immigrants.

En tema de cultura, contestant una mica al Sr. Vicens,
entenem que, efectivament, hi ha temes culturals que no podem
admetre perquè xoquen amb el nostre dret, i quan comença un
dret acaba la cultura. No podem parlar, el Sr. Rajoy no pot
parlar de l’ablació d’una forma tan ofensiva com n’està parlant;
l’ablació aquí és un delicte, no és un problema cultural, és un
delicte, un delicte contra la integritat física i contra la integritat
sexual, per tant qualsevol persona que practiqui això és un
delinqüent, no és un tema cultural, no ho podem utilitzar com es
va utilitzar a la campanya.

Per tant, nosaltres pensam que la política més important per
a la cohesió social és la política d’integració. I pensam que en
política els missatges són molt clars, nosaltres, si nosaltres feim
un missatge polític que els immigrants han de firmar un
contracte perquè es portin bé, perquè mengin paella els
diumenges i perquè parlin el castellà, enfront d’un missatge que
entenem que sou ciutadans, heu de fer un esforç d’integració,
però nosaltres també, són missatges completament diferents, i
arriben de forma diferent i tractam els ciutadans aquests de
forma diferent. Aquesta és la nostra política i aquesta és la que
nosaltres treballarem.

Al Sr. Coll també agrair-li el seu suport, estam absolutament
d’acord amb la transversalitat de la política d’immigració, una
cosa és que hi hagi una conselleria que coordini, però l’altra la
necessitat que hi hagi polítiques laborals, que hi hagi polítiques

sanitàries, educatives i d’habitatge que vagin dirigides sobretot
a aquest increment poblacional que representa la immigració.

No sé si tenc temps, però, Sra. Pastor, jo pens que la seva
política era clientelista, això ho podem discutir, però crec
sincerament que era una política molt clientelista, molt dirigida
a les associacions, però des d’un aprofitar-la ... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Resumeixi, Sra. Consellera.

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

... políticament.

Estic d’acord amb les campanyes, de fet nosaltres
mantendrem les dues, una contra la xenofòbia i
l’empadronament. La de l’empadronament ja es va iniciar amb
el pacte de progrés, amb un missatge tan clar d’Immigrant a
Ciutadà, encara guard qualque prospecte, d’Immigrant a
Ciutadà, el missatge ja el teníem clar i es va iniciar amb el pacte
de progrés.

Vostè ha reconegut, efectivament, jo li contest al tema del
Consolat Argentí perquè vostè m’ho demana, no m’ho demani
i jo no li contestaré, però jo no sé si el Partit Popular, el govern
del Partit Popular, hagués habilitat un garatge per a un consolat
alemany, suís o nord-americà, no sé si ho hagués fet, per a un
argentí sabem que ho ha fet.

I per últim, defensar que des del meu grup polític sempre
hem defensat que els ciutadans immigrants, a partir d’uns
determinats anys de regularització, han de tenir dret a vot i han
de tenir dret al descompte. Efectivament, el Partit Popular la
darrera vegada va votar a favor del Sr. Sampol, però no ho va
fer així l’anterior vegada amb el Sr. Cámara, per tant, depenia
una mica de si estava en el Govern o si estava a l’oposició si
votava a favor o estava en contra d’aquest sistema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE  núm. 2207/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació actual de la
justícia a les Illes Balears i la futura transferència, derivada
del debat de la interpelAlació RGE núm. 2785/08.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 2207/08,
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presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
actual de la justícia a les Illes Balears i a la futura transferència.
Aquesta moció és derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 2785/07.

Per part del Grup Popular i per defensar la moció, té la
paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
manifestar que aquesta moció estava previst que la defensés el
meu company Miguel Jerez, pero que una enfermedad leve pues
no ha pogut fer que avui sigui aquí i jo la defensaré.

Esta moción, como bien ha dicho, viene derivada de la
interpelación que hace dos plenos pusimos en esta cámara,
sobre la justicia en Baleares y que es muy importante para
nosotros. Yo creo que en esta comunidad ya se han transferido
importantes transferencias, pero de ellas destacaría dos: una es
la de educación, y otra es la de sanidad; y la tercera gran
transferencia que falta por transferir a esta comunidad es la de
justicia, en número que afecta a todo el mundo, es universal, y
también en personal que viene afectado con la transferencia.

Yo creo que hay que conseguir unas transferencias que sean
bien dotadas, con estudios fiables y con la intervención de todos
en estos estudios, y que, lógicamente, no pase como pasó en las
dos grandes transferencias anteriores, una en educación y otra
en sanidad, que después de haberlas transferido todos dicen que
se hizo mal. Yo creo que es el momento de que nos pongamos
las pilas y que en las transferencias seamos exigentes, y ahora
que hay un gobierno en Madrid, de similar composición que el
de Baleares, con un presidente del mismo partido, seamos
capaces de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para
Baleares, para sus ciudadanos y para la justicia.

El segundo punto que viene en la moción que hoy traemos
a debate en la cámara es el rechazo a la actitud del ministro de
Justicia español. Yo creo que hay que examinar cuatro puntos
principales: ¿ha ajustado su comportamiento el ministro a la
situación de la huelga? ¿Ha servido su actitud a tender puentes
de diálogo y de negociación? ¿Ha propiciado con sus
declaraciones que las partes llegasen lo antes posible a
acuerdos? Es verdad que si hace esta derivación, este análisis,
es una valoración política, pero nuestro partido, el Partido
Popular cree que ha tenido un comportamiento político que ha
sido desafiante y prepotente, por eso creemos que hay que
recriminar esta posición. Que, además, todos después decimos
que es así, hoy no sé lo que diremos ahora cuando estemos en
la tribuna.

El tercer punto es un punto que nos hemos de alegrar, que
venía aquí como una cuestión de futuro y parece que es una
cuestión de realidad, que es el acuerdo con los funcionarios. Yo
creo que se llegó ayer a un principio de acuerdo, que espero que
las asambleas lo acepten, porque sería bueno, si no se aceptasen
pues sería una difícil solución y, si se acepta, pues una solución
de la crisis momentánea. Y que evidentemente hemos de
preguntarnos ¿por qué no se ha llegado a esta situación hace dos
meses? ¿Por qué el acuerdo de hoy no ha sido posible antes de
iniciar la huelga? ¿A quién beneficia esta huelga, a quién ha

beneficiado? ¿Hemos conseguido mejor imagen para la justicia?
Creo que no. Los funcionarios, con el coste que van a conseguir
¿están más satisfechos? Estoy seguro que no.

¿La situación de fuerza que se ha vivido, de ocupación,
desalojo, las relaciones entre los funcionarios y las fuerzas de
seguridad de España ha sido buena? Yo creo que no.

Y pregunto a quién ha beneficiado, porque yo sé a quien ha
perjudicado, todos sabemos aquí a quién ha perjudicado esta
situación de la justicia, ha perjudicado sin duda al interés
público; el interés público no tenía ninguna necesidad ni
aspiraba a ninguna huelga; ha perjudicado a quienes precisan,
han precisado de actos judiciales, vegetativos, por nacimiento
o muerte, aminativos, por certificados de vida para poder cobrar
pensiones, o por Registro Civil, a que han tenido que hacer o
que obligar, trasladar cumplimiento de condenas, y a todos nos
llega hoy la idea de lo que ha ocurrido hace poco tiempo en
España, los fallos; al señalamiento y la celebración de vistas,
evidentemente a estos no ha beneficiado, al interés general no
nos ha beneficiado y, por supuesto, no beneficia que haya una
discriminación entre los funcionarios del territorio ministerial
y del territorio de comunidades autónomas, que parece ser que
ha quedado de acuerdo, pero nos hemos de preguntar ¿por qué
no ha llegado antes, por qué no hemos sido capaces de llegar
antes a este acuerdo?

Los juzgados de Ibiza, y únicamente como referencia los de
Ibiza, porque la situación judicial de Baleares está amparada en
el estudio que hizo el Gobierno para las transferencias y (...) que
no hay ninguna optimización de edificios en Baleares de
justicia; baste decir que la Audiencia Territorial Provincial y el
Tribunal Superior de Justicia conviven en un mismo edificio
que hasta hace poco también estaba la Fiscalía y el Tribunal
Superior de Baleares, por lo tanto quiere decir que no hay
ningún edificio que salve instalaciones, pero lo de Ibiza es
sangrante.

Precisamos nuevas instalaciones en Ibiza hace muchísimo
tiempo, pero posiblemente tendríamos que hacer un
pensamiento si hasta que tengamos las definitivas no
precisamos unas instalaciones provisionales, porque no es
posible seguir haciendo justicia donde estamos haciéndola, no
es de recibo, no es la imagen que queremos para Ibiza ni para
sus ciudadanos ni para los que nos visitan; que a lo mejor habría
que plantearse si era posible, si es necesario, una alternativa
hasta que estén los juzgados de Ibiza hechos, que posiblemente
estamos hablando de cuatro a cinco años más, como mínimo,
¿no? Y esto creo que es importante, que quiero que haga una
reflexión, queda aquí encima.

Importa tener una solución definitiva, bienvenida sea si es
la de Eivissa Centre, yo tenía entendido que no, me dicen que sí;
enhorabuena si es esta, pero hará preciso que cuanto antes se dé
una solución al tema éste, se decida oficialmente la ubicación,
se redacte el proyecto, se contrate la obra y se ejecute el
proyecto. Pero para todo esto será preciso, como mínimo, entre
tres y cinco años, y yo pregunto: ¿es posible buscar una
alternativa a los actuales juzgados provisionales? Estoy seguro
que sí, y que los ciudadanos se lo agradecerían, pero en fin, a
ver si somos capaces.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 25 / 1 d'abril del 2008 1157

 

Justicia en Formentera, es el quinto punto que hoy traemos
a debate; es evidente que está todavía pendiente de rectificación
de la Ley de planta judicial, que los ciudadanos de Formentera
son los más discriminados de España, no hay otra isla, con (...)
Formentera, un consell insular, que no tenga un juzgado propio,
para cualquier acción judicial tienen que trasladarse a la isla de
Ibiza, hoy en día es impensable esto pero está ocurriendo así. Se
podrían adecuar medidas provisionales hasta tanto se modifique
la planta y se instale un juzgado en Formentera. Yo les quiero
recordar a todos que hay el Decreto de nueva planta, constituye
el nuevo partido judicial de Calvià, hace cuatro años y medio,
y todavía no se ha puesto en marcha, por tanto la solución no
está en que se modifique la Ley de planta judicial, se modifique,
que se construya y se instale el juzgado, esto es lo importante.

Por lo tanto, creo que hay que buscar algo importante para
Formentera, algo que solucione, como he dicho anteriormente.
Así como creo que en Ibiza hace falta plantearse una sede
provisional que tenga la dignidad que se merecen los
ciudadanos que tienen que acudir a la justicia en Ibiza, hace
falta que en Menorca, que en Formentera también hagamos algo
similar, y una solución positiva sería, igual que hace la
Audiencia Provincial, que cada año una de sus secciones se
traslada a Menorca, que se traslada a Ibiza, para atender juicios
y atender cuestiones de las dos islas, sería bueno que uno de los
juzgados de Ibiza también se trasladase a Formentera,
periódicamente, el tiempo lo dirán, los jueces dirán cuál es la
mejor oportunidad, para hasta en tanto se cree el juzgado de
Formentera no tengan necesariamente los ciudadanos de
Formentera tener que trasladarse a Ibiza y que en su isla reciban
atención judicial, no sería difícil, sería rápido si hubiera buena
voluntad para el tema éste.

Y definitivamente, y para terminar, hay situaciones
judiciales que todos debemos evitar, como decía anteriormente,
aquí hay muchos abogados dentro de los diputados y lo saben
muy bien, hay situaciones que son mejorables francamente: los
juzgados de Manacor, los juzgados de Inca, dispersos, no
unidos, con dificultades de accesibilidad, en definitiva, con
dificultades de poder acceder a ellos los ciudadanos que tienen
alguna discapacidad, que no están interconectados, que no
tienen seguridad. Todavía estoy esperando, cuando yo era
conseller insté al ministro y se comprometió a un plan de
seguridad para los juzgados de Baleares, me parece, desconozco
si ha llegado ya, pero me parece que todavía no se ha puesto en
marcha, lo cual quiere decir que es algo grave ¿no? Son unos
juzgados que no están adecuados para lo que hacen, son pisos
habilitados, son instalaciones que eran otro tema, y yo creo que
es algo muy importante, en la transferencia hay un 80% en lo
que estamos de acuerdo y un 20 en lo que no, la propuesta que
hace el Partido Popular, la propuesta que hacemos para que esto
sea viable es que en aquello que estemos de acuerdo y que sea
accesibilidad, mejora de recintos, seguridad, todo aquello que
sirve para mejorar la calidad de la justicia que se aplica en
Baleares, se ponga en marcha ya mediante un acuerdo, que no
se espere a que haya un acuerdo completo en la transferencia,
sino que aquello que sea posible evitar se evite. Y
evidentemente si un discapacitado tiene que ir a un juzgado
tiene que tener capacidad, tiene que tener posibilidad de poder
acceder, no subir de cualquier manera a cualquier sitio.

Por tanto, yo creo que es importante hacer un esfuerzo por
parte de todos y mirar la fórmula y el sistema de servir a los

ciudadanos de Baleares mediante la aplicación de sistemas, de
acuerdos, de convenios, de conciertos que permitan mejorar las
instalaciones y la práctica de la justicia en Baleares a partir de
ya.

Muchas gracias, presidente.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Li anunciï, com ha preguntat ara, que
ens dividirem el temps ambdós portaveus. Bé, i per argumentar
la meva postura davant la moció derivada de la interpelAlació de
justícia de fa un parell de setmanes, crec que seria suficient
llegir el Diari de Sessions i llegir alguns discursos d’alguns
diputats que varen intervenir; la majoria dels seus parlaments
són coincidents amb la meva postura i supòs també que amb la
postura del portaveu del Partit Popular o el portaveu que va dur
la interpelAlació, per tant suposo que no hi haurà molts
problemes perquè la moció surti aprovada. I llegiré algunes
intervencions, perquè ho crec necessari i alguns dels diputats se
sentiran identificats; fent un resum de les reivindicacions que
feia un dels portaveus o una de les portaveus, deia: “I en el cas
de Formentera, com ja s’ha esmentat fa uns moments, pel fet de
no haver estat encara capaços de crear-hi un jutjat d’instrucció
i primera instància”, això era un dels portaveus que feia
aquestes afirmacions. O un altre, quan deia: “Fa falta que
Eivissa tengui un jutjat així com toca i fa falta que a Formentera
es posi en marxa aquest jutjat de primera instància i instrucció.
Fa falta també el trasllat de l’Audiència Provincial”, entenc jo
que a les illes menors; etcètera, etcètera, tota una sèrie de
coincidències en equipaments absolutament necessaris i crec
que també hi ha una coincidència i que, per tant, no val la pena
incidir-hi. Crec que tots en aquesta cambra érem conscients del
que fa falta ara mateix a Balears i tots ho defensàvem.

Per tant, si hi ha una coincidència de postures d’aquests i de
la majoria dels temes tractats només es tracta d’aconseguir ara
mateix una postura sòlida davant Madrid i de portar cap Balears
la major i més ben dotada transferència de justícia. Tampoc hi
ha discussió sobre les demandes en infraestructures de justícia
en aquestes illes i tampoc no hi ha discussió sobre la necessitat
que els funcionaris de justícia aconsegueixin unes condicions
dignes de feina i un sou adequat i amb un import, sobretot, que
els permeti viure a les illes com toca. Ara sembla, com ha dit el
portaveu del PP, que s’està en camí d’aconseguir-ho.

Un altre assumpte que també s’ha tractat, es va tractar a la
interpelAlació i també es recull a la moció, és el tacte i les
maneres que es poden demostrar per negociar i intentar
aconseguir un acord molt necessari per posar fi a aquesta
situació extrema de la justícia, estic parlant evident de l’àmbit
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nacional, fins i tot alguns funcionaris ho deien públicament a la
televisió l’altre dia, costarà molts mesos recuperar una certa
normalitat en els jutjats a nivell nacional.

La reclamació, ja particularitzant un poc més, del jutjat de
Formentera ja té solera, si fem un poc d’història veurem que
l’Ajuntament ja ho reclamava allà per l’any 80, Ple de 31 de
gener, entre altres anys, també ho va reclamar a l’any 97. El
Consell d’Eivissa i Formentera encara, l’any 97 també, o el
Senat, 98 i 2005; i sense anar més lluny, jo mateix, a les
propostes de resolució en el debat de l’autonomia de l’any
passat, a l’any 2007, entre d’altres, precisament va ser una de
les cinc que es varen aprovar per unanimitat. Per tant, crec que
és un dels punts d’aquesta moció i tampoc no hi haurà molt de
problema per donar-li suport, igual que als altres quatre.

Ara mateix, com deia també el portaveu del PP, l’única illa
de l’Estat que no té partit judicial propi.

Però si no fos prou amb tot això, l’antic diputat nacional,
formenterer, per cert, un dels diputats de Balears en el Congrés,
va dir que la Llei de demarcació i planta judicial es modificaria
per incloure també aquest jutjat a Formentera. No saben al dia
d’avui com està aquest tema, l’anunci, si no ho record
malament, es va fer l’any 2005 o 2006, tal vegada els portaveus
que parlin després em podran dir com està aquest tema; segons
tenc entès no s’ha fet res, per a no dir poqueta cosa.

El diputat del PP ha afegit un detall nou a la demanda
aquesta del jutjat de l’illa i és que mentre es modifica la Llei de
demarcació i planta judicial, per possibilitar aquest jutjat a l’illa
menor, s’ubiqui a Formentera un dels jutjats que estan previstos
a Vila. Crec que el gest és d’agrair, en el sentit que
descolAlapsaria o potenciaria el Jutjat de Pau de Formentera i
donaria una solució transitòria fins que es pogués modificar la
Llei de demarcació i planta, que, com han apuntat, no només és
modificar aquesta llei, llavors és fer el jutjat i dotar-lo de
personal.

Crec que per tot això la moció resumeix perfectament tots
els problemes que patim a les illes; problemes nous, nous d’ara,
com la vaga de funcionaris en què feliçment s’ha arribat a un
principi d’acord i també recull els problemes de sempre: manca
d’infraestructures i manca de moltíssimes coses a la vegada. I
per tant, crec que és una moció en positiu, una moció que recull
totalment el debat que es va fer de la interpelAlació fa un parell
de setmanes i donaré suport als sis o cinc punts que hi ha a la
moció.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari també
Mixt, la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
anar per ordre en comentar aquests sis punts de la moció i
intentaré també no estendre-m’hi més del compte.

El primer punt. Consider que efectivament, les
transferències en justícia constitueixen una urgència, la situació
no és d’anar fent, sinó d’urgència. Segons llegim en els mitjans
de comunicació a les Balears hi ha més de 70.000 casos per
resoldre a l’administració de justícia. Ens trobam per tant, en
una situació en què ja no s’hi val dir que negociarem bé i al
ritme que faci falta, sinó que s’ha de fer tan bé com sigui
possible, però ràpid. Entenem que la gravetat de la situació
requereix urgència. Quant els 80 milions d’euros de dotació per
a la competència, no voldria discutir ni la xifra, ni l’estudi del
qual parteix. Però consider que les negociacions corresponen al
Govern actual. Suposem que es tendran en compte les dades a
l’abast i que s’actuarà en tot moment en base al criteri de la
suficiència financera. Quant a l’estudi, suggerir-li la seva
ampliació. A l’apartat de lloguers s’obliden de la Fiscalia
d’Eivissa, carrer Aragó, no hi apareix. Tampoc no tenen en
compte tot allò que la nova reestructuració i organització de
l’oficina judicial i la nova reforma dels jutjats.

Segon punt. Senyores i senyors diputats, tenc la impressió
que en relació a aquesta vaga, que abans el Sr. Rodríguez
qüestionava, pens que és una vaga molt marcadament
polititzada, tant el Govern com el PP han fet el paper que els
corresponia, d’acord amb el rol que hi han jugat. En aquest
sentit el PP ha utilitzat la vaga de funcionaris per carregar
contra el Govern i el Govern ha denunciat la vaga a causa del
seu ús marcadament polític. Ara bé, aquesta diputada no
considera que l’actitud mantinguda sigui la millor per arribar a
cap tipus d’acord. Consider que allò que faria falta és un canvi
d’actitud i un canvi d’actitud començaria Sr. Rodríguez per
retirar aquest punt d’aquesta moció.

Pel que fa al tercer punt. Voldria felicitar a totes les parts
implicades perquè sembla ser que les negociacions s’han reprès
i ho han fet en uns termes equilibrats i raonats. Dit això, també
crec que s’hauria d’apuntar que el Parlament de les Illes Balears
no és cap comitè d’empresa, ni res semblant. Les negociacions
sobre sous les duen a terme entre l’administració i els sindicats
i nosaltres allò que podem fer és reclamar equanimitat i criteris
de justícia, però no filar prim fins el punt d’establir quin ha de
ser el sou dels funcionaris d’aquesta administració.

Pel que fa al quart punt, sobre la ubicació dels jutjats
d’Eivissa. Voldria remarcar un parell de coses. En primer lloc
el Partit Popular hauria d’assumir també la part que li toca de
responsabilitat en la situació actual. Efectivament, la situació és
lamentable i s’ha de solucionar tan aviat com sigui possible,
però probablement els jutjats ja comptarien amb un
emplaçament més digne si el PP no hagués obstaculitzat durant
aquests darrers anys de manera sistemàtica el projecte d’Eivissa
Centre. Una vegada desbloquejat, el projecte ara ja es troba en
camí de resoldre’s. 

Pel que fa al cinquè punt. He de dir que he quedat astorada
en veure la proposta de traslladar un dels actuals jutjats
d’Eivissa a Formentera, tenint en compte el caos que ja patim a
Eivissa, 6.500 judicis pendents per resoldre. Només faltaria que
ara s’optés per una solució estrambòtica com la que se’ns
proposa. Estic convençuda que l’únic que podria fer seria
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precisament agreujar encara més la situació a Eivissa i no crec
que tampoc millorés gaire la de Formentera. Dit això,
òbviament aquesta diputada ha defensat sempre i en tot moment
la necessitat de dotar l’illa de Formentera d’un jutjat propi, no
és de cap de les maneres acceptable que per qualsevol tràmit,
òbviament tots els formenters i formentereres s’hagin de
desplaçar a l’illa d’Eivissa.

Finalment sisè punt. El PP ens proposa que instem el Govern
espanyol a anticipar diners per millorar la situació. Sr.
Rodríguez, a hores d’ara el que encara s’ha de fer és aconseguir
que existeixi un acord entre el Govern i el Govern de l’Estat.
Per tant, quan hi hagi aquest acord sobre les inversions podrem
discutir en quins termes es desenvolupa aquest acord, però
malauradament primer hem de tenir aquest acord.

Per tant, s’han d’accelerar les transferències en justícia. S’ha
de resoldre una situació que cada dia és més problemàtica i s’ha
de fer sobre les bases del diàleg i de l’acord per aconseguir que
aquestes transferències no siguin un filó d’estires i arronses, del
qual s’intenti treure un rèdit polític, mentre qui en surt
perjudicat directament són els ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer terme crec que és bo i positiu reiterar allò que ja vàrem
dir en el moment del debat de la interpelAlació i és que hi ha un
acord en relació al diagnòstic de la situació de la justícia.
Evidentment ja vàrem dir aleshores que la justícia era el servei
públic més pobre del que se presta per part de les institucions.
És evident que el Govern central, competent en la matèria,
almanco fins ara, no ha dedicat tots els recursos i tots els
esforços de personal, d’infraestructura, etcètera, que haguessin
pertinents per tenir un bon servei públic de justícia. Això ha
estat així amb governs socialistes i amb governs populars a La
Moncloa. Aquesta per tant, és una primera constatació que és
molt adient i correspon fer-ho, perquè evidentment totes les
qüestions deriven d’aquesta situació prèvia de manca d’atenció
per part dels governs a l’administració de justícia.

Sí estam d’acord amb les mancances que presenta
l’administració de justícia, però no estam tant d’acord amb les
propostes concretes que se’ns presenten per part del Grup
Parlamentari Popular. En relació a la primera, la fixació d’una
quantia de la transferència de la competència de justícia,
consideram i ja ho vàrem dir en el debat de la interpelAlació, que
no correspon, no seria pertinent que aquest Parlament fixés una
quantia. El conseller que negocia aquesta transferència ja ha dit
que té en compte i té molt present l’informe que va elaborar el
Govern del Partit Popular, el Govern de la passada legislatura
i ha dit, ho va dir en comissió i també ho va dir en aquest
plenari, que era un bon document i que s’havia de tenir en
compte. Però és evident que és un document referencial. Per
tant, no hem d’agafar aquests 80 milions d’euros com una xifra
inamovible, és evident que tots sabem que l’acord serà inferior

a aquesta quantia, molt probablement serà inferior a aquesta
quantia, perquè és evident que el model de justícia que proposa
aquest informe que quantifica amb 80 milions d’euros, és un
model molt ambiciós, molt positiu, però que difícilment podrem
assolir amb les circumstàncies de pobresa pressupostària que
sempre ens hem mogut dins l’àmbit de la justícia.

El segon punt de la moció, evidentment és un punt de
confrontació partidista Partit Popular-Partit Socialista, en la qual
no hi entrarem. A més, és un punt que ha quedat un poc tocat
pel pre-acord que s’ha assolit amb els funcionaris.

El tercer punt consideram que amb alguna millora de
redacció, amb alguna transacció que pensam que s’oferirà per
part del Grup Parlamentari Socialista, sí que podria tenir el
suport del nostre grup parlamentari, pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina. És evident que no hem de fixar el sou en aquesta
seu, en seu del Parlament de les Illes Balears, però sí és bo que
marquem una tendència, un desig, un horitzó cap el qual s’ha
d’avançar en aquest pre-acord assolit que s’ha de transformar en
un acord amb els funcionaris de l’administració de justícia.

El mateix podem dir del punt quart. Efectivament, ens
preocupa des del nostre grup parlamentari la situació dels jutjats
d’Eivissa, el proponent, el diputat Sr. Rodríguez sap
perfectament que aquest és un dels punts que està impedint
l’assoliment d’un acord en la transferència de justícia perquè hi
ha una reclamació justa per part del Govern de les Illes Balears,
que efectivament, hi hagi recursos per fer aquestes instalAlacions
judicials a Eivissa, que són necessàries i imprescindibles. Per
tant, amb algun retoc també podríem donar suport a aquest quart
punt, amb la filosofia general hi estam d’acord.

Més difícil és donar suport al punt número cinc.
Evidentment l’illa de Formentera ha de menester un jutjat, però
aquesta és una qüestió que fins ara ha de tenir l’administració
estatal, l’administració estatal ha de resoldre la qüestió fins que
no faci la transferència de competències. I avançar la gestió
d’aquesta transferència i a més a més, restar i minvar la
capacitat de resposta del servei de l’administració de justícia a
Eivissa per donar un jutjat a Formentera no sabem..., és un tema
a estudiar i s’estudiarà quan arribi la competència, si serà la
solució més adequada.

I finalment en el punt número sis, se’ns planteja la
conveniència d’anticipar inversions per part de la comunitat
autònoma. El nostre grup parlamentari sap que la situació és
greu, que hi ha moltes instalAlacions i moltes necessitats que han
de menester una resposta de l’administració. Però també
considera molt perillós que sigui una administració no
competent la que es posi a sufragar i a pagar despeses que no li
corresponen. És un mecanisme diabòlic que ja ha passat en
altres qüestions i que hem d’intentar evitar al màxim, perquè al
final resulta que l’administració municipal i l’administració
autonòmica assumeixen, via pressupostària, competències que
no són seves i dediquen recursos a aquestes qüestions, quan
aquests recursos els haurien de dedicar a competències seves i
pròpies. Per tant, és una perversió del sistema en el qual ens
resistim, tot i que ja sabem que hi ha moltes administracions que
al cap i a la fi, per les necessitats peremptòries acaben caient
perquè no queda més remei.
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Per aquestes raons no podem donar suport a la moció. Sí
podríem votar transaccionadament els punts 3 i 4 de la moció.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Respecte el punt primer els senyors proposants per part del
Partit Popular, quan ha fet referència a aquest punt, ja ha posat
en relació les transferències de justícia amb les de sanitat i
educació com els grans capítols de transferències que s’han fet
els recents anys i que fan del capítol de justícia el capítol
pendent. Jo crec que la comparació amb les qüestions de sanitat
i educació ens ha de fer veure també fins a quin punt el Partit
Popular està legitimat per ser ara el que demana i el exigeix les
transferències ben dotades. Les transferències d’educació varen
arribar aquí quan governava el Partit Popular a Madrid i el Partit
Popular aquí i varen venir molt mal dotades i amb un dèficit i
unes mancances que encara arrossegam. I les de sanitat varen
venir amb un Govern progressista aquí, però amb Govern del
Partit Popular a Madrid i en aquell cas el Partit Popular perquè
governava a Madrid no es dedicava al Parlament de les Illes
Balears a demanar que les transferències venguessin ben
dotades i molt menys a demanar xifres i venir en aquest
Parlament a donar xifres de com hauríem de venir dotades. Tal
vegada si el Partit Popular hagués tengut llavors, en el cas de les
transferències d’educació i de sanitat, aquesta actitud
reivindicativa i de demanar que les transferències venguessin
ben dotades, ara tendríem una educació pública amb menys
mancances i una sanitat pública amb menys mancances.

En qualsevol cas compartim la necessitat que arribin les
transferències. Compartim la necessitat que venguin ben
dotades. I nosaltres veim natural que aquesta cambra insti els
dos governs a resoldre les qüestions de les transferències. Per
tant, nosaltres pensam que el primer punt hi podria haver un
acord, sempre que no acotessin amb una xifra determinada el
resultat de la negociació, ja n’ha parlat el portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, a més del fet que és una xifra que
el Partit Popular usa amb interès propagandístic i polític en
aquest sentit. Nosaltres pensam que el text que es podia aprovar
per consens de tots, podria dir que s’insta les dues
administracions a posar-se d’acord amb les transferències de
justícia i que venguin adequadament dotades, que venguin en
condicions suficients. Tots entenem a més que la suficiència
financera significa bon funcionament i també significa
inversions per superar les greus mancances que hi ha actualment
en els equipaments de justícia.

Respecte els punts 2 i 3 que fan referència a la situació dels
funcionaris, la vaga i els conflictes sobre retribucions, jo crec
que el punt 2 no necessita molt més comentari. Jo crec que quan
diu que es condemna l’actitud desafiant i prepotent del ministre,
ja deixa veure que és un punt que està redactat sense ànim i

sense cap intenció de què pugui tenir l’acord de tots. Per tant, no
volem perdre molt més temps en contestar-lo.

En canvi el punt 3 sí que mereix algun comentari. En el
debat de la interpelAlació tots vàrem manifestar la nostra
preocupació per la situació de la justícia i pels perjudicis als
ciutadans que causa la vaga. També vàrem manifestar la nostra
preocupació pel greuge que suposa que uns funcionaris cobrin
més o menys, segons la comunitat autònoma allà on fan feina.
Per tant, jo crec que aquí també hi podria haver un acord amb
unes condicions semblants al punt primer. És a dir, la moció no
hauria de fixar exactament que si ha d’arribar a la mitjana, o no
ha d’arribar a la mitjana, això és el resultat de la negociació i
menys encara ara que sembla, tots ens hem alegrat d’aquestes
bones notícies, que estam en camí que hi hagi una resolució
positiva en els conflictes dels funcionaris de justícia. Sí podríem
aprovar un text instant que hi hagi un acord que fos satisfactori
per a les dues parts. A més, aquest acord satisfactori per a les
dues parts aniria en benefici d’una ciutadania que necessita, jo
crec que hi ha esdeveniments recents que així ho posen de
manifest, com el pa una administració de justícia sense les greus
mancances que es posen de manifest contínuament. 

Els punts 4 i 5 van sobre qüestions d’Eivissa i Formentera
i com que hi ha molts de portaveus que han parlat de la majoria
de suport al Govern que són d’Eivissa i Formentera. Jo crec que
no m’hi he d’allargar perquè ells són els que parlen amb
coneixement de causa. En qualsevol cas dir que ja vàrem
manifestar en el debat de la interpelAlació que nosaltres
compartim la preocupació per l’estat en què es troben els
equipaments d’Eivissa. Compartim la necessitat que es trobi una
ubicació. I compartim la posició que les transferències han de
venir acompanyades d’inversió per part del Ministeri de Justícia
per superar la situació dels jutjats d’Eivissa. Per tant, suport a
aquesta demanda, instar perquè se trobi una ubicació. En
qualsevol cas per qüestions òbvies de funcionament de
l’administració i sobretot quan hi ha processos de cercar
ubicacions i negociacions, frases tipus “sense més dilació” no
sabem si són les més adequades i oportunes perquè això pugui
ser aprovat en aquesta cambra.

Respecte el tema de Formentera. De manera semblant també
vàrem manifestar en el debat de la interpelAlació que estam a
favor que sigui un partit judicial, que tengui un jutjat
d’instrucció i de primera instància. En qualsevol cas aquí el
problema és a qui instam, si la modificació s’ha de fer a la Llei
de demarcació i planta judicial, que és una llei estatal, hauríem
de tenir clar què hem d’instar i no estam segurs que tal com ho
planteja el Partit Popular sigui la fórmula correcta. Tampoc no
compartim la fórmula i no m’hi allarg perquè alguna anterior
portaveu que és de Formentera, ja ho ha explicat, no compartim
la fórmula de traslladar provisionalment els jutjats d’Eivissa que
ja es troben en una situació prou precària. No compartim que
sigui la fórmula adequada per solucionar aquest problema.
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I finalment el punt sisè. Nosaltres pensam que allò que s’ha
de fer és acabar la negociació. Precisament els punts principals
de la negociació són les inversions en equipaments. Per tant,
tampoc no té molt de sentit que avencem en allò que és l’objecte
principal de les negociacions. Allò que hem de voler d’aquí,
això jo crec que és el bessó de la qüestió i tots compartim, al
marge que ara ens posem d’acord o no, tots compartim que les
competències venguin ben dotades i que venguin ben dotades
vol dir que tenguin un capítol important per a la resolució dels
greus temes de mancances en els equipaments de justícia. Per
tant, no donam suport a aquest punt sisè, crec que hi ha espai
d’acord per a alguns punts d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sr. Rodríguez, totalment
d’acord amb vostè sobre l’afirmació que les transferències han
de venir ben dotades, és evident que és una obvietat i que tots
els portaveus dels grups parlamentaris estam d’acord amb
aquesta afirmació. Per això precisament l’actual Govern de les
Illes Balears ve treballant des de la formació fort i valent perquè
això sigui així. Vull recordar que vaig fer menció el dia de la
interpelAlació, en un període de sis mesos aquest Govern ha
mantingut el mateix nombre de reunions bilaterals que l’anterior
Govern del Partit Popular va mantenir en 4 anys. Això crec que
és clarament indicatiu de l’interès d’aquest Govern per assolir
un acord bo i beneficiari per a les Illes Balears.

Passant als punts de la moció, hem de fer alAlusió, com han
fet altres portaveus dels grups que han intervingut, que en
relació al primer punt no podem donar suport a una menció
específica, a una quantia concreta. Coneixem l’estudi a què
vostè fa referència en aquest punt de la moció, però les seves
conclusions estan fonamentades sobre premisses de dissenys
ideals de prestació de servei públic de justícia i que creim que
estan molt lluny de plantejaments possibilistes i creim que
nosaltres hauríem de presentar en aquest acte in voce una
esmena que tendria un altre contingut i que seria: “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el
Govern d’Espanya a dur endavant la transferència en matèria de
justícia en condicions adequades de suficiència financera”. Amb
això estam recollint la frase en la que vostè ha iniciat el seu
parlament. És a dir, tots estam d’acord que les transferències
arribin ben dotades.

En relació al segon punt. No podem votar a favor perquè no
volem entrar en aquest joc de qualificacions o desqualificacions
personals, que estan dins un joc absolutament propagandístic i
partidista. Evidentment no entrarem en aquest joc i ens
limitarem a votar en contra del segon punt de la seva moció.

En relació al tercer punt, en relació a l’acord pel tema de
salaris dels funcionaris, celebram que pareix ser que hi ha un
principi d’acord, celebram que s’hagi arribat a aquest punt. I
també volem fer menció que nosaltres presentarem, com faig en
aquest acte, una esmena in voce en el sentit que el Parlament de

les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia a arribar a un
acord, el més aviat possible, amb els funcionaris de
l’administració de justícia de les Illes Balears, satisfactori per
ambdues parts i amb la vista posada als ciutadans de les Illes
Balears. Només una pinzellada. Vull fer menció que aquest
Govern ha seguit i segueix l’evolució d’aquest conflicte des del
primer moment. El mateix conseller de Presidència està en
contacte, ha estat en permanent contacte amb el Secretari
d’Estat de Justícia i el Director General de Relacions amb
l’administració de justícia. Per tant, el Govern de les Illes
Balears no és aliè a aquest conflicte i està pendent de tota la
situació i celebram que hi hagi aquest principi d’acord.

En relació al quart punt. Només dir-li que estan fent un
màster en demanar coses que ja s’estan fent o ja estan fetes. En
relació als jutjats d’Eivissa ha estat justament el nou Govern,
tan a l’ajuntament, al consell i continuant l’equip de govern de
l’Ajuntament de Vila amb la feina que havia fet l’anterior
Govern progressista, ha estat justament el que ha impulsat el
projecte que permeti la creació d’uns nous jutjats a l’illa
d’Eivissa. Vull tornar recordar perquè és així i és totalment
contrastable, que va ser un Govern del Partit Popular en el
Consell Insular d’Eivissa el que durant 4 anys va paralitzar
l’efectivitat d’aquest projecte i això ha suposat un retard que no
es pot imputar a l’actual Govern, ni de les Illes Balears ni del
consell insular, ni molt manco de l’Ajuntament d’Eivissa. Per
tant, nosaltres si s’accepta una modificació en la seva proposta
de moció, en el sentit d’acordar el següent text: “el Parlament de
les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia perquè acordi amb
el Govern de les Illes Balears, el Consell d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa, una ubicació adequada per als nous
jutjats a l’illa i que de manera immediata s’iniciï la redacció i es
procedeixi a la contractació i l’execució del projecte”, arribarem
a un acord perquè és una feina que s’està fent i de fet és una
feina que està pràcticament feta.

En relació al punt número 5, el tema de la creació d’un jutjat
a l’illa de Formentera. Estam d’acord en el fons, és a dir,
suficientment i sobradament s’ha manifestat per part d’aquest
Govern la defensa de la creació d’un jutjat a l’illa de
Formentera, però aquest punt tècnicament, tal i com està
formulat a la seva moció, és incorrecte. El Govern no és
competent per revisar la normativa de planta, és el legislador
estatal l’únic que pot fer-ho. El que pot fer el Govern i com he
dit, ja ho ha (...) en diverses ocasions, és instar el Govern
d’Espanya perquè impulsi la modificació de l’annex primer de
la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta
judicial. 

En relació a la segona qüestió que es detreu la moció, no
parteix d’una reflexió necessària, dita en paraules planeres. No
hem de desvestir un sant per vestir-ne un altre. Allò que no es
pot fer és llevar a l’illa d’Eivissa, que està en una situació crítica
judicialment parlant, d’uns mitjans per dur-los a l’illa de
Formentera, no hem de posar parches, no facem chapuzas. En
tot cas jo li deman que accepti una transacció que li oferesc i és
que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a impulsar la revisió de l’annex de la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, de demarcació i planta judicial, a fi de crear un nou
partit judicial a l’illa de Formentera i així es farà efectiu el nou
jutjat de l’illa de Formentera.
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I en relació a l’últim punt, com ja s’ha dit, no podem
manifestar res fins que no s’arribi a un acord amb el bàsic. No
puc acceptar aquest punt de la moció perquè si hi hagués un
acord sobre les inversions que no hi és, el traspàs dels mitjans
i el personal de l’administració de justícia a la comunitat
probablement ja s’hauria fet. En conseqüència en aquest últim
punt votarem en contra i desitjaria que poguéssim arribar a un
acord amb els termes que li he exposat. Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el grup proposant?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Mire,
nada más tenemos cinco minutos y tenemos que llegar a
acuerdos lo antes posible porque siempre se tratará de beneficiar
a los ciudadanos de Baleares y especialmente de Ibiza y
Formentera. De momento le digo que la propuesta que me hace
sobre los puntos 3 y 4 de la moción se los acepto ya, estamos de
acuerdo y más o menos dicen lo que habíamos dicho nosotros
y efectivamente, con el cambio de la cuestión del convenio
colectivo de los funcionarios ya (...). Pero yo creo que usted
també tendría que hacer un esfuerzo, un esfuerzo en otras dos
propuestas que voy a proponerle yo, para también decirme que
sí. 

Mire, en el primer punto dice: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
d’Espanya a dur endavant la transferència en matèria de
justícia en condicions adequades de suficiència financera
tenint en compte els informes realitzats pel Govern de les Illes
Balears”, o sigui, que també es tengui en compte en aquesta
transferència l’estudi que ha fet el Govern balear, que és el
govern de Balears, el legítim; igual que el d’ara el d’abans, va
fer uns estudis i aquests estudis jo crec que són positius.
Tenguin en compte aquests estudis i (...). Vol dir que han de ser
80 milions? No ho sé, seran 80, 85, 75, no ho sé, però sí que es
tenguin en compte les necessitats que estan reflectides en
aquest informe i altres que segurament hi haurà que vostès (...)
per a aquesta transferència. Els demanam que facin un esforç
en aquest tema.

El segon tema és el punt número 5 i diu així: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
comprometre’s a instar el Govern d’Espanya a revisar la
normativa de planta d’ubicació de jutjats a fi i efecte de situar
un jutjat propi a l’illa de Formentera”. Continuo: “Mentre
s’arriba a aquest objectiu, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern perquè es traslladi a Formentera un jutjat
d’instrucció d’Eivissa en la periodicitat -vull dir no sempre,
sinó en la periodicitat- i la forma que estipuli el Consell
General del Poder Judicial”. Igual que fa Balears, Mallorca,
amb l’Audiència, que es trasllada a Menorca i a Eivissa
l’Audiència, una sessió, (...) Formentera, que faci el mateix el
jutjat d’Eivissa que afecta Formentera, que es traslladi
periòdicament a Formentera a fer judicis i a fer (...) que són
necessaris. No (...) porque es lo mismo; lo que se evitará será
que los ciudadanos de Formentera tengan precisamente que
trasladarse obligatoriamente a Eivissa para resolver qüestions

judicials. Crec que si hi ha bona voluntat això pot ser així, i
lògicament si s’ha de fer una mica de redacció podem
suspendre 2 minuts el ple o demanar que se suspengui el ple 2
minuts per poder arribar a un acord, però crec que serà
positiu que aquesta esmena, aquests quatre punts de l’ordre del
dia són bons per a Balears, són bons per als ciutadans, són
bons per a la justícia que arribem a un acord.

És cert que hi ha hagut moltes més qüestions exposades
aquí. Sr. Esperança Marí, jo no he volgut entrar en l’Oficina
Judicial, hi entrarem demà, demà hi ha un intervenció, hi
entraré demà, perquè pensi vostè que l’any 2006 havia d’estar
en marxa la de Balears, la de Mallorca, la de Palma de
Mallorca i encara no se sap ni quan, ni cómo ni dónde, (...)
vostè, no? I evidentment el senyor d’Unió Mallorquina la
valoració de 80 milions d’euros que deia l’informe evidentment
és subjectiva, però només passaré a una qüestió: si avui a
Madrid en lloc de constituir-se unes corts amb majoria dels
socialistes foren populars, això ho haguessin demanat vostès
deu vegades més, demanant deu vegades més coses,
segurament; però bé, jo crec que això l’important és estar
d’acord en allò substancial i no en allò accessori. 

Jo crec que és important que fem un esforç en la proposta
que acabo de fer al Partit Socialista sobre el punt número 1,
d’acord en el fet que en la valoració aquesta es tengui en
compte l’estudi que ha fet el Govern sobre el dèficit de justícia
que hi ha a Balears, que és de 80 milions, que poden ser més
o menys però en definitiva sobre aquesta xifra, i que s’arbitri
algun sistema perquè mentre no estigui en marxa el sospirat
durant 20 anys jutjat d’instrucció de Formentera d’alguna
manera pugui traslladar-se a l’illa un jutjat des d’Eivissa, el
que du les seves coses, per celebrar judicis, per celebrar altres
qüestions, com fa l’Audiència a Menorca i a Eivissa una
vegada a l’any. Que sigui el Consell General del Poder
Judicial que digui quan, de quina manera i de quina forma es
(...) això.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Entenem que hi ha hagut propostes de transacció. Ens
agradaria que ens donés una resposta, si s’accepten o si no
s’accepten. Si s’accepten s’aturarà el plenari cinc minuts per
aclarir-ho.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta. Acceptam la transacció, evidentment,
dels punts 3 i 4, perquè coincideixen amb el que nosaltres hem
plantejat. I en relació al punt 1 i al tema de Formentera podríem
demanar dues opcions i estam en allò que la Sra. Presidenta
indiqui, i és que demanam un recés de cinc minuts o, en tot cas,
demanam la suspensió de la votació i en tot cas que segueixi el
ple i llavors es vota tot conjuntament.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Cinc minuts i que es posin d’acord?, o que ho facin ells? El
lletrat em diu que s’ha d’acabar el punt de l’ordre del dia. Un
recés de cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, hi ha acord?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, Sra. Presidenta. Hemos llegado a un acuerdo en una
transacción en el punto 1, el 3 y el 4 que teníamos, y
evidentemente cada uno mantiene sus posiciones en los puntos
3, 5 y 6.

En el punto 1 el acuerdo dice..., no me quiero equivocar: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a dur endavant la transferència
en matèria de justícia en condicions adequades de suficiència
financera, tenint en compte els informes realitzats pel Govern
de les Illes Balears”.

Y en el 3 y en el 4 hay un texto que si acaso yo entregaré al
oficial...

LA SRA. PRESIDENTA:

Es pot votar, doncs, la moció sencera? Dues votacions: l’1,
el 3 i el 4; i el 3, el 5 i el 6. Doble votació. Estem d’acord? 

(Conversa inaudible)

Aquesta presidència entén que els punts 1, 3 i 4 s’aproven
per assentiment, i que passam a votar els punts 2, 5 i 6.

Passam a la votació i votam.

(Remor de veus i rialles)

Bé, no es preocupin... Passam a votar; votam.

(Alguns aplaudiments)

Passam a votar; votam.

Sí, 28; no, 29.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2297/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a possibilitat de venda de
tabac als comerços turístics.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que són les
proposicions no de llei, i la primera d’elles és la 2297,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a la
possibilitat de venda de tabac en els comerços turístics.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em permetrà que defensi aquesta
proposició no de llei des de l’escó per simples raons de
mobilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap problema, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei
l’únic que fa o l’únic que pretén és la defensa de les
competències que té el Govern de les Illes Balears, que té la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de comerç,
i també recollir la defensa dels ciutadans, d’un grup important
dels ciutadans que es dediquen al comerç a les Illes Balears, que
són els comerciants d’establiments que tenen establiments
turístics i que estan afectats d’una manera greu per la regulació,
jo diria que un tant arbitrària des del punt de vista estrictament
econòmic i comercial, de la Llei nacional de mesures sanitàries
enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament i el consum i la publicitat dels productes del
tabac. 

Aquesta llei, quan va ser aprovada, va generar certa
polèmica i conflictes a la nostra comunitat, entre ells perquè des
del punt de vista -insistesc- comercial suprimia el dret de
comercialització als establiments turístics, als comerços
turístics. Aquest conflicte es va agreujar quan varen comprovar
que a les Illes Canàries els mateixos establiments, els mateixos
establiments turístics, sí podien comercialitzar els productes de
tabac; quan es va comprovar també que els quioscos sí podien
comercialitzar els productes de tabac, i és de pensar que aquesta
raó no era una raó sanitària o de salut, era una raó purament
econòmica i purament de discriminació cap als ciutadans, cap
als empresaris de les Illes Balears. 

Es varen fer gestions. El sector empresarial va intentar parlar
amb la ministra, amb la ministra del Govern central; es va negar
a rebre els representants empresarials d’aquesta terra. La
consellera de Salut en aquell temps també va intentar mitjançar
i no va ser escoltada absolutament per a res. 

El fet és que a causa d’aquesta situació en el Parlament de
les Illes Balears, a instància del Partit Popular, es va presentar
una proposició no de llei que recollís aquesta pretensió dels
ciutadans i que almenys restauràs el principi d’igualtat entre els
ciutadans espanyols, i és que tothom ha de ser tractat amb
igualtat. Quina raó hi ha perquè un comerciant de les Illes
Balears no pugui vendre tabac i un senyor que potser és a les
mateixes Illes Balears i té un quiosc, sí? Quina raó hi ha perquè
un comerciant de les Illes Balears no pugui vendre tabac, un
comerciant turístic, i un comerciant canari que té un establiment
turístic sí? Això no és més que pura i simple discriminació, que
és absolutament inacceptable.

Aquesta proposició no de llei, que es va tractar l’octubre del
2006, va ser aprovada per unanimitat, i record que el portaveu
del Grup Socialista, que en aquell moment coincidia amb el
govern socialista de Madrid, va dir que aquesta llei, que
aquestes decisions eren un error, que aquest error s’havia de
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rectificar. I presentàrem un acord, hi va haver un acord unànime
en el Parlament, i justament a causa d’aquest acord el Govern de
les Illes Balears, amb el projecte de llei d’acompanyament dels
pressupostos de l’any 2007, va presentar una modificació de la
Llei de comerç on s’establia la categoria de comerç turístic i on
reconeixia el dret dels comerços turístics a comercialitzar el
tabac.

Bé, poc temps després el delegat del Govern va
comprometre’s a no recórrer davant el tribunal, que el Govern
central no recorreria aquesta norma davant el Tribunal
Constitucional. Complint escrupolosament aquest compromís de
no recórrer, l’octubre de l’any passat el Govern de l’Estat
recorre davant el Tribunal Constitucional aquesta norma. Però
no només ha recorregut, és a dir, no només ha faltat a la seva
paraula, sinó que més endavant, en aquest moment, no fa gaire
dies, estant en ple vigor aquest article de la Llei de comerç que
autoritza els comerços turístics a la comercialització del tabac,
es fan inspeccions sobre aquesta qüestió en els comerços de la
nostra terra. És més, pel que es veu per les notícies que tenc s’ha
presentat un equip de quatre furgonetes de la Guàrdia Civil a un
comerç; no sé si la proporció és l’adequada, però per
descomptat el compliment i el respecte a la norma d’aquesta
terra són absolutament nuls.

El que pretenem, senyores i senyors diputats, és que, com
deia al principi, tothom sigui tractat igual, és que es compleixin
els acords del Parlament, i avui presentam un acord o una
proposta d’acord que el seu text coincideix lletra per lletra amb
el punt que es va aprovar per unanimitat l’any 2006. Crec que
és la millor manera de saber realment si és ver que es volen
defensar els interessos de la comunitat autònoma, que es vol
respectar la capacitat de la comunitat autònoma de decidir en
allò que té competència quina és la norma que s’ha d’aplicar i,
sobretot, si aquí, si en aquest país o en aquest estat, els ciutadans
són tots iguals o no, o si es poden fer, com diuen a Mallorca,
parts i quarts, i aquí tractar uns ciutadans d’una manera i uns
altres de l’altra. 

Jo crec, senyores i senyors diputats, que és de justícia que
tots siguem tractats per igual. Seria molt discutible plantejar
aquesta qüestió si abans el Govern central, a través de les seves
competències, no hagués modificat la llei nacional i digués que
uns comerciants sí podien comercialitzar i els altres no, seria
discutible. Avui aquesta qüestió no es discutible en absolut, avui
està clar que si els ciutadans d’una comunitat poden fer-ho i uns
ciutadans d’aquesta també, per la mateixa raó els altres poden.
No estam parlant, com és molt natural, ni d’incidir ni modificar
ni afectar els controls que s’han de fer, que estableix aquesta llei
sanitària, ni estam parlant..., en absolut, no té res a veure;
aquestes qüestions es mantenen i s’han de continuar mantenint;
el que no pot ser és que tractem d’una manera desigual els
iguals.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona.

(Aplaudiments)

El Grup Parlamentari Unió Mallorquina ha presentat una
esmena de substitució, que és la de 2451/08, i per defensar
aquesta esmena té la paraula el Sr. Vicens per un temps de deu
minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
aquestes alçades crec que està molt clar que el consum de tabac
causa molts de problemes sociosanitaris, de salut, etc., i això no
és el motiu, evidentment, d’aquesta proposta. També està clar
que la normativa tant autonòmica com estatal ha de seguir i
complir tota una sèrie de directrius europees i la legislació, com
molt bé ha resumit el representant del Partit Popular, hi ha hagut
una legislació estatal, hi ha hagut una legislació autonòmica i hi
ha hagut tota una sèrie de recursos, o concretament un recurs en
el Tribunal Constitucional que, a més, s’ha produït tota una
sèrie de greuges normatius, perquè és així de clar, fins i tot
territorials en el sentit que determinades postures s’admetien i
s’admeten a les Illes Canàries, i determinades excepcions per
salvaguardar un interès econòmic dels quioscos, concretament,
serveixen per exceptuar l’aplicació de la llei.

Evidentment el Grup d’Unió Mallorquina creu que si la
norma ha de ser liberal -i evidentment creim que és així- ha de
ser igual per a tots, i si calen excepcions, calen excepcions per
a tots, i si les excepcions que es donin són excepcions
econòmiques, tenint en compte l’interès econòmic, idò el mateix
argument que val a un lloc ha de valer a l’altre. Tot i que això
són temes complexos, on hi ha diferents competències de
diferents institucions.

Creim també que s’ha de ser, a part del tema de greuge
territorial o normatiu, creim també que s’ha de ser sensible i
molt sensible a la realitat de l’autonomia, del país, en el sentit
que els comerços turístics aquí són comerços estratègics dins el
sector econòmic que dóna bona part de força a la nostra
economia. És a dir que no es tracta de fer excepcions més o
manco capritxoses sinó que es tracta d’exceptuar temes que ja
hi ha antecedents, que s’ha fet i que no demanam res, que no es
demana res que no es pugui fer perquè ja s’està aplicant a altres
llocs.

També hi ha novetats jo crec que positives, que és que el
Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió que
impossibilitava l’autorització de la instalAlació de màquines
expenedores de productes a comerços turístics, i insistesc que si
el que es vol evitar són perjudicis econòmics a un sector i si
aquesta excepció s’ha donada per bona, creim que igualment per
evitar els mateixos perjudicis econòmics, és a dir, el mateix
argument serveix per a un altre sector que en el cas de la nostra
terra és molt important, que és el dels comerços turístics. És a
dir, si és vàlid aquest argument d’evitar perjudicis econòmics,
ha de ser vàlid per a tots, i si és inconstitucional és
inconstitucional per a tots. Fins i tot quan es veu, fins i tot a
nivell de temps la modificació del decret aquest que permet la
venda a quioscs, si miram les dades són fins i tot quasi al mateix
temps, que és febrer del 2006, quan la llei autonòmica és de
desembre del mateix any. Venc a dir que si hi hagués molta
distància quant a temps o anys es podria dir que les
circumstàncies temporals han canviat, però no, conviuen les
normes en un mateix any.
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Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina coincidim
clarament que s’ha d’ampliar aquest canal de distribució, com
s’ha vengut dient, amb una excepció, que a posta s’ha fet
l’esmena de substitució, que és que en efecte s’ha d’ampliar,
però és el mateix govern de les Illes Balears, és el Govern que
ha de dir com i quan s’ha de fer, no és el Govern central, és el
govern d’aquí. Segon, volem ampliar, volem que es tenguin en
compte aquests perjudicis econòmics. I, tercer, creim que això
també és important perquè diguem que de qualque manera
blindaria aquesta oportunitat que tenen els comerços turístics,
i és que es plantegi al REB, que a més coincideix amb les
previsions de l’Estatut, o sigui, seria una norma derivada d’una
llei orgànica, que inclogui aquesta venda de productes del tabac
per part dels comerços polítics. 

En poques paraules, perquè tots ens entenguem, hem fet
l’esmena de substitució que coincideix en bona part amb la del
Partit Popular, que valori que es demana que s’ampliï aquest
canal de distribució, que es tengui en compte la limitació
d’accés als menors, que es tenguin en compte aquests perjudicis
econòmics però, a més, una passa més endavant, que és que es
plantegi aquesta inclusió, que aquesta possibilitat de venda de
productes del tabac per part de comerços turístics s’inclogui així
literalment dins el REB, que el que faria, insistesc, és de
qualque manera blindar amb una llei d’importància com és el
REB, el règim econòmic, que a més ve derivada d’una altra llei
orgànica que és l’Estatut.

O sigui que la proposta de substitució que presenta el meu
grup és aquesta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Intervencions dels grups que no
hagin presentat esmenes. Per part del Grup Mixt la Sra. Marí té
la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Juan Cardona, ens trobam davant una qüestió que resulta una
mica més polièdrica, complexa, i per tant difícil d’argumentar,
del que podria parèixer a primera vista. 

D’una banda ens enfrontam a una qüestió de salut pública.
Segons l’Organització Mundial de la Salut s’ha d’obstaculitzar
tot allò que pugui perjudicar la salut dels ciutadans i s’ha de
posar aquest principi per sobre d’altres, com per exemple el
dinamisme econòmic i els beneficis en aquest sentit que pugui
generar la venda d’una substància nociva per a la salut de les
persones. Com poden suposar, senyores i senyors diputats, per
a aquesta diputada el dictamen de l’Organització Mundial de la
Salut té en qualsevol cas un valor molt superior al fet que
existeixi una llei estatal que apunti en la mateixa direcció.

D’altra banda, emperò, ens enfrontam a un tema que té a
veure amb un aspecte important per a l’economia de moltes
persones que regenten comerços turístics i també, per si això
encara no fos suficient, a una qüestió que té a veure amb la
defensa de la nostra mateixa autonomia, de la nostra mateixa

autonomia política. El Parlament de les Illes Balears en el seu
moment aprovà la figura del comerç turístic; aquesta figura ara
existeix a la nostra comunitat en virtut de l’autonomia de què
gaudim i s’hauria, Sr. Cardona, d’haver desenvolupat en el seu
moment. El Govern, per tant, ha de defensar les seves
competències exclusives en comerç; si el Govern hi té
competències exclusives ha d’exercir-les de la manera que hom
consideri més convenient. El Govern legítim de les Balears ho
pot fer, i la cambra on s’expressen les minses quotes de
sobirania que tenim, el Parlament de les Balears, també. 

S’ha de dir que a l’hora d’intentar equilibrar les balances
entre les garanties que cal establir per a la salut pública i el
normal desenvolupament de l’activitat comercial s’han de tenir
en compte de manera molt especial els sectors més vulnerables.
És obvi que no s’ha de vendre tabac als infants ni als
adolescents, als menors, per entendre’ns, ni en els comerços
turístics ni a cap altre lloc. Consideram, per tant, que era i és
correcte la referència que hi fa la proposició no de llei del PP i
també la que hi fa l’esmena d’Unió Mallorquina.

D’altra banda s’ha de tenir en compte que la venda de
productes derivats del tabac constitueix una part important de
les vendes que tenen lloc en els establiments turístics. Suposaria
per tant unes pèrdues econòmiques importants per a aquest
sector el fet de no poder-hi vendre productes derivats del tabac.
Si tenim en compte que les persones adultes per norma general
han de ser responsables de la seva salut i han de poder, d’altra
banda, utilitzar la seva llibertat per tenir-ne més o menys cura,
no creim que hagi de ser imprescindible que no es pugui vendre
tabac als comerços turístics, sempre i quan aquesta venda es
produeixi dins el marc del que estableix la llei i el que marca,
així mateix, el sentit comú.

Ens trobam, per tant, en una situació en què hom pot
acceptar la conveniència de presentar la proposta als governs
espanyol i balear en els termes en què apareix en el punt 1 de
l’esmena presentada per Unió Mallorquina i també per la
proposició no de llei del PP, i així mateix també consideram que
si prenem aquesta decisió el Govern de les Illes Balears hauria
de fer per manera que es plantegi la inclusió en el REB per a les
Illes Balears. Aquest aspecte fa que la proposició feta per Unió
Mallorquina sigui des del nostre punt de vista més completa que
la del PP: inclou els elements fonamentals de la proposició que
presentava el Partit Popular i al mateix temps la complementa
en aquest últim aspecte que hem esmentat. Per tant hi votaríem
a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:



1166 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 25 / 1 d'abril del 2008 

 

Gràcies, Sra. Presidenta. L’any 2005 les Corts Generals,
amb la Llei de mesures sanitàries, varen prohibir la venda de
tabac a tots els comerços a excepció dels estancs. Si la cosa
hagués quedat aquí probablement no hi hauria hagut gaire
polèmica, però després l’executiu central va permetre la venda
de tabac als quioscs i seguidament, i per a sorpresa de molts, va
autoritzar la distribució de tabac a establiments com ara
Aldeasa, per exemple, que, com sabem, tenen l’exclusiva dels
comerços en els aeroports.

Des del Grup del BLOC per Mallorca i PSM-Verds donam
suport a totes les mesures que serveixin per restringir el consum
de tabac, en aquesta qüestió crec que tots els grups hi estaríem
d’acord, però en aquest cas que ens ocupa en aquest moment
som davant un clar cas d’injustícia, perquè si el criteri és
prohibir la venda de tabac per tot no hi ha cap problema, però el
que no pot ser és que botigues com Aldeasa sí que pugui vendre
i en canvi els nostres comerciants de turisme no ho puguin fer.
El més greu és que a l’any 2006 el Govern de l’Estat va
autoritzar les illes Canàries a vendre tabac en els seus comerços
turístics; clar, això és evident que suposa un greuge comparatiu
cap a les Illes Balears que no es pot acceptar, crec que amb
aquestes normatives el mínim que s’ha de fer és demanar
coherència.

Tots estam d’acord amb l’existència d’un problema de salut,
com havia dit abans, però quan el Govern central permet tantes
excepcions, primer els quioscs, després les illes Canàries, no es
pot alAlegar la salut per part del Govern central en aquesta
qüestió, no és un tema de salut, sinó que és un tema econòmic.

El Parlament vull recordar que, per fer front a aquesta
situació, previ un acord que, com s’explicava abans, vàrem tenir
tots els grups per unanimitat, finalment aprovà el 2006 la
creació de la figura del comerç turístic. Podríem entrar a discutir
si aquesta concreta decisió que es va prendre era la més
adequada tècnicament, però aquesta és la que tenim i ara crec
que hem de ser conseqüents amb allò que es va aprovar i amb la
postura que també ha defensat el Govern de les Illes Balears
actualment, en defensa dels interessos econòmics propis de les
Illes Balears; de fet, el Govern de les Illes Balears ja ha fet feina
en aquesta línia i de fet, a través de la Conselleria de Comerç i
Indústria, quan es va plantejar la possibilitat que Madrid
interposàs el recurs d’inconstitucionalitat, es varen plantejar
diverses possibilitats al Govern de Madrid per intentar evitar,
precisament, aquest recurs que, com sabem, finalment aquestes
possibilitats no varen anar a bon port i des de Madrid es va
interposar aquest recurs d’inconstitucionalitat.

Mirant un poc el recurs i les alAlegacions que es fan des del
Govern de Madrid, hem d’arribar a la conclusió que l’Estat, per
a nosaltres, confon la possibilitat d’ubicar màquines
expenedores de venda de tabac amb la possibilitat que es pugui
fumar a l’interior dels comerços, que vull entendre que seguiria
prohibida aquesta possibilitat i, per tant, no és el mateix poder
vendre a través de màquines expenedores dins aquests comerços
i el tema de si es pot o no fumar dins aquests comerços on,

lògicament, tots estam d’acord que hi hagi i existeixi la
prohibició per raons laborals.

Ara, un Acte del Tribunal Constitucional, molt recent, d’11
de març del 2008, sense entrar en el fons de l’assumpte,
simplement entra a la qüestió de si s’ha d’aixecar o no la
suspensió que qualsevol impugnació que per part del Govern de
l’Estat es fa d’una norma autonòmica, i en aquest cas el
Tribunal Constitucional, donant la raó als serveis jurídics del
Govern i del Parlament de les Illes Balears, aixeca la suspensió
del precepte impugnat. Per tant, som davant un acte que és
bastant important, però no definitiu, la qual cosa demostra que
el Govern de les Illes Balears i la conselleria en concret ha fet
la feina que pertocava. El que demana ara la proposició no de
llei del Partit Popular és una cosa que, de fet, ja s’està fent per
part del Govern, com ho demostra, com deia, aquest aixecament
de la suspensió de la norma que ara s’ha guanyat en el Tribunal
Constitucional.

Per altra banda, s’ha presentat una esmena respecte de la
inclusió dels comerços turístics també en el règim especial de
les Illes Balears, la qual ens sembla molt interessant, i per tant
donarem suport a l’esmena que s’ha presentat que recull tot el
resum que és donar suport als interessos econòmics propis de
les Illes Balears, més afegir la possibilitat d’incloure la qüestió
en el règim especial de les Illes Balears. Per tant, des d’aquest
punt de vista, això sí, recordant que el Grup del BLOC PSM-
Verds vol deixar constància que el que demanam a la proposició
no de llei la Conselleria de Comerç i Indústria, el Govern de les
Illes Balears en definitiva ja ho està fent, però creim que és
important que hi hagi aquest acord del Parlament de les Illes
Balears per deixar clar al Govern de l’Estat quina és la postura
que defensam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la Sra. Mercadal la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
M’hauran de permetre que iniciï aquesta intervenció fent una
reflexió entorn de la Llei 28/2005 que va aprovar el Govern
central per lluitar contra els efectes nefastes que té el tabac
damunt la salut. Sobre la bondat d’aquesta llei crec que no hi ha,
que no pot haver-hi cap tipus de desacord, sobretot quan
recordem dades tan impactants com que un 14% de les morts
anuals en el nostre país són atribuïbles al tabaquisme, o que un
75% de la població no és fumadora i amb la condicions anterior
es convertia, involuntàriament, en fumadora passiva, sense cap
dret reconegut per sortir d’aquesta situació. Per tant, seguim
aplaudint aquesta llei que va ser votada favorablement per
unanimitat de tots els partits estatals i que es basa en tres pilars:
primer pilar, protecció a les persones; segon pilar, regulació dels
canals de venda, i tercer pilar, llocs on està permès fumar a
aquells que lliure i conscientment hagin pres la decisió de
continuar fumant. Perquè, tal com va dir el president Rodríguez
Zapatero no fa gaire, aquesta llei respecta la llibertat individual
però de manera que aquesta llibertat es pugui exercir
exclusivament en l’àmbit privat de cadascú.
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Però el que avui debatem aquí no és aquesta llei, assumida,
aplaudida i fins a hores d’ara efectiva, segons demostren les
estadístiques; el que avui debatem aquí és la proposició no de
llei que el PP ens presenta amb uns termes idèntics a la que va
presentar en aquest Parlament i que va ser debatuda dia 28 de
març del 2006. Però no és exacta amb els termes a la que es va
aprovar, i aquí la informàtica els ha fet una mala jugada perquè
han fet allò de copiar i aferrar, i no han inclòs una esmena
d’addició que en aquell mateix ple es va aprovar; és una simple
anècdota i no canvia el fons de la qüestió.

Aquesta proposició no de llei fa referència al segon dels tres
pilars que jo abans esmentava, als canals de venda. Tal com es
va debatre extensament i acordà ara fa dos anys, a les nostres
illes existeixen uns interessos comercials lligats al sector turístic
legítims i que també són defensables; uns interessos que,
recordem, també va reivindicar el colAlectiu de quioscs de
premsa a nivell estatal i als quals el Govern central va ser
sensible, conscient del perjudici que els representava deixar de
vendre tabac, ja que en aquell moment es va anomenar que un
40% haurien hagut de tancar, per tant els va autoritzar amb unes
condicions específiques a seguir venent-lo.

Per la seva similitud, el meu grup es demana: no hagués
estat millor dialogar i consensuar amb el Govern central una
mesura semblant per als nostres comerciants de zones
turístiques? Malauradament no va ser així, l’escassa cultura de
l’acord tradicional del Partit Popular els va fer plantar cara al
Govern central, d’un altre color polític en aquell moment, i
mitjançant la llei d’acompanyament dels pressuposts del 2007,
mètode al qual ja ens hem referit altres vegades criticable des
del nostre punt de vista pel poc ortodox que és, vam proposar
mecanismes per desdibuixar una llei bàsica, mecanismes que
d’altra banda, no van desenvolupar, demostrant una manca total
de rigor procedimental, recordin si no els comerços turístics
anàlegs als hotels i als hostals es van quedar en una figura
teòrica, ja que el Partit Popular no va fer un reglament per
concretar quines condicions havia de reunir un comerç per
poder-se etiquetar com a tal.

No hauríem de fer demagògia amb el tema de les illes
Canàries. Canàries té un règim fiscal diferent i també té una
distribució de tabac diferent de la resta d’Espanya. Dic tot açò
per arribar a la conclusió que aquesta sèrie de despropòsits no
han tingut més que uns perjudicats: el sector comercial de les
zones turístiques que aparentment en aquell moment era qui
tothom volia protegir. El meu grup opina que, front a la política
de gestos de l’anterior Govern, ple de paraules buides simulant
donar suport als comerciants, ara és el moment de consensuar
amb el Govern de Madrid normatives que, respectant la llei
contra el tabaquisme, evitin els perjudicis econòmics i laborals
als comerços que tradicionalment havien dispensat tabac a les
zones turístiques. I estam segurs, i endemés animam a seguir
aquesta línia, que l’actual Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia sabrà dur a bon port aquestes gestions.

Per tant, donarem suport a l’esmena de substitució
presentada per Unió Mallorquina, ja que ens sembla la forma i
l’actitud adequada demanar que es valori ampliar els canals de
distribució als comerços turístics i, una volta trobada aquesta
fórmula d’enteniment entre administracions, plantejar-se la
possibilitat que quedi reflectida dins el règim especial per a les

Illes Balears. Ens sembla correcte aquest text, sobretot una volta
llegit l’Acte del Tribunal Constitucional, del qual ningú no
hauria de fer una lectura interessada sinó una lectura objectiva,
el qual transcriu part dels arguments que per a la defensa de
l’aixecament de la suspensió de l’article 14.1 de la llei
d’acompanyament dels pressuposts del 2007 fa el lletrat
d’aquest Parlament, reconeix que, en tot cas, la possibilitat de
venda de tabac mitjançant màquines expenedores es limitaria a
certs establiments comercials ubicats en àrees de gran afluència
turística i, en tot cas, la instalAlació d’aquestes màquines
expenedores queda supeditada a l’autorització prèvia d’un òrgan
estatal, que és el Comissionat per al Mercat de Tabacs.

I un poc més endavant, el Tribunal manifesta que un dels
arguments per aixecar la suspensió cautelar és per la conclusió
a la qual ha arribat que no existeix correlació directa entre llocs
autoritzats de venda de tabac i llocs on està permès el seu
consum, i que així ho preveu la llei estatal, posant precisament
com a exemple el permís donat als quioscs de premsa per
vendre, de manera limitada i controlada, mitjançant màquines
expenedores, el tabac.

Dit açò i remarcant la importància de la salut sobre tota la
resta d’interessos, a l’espera que es pronunciï el Tribunal
Constitucional sobre el fons de la controvèrsia, conscients que
la dinàmica europea va en sentit restrictiu, nosaltres volem
reconèixer la tasca desenvolupada per l’actual Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia i animar-los a continuar fent feina
per trobar una sortida acceptable per als comerços turístics amb
els controls que la llei prevegi.

En definitiva, el meu grup confia que tots els partits
representats en aquesta cambra podran acceptar aquesta esmena
de substitució, ja que millora el text proposat pel PP, tal com he
dit, repetitiu des de fa dos anys, i que ha quedat demostrat que
pels motius que sigui no va donar resultats positius, que és, de
fet, el que tots volem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Té la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Havia intentat parlar, crec
que parlar del tema de salut en aquesta qüestió és innecessari
per una raó, perquè tothom hi estava d’acord, i havia intentat
parlar de justícia. Clar, ara em comenten, de política de gestos.
Havia intentat evitar entrar en aquesta qüestió o en aquestes
qüestions, però si volen, doncs podem parlar de gestos. Gest
número 1: el Govern de les Illes Balears, quan veu que surt,
primer de tot aprova la llei, podríem dir d’antitabac, que era
com es coneixia, de les Illes Balears, abans que el Govern
central, política de gestos. Segon fet en la política de gestos:
quan es crea aquesta polèmica, que perjudica els comerços de
les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears demana a la
ministra del Govern central, en aquell temps del PSOE, i la
consellera era del Partit Popular, la consellera del Govern de les
Illes Balears, demana audiència perquè rebin els empresaris; no
la volen rebre, política de gestos. La consellera demana llavors
ser rebuda personalment per la ministra; la ministra no la vol
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rebre, política de gestos. Això són uns gestos magnífics, Sra.
Mercadal.

Clar, llavor diu, és que no tenen capacitat de negociar; i com
vol que negociem si la Sra. Ministra del seu partit no vol rebre
la consellera del Govern balear? Com és possible això? Quin
gest és aquest o això no és un gest?

Una altra política de gestos, o un altre fet en la política de
gestos: per què és que a Canàries sí i a Balears no? Per què és
que els quioscs sí i els comerços turístics no? Per què és que
canviaren la llei i quan aquí els comerciants d’aquí i els
empresaris d’aquí anaren a Madrid i demanaren que se’ls tractàs
com a la resta, ni tan sols els volgueren rebre? I ara ens ve a dir
que és culpa del PP que hi hagi aquesta política de gestos i que
nosaltres només actuàvem de cara a la galeria. Miri, seguírem
actuant de cara a la galeria i per això duguérem aquí, en el
projecte de llei d’acompanyament, una norma que crea els
comerços turístics, que defineix els comerços turístics i que
autoritza l’expenedoria de tabac en els comerços turístics, això
és un gest. Efectivament, és un fet més que un gest, Sra.
Diputada, i és l’interès que els ciutadans d’aquesta terra siguin
tractats justament i igualment que la resta, perquè no oblidi que
qui ha tractat desigualment han estat vostès.

Jo tenia, i li dic la veritat, Sra. Mercadal, jo tenia la idea ara
de donar les gràcies a tots els grups, i ho vull fer, però abans
vull advertir-li una cosa, miri, quan un apunta un dit cap a l’altre
se n’apunta quatre cap a ell; vostè ha sortit aquí a dir tot el que
sigui menys intentar cercar un acord i tractar, per raons que no
sé, de rebutjar qualsevol cosa que proposi el PP. S’equivoca,
amb aquesta postura l’únic que fa és perjudicar els
representants, o millor dit, els comerciants d’aquesta terra,
ningú més, a nosaltres ja no ens perjudica. Comprèn? És a dir,
efectivament, el text que s’ha presentat és el mateix que es va
aprovar en el 2006, per veure què feien.

Miri, hi ha una cosa que a mi em sorprèn i és la falta de
coherència, vostès, Sra. Mercadal, es varen comprometre
públicament a no recórrer davant el Tribunal Constitucional
aquest article; i justament, quan en aquest país hi ha un govern
d’esquerres i a Madrid n’hi ha un altre presenta a Madrid el
recurs d’inconstitucionalitat; això és diàleg i entesa i
coordinació. Què passa que el que vota el PSOE aquí no val en
el PSOE de Madrid? Perquè vostès votaren per unanimitat,
vostès també digueren que sí a això. I ara no és bo? Crec, Sra.
Mercadal, que en lloc d’entrar en aquestes qüestions valdria més
que ens plantejàssim a fer les coses i que les coses funcionassin
i a arreglar les coses, comprèn? Perquè estic segur que els
ciutadans de les Illes Balears ho acceptarien molt més.

Mirin, a mi em pareix molt bé el que proposava el Sr.
Vicens, d’Unió Mallorquina, amb una petita matisació, i jo li
oferiria una transacció sobre aquesta proposta que fa: l’esmena
que fa és de substitució i jo li proposaria que fos d’addició, i li
diré perquè. En el text que vostè diu, que vostè presenta, el punt
primer diu pràcticament el mateix que diu la proposta del Partit
Popular, però amb una diferència i és que nosaltres afirmam que

s’han d’obrir els canals i que s’ha de permetre que el comerç
turístic pugui comercialitzar productes de tabac, i vostè el que
proposa o el que el seu grup proposa és que el Govern valori
ampliar aquests canals de distribució. En la resta no hi ha res a
dir.

Jo entenc, Sr. Vicens, i ho dic sincerament, que el Govern
central ja ha valorat; el Govern central, des del moment que
promou la modificació de la Llei contra el tabac i autoritza que
uns sectors comercials puguin comercialitzar, ja s’ha
pronunciat, ja ho ha valorat. Del que es tracta és que ho puguin
aplicar a tots els ciutadans que estiguin en les mateixes
condicions. I això és el que diem nosaltres; el que sí em pareix
interessant, si vol per reforçar aquest criteri, és el punt 2, per
tant, jo li ofereix, és a dir que s’inclogui, als efectes
d’entendre’ns, que s’inclogui dins aquesta proposta no només el
paràgraf del Partit Popular sinó que, a més, se solAliciti del
Govern de les Illes Balears que es plantegi la inclusió de la
venda de productes de tabac dins el règim o dins el futur
projecte de llei de règim especial de les Illes Balears.

Aquesta seria la proposta que, si vostè l’admet, la podríem
sotmetre a votació i, si no, doncs mantendríem el nostre text així
com està.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, molt ràpidament, donat l’hora que és. Per ser pragmàtic,
vostè sap que el nostre grup, els d’Unió Mallorquina són
pragmàtics, si a vostè li pareix interessant el punt 2, el més
ràpid, el més clar davant tothom és que ens votin l’esmena de
substitució que manté el punt 1, el qual compartim, i el punt 2
que vostè em diu que és interessant.

(Rialles i remor de veus a la sala)

Per tant, jo em mantenc amb l’esmena de substitució.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest cas, doncs, donat que no s’accepta per part del
Partit Popular l’esmena tal com ve presentada, el que votarem
en aquests moments serà la proposició no de llei que ha
presentat el Partit Popular. Passam a votar i votam.

Sí, 27; no, 29.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 3270/07, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cambra hiperbàrica a
Menorca.

Acabada la votació, passarem a la següent proposició no de
llei, que és la presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la cambra hiperbàrica a Menorca. El Sr. Serra, no, és
que ningú no m’ha demanat la paraula. Sr. Gascón, té la paraula.
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EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Donada l’hora que és serem ràpids,
seguirem parlant una estona més de salut i parlarem de la
cambra hiperbàrica. És una proposició molt breu, molt concreta,
s’ha de dir que existeix una cambra hiperbàrica a Menorca,
existeix una cambra hiperbàrica que és molt antiga, que té ja
més de vint anys, una cambra hiperbàrica que és propietat del
consell insular, però que està situada en el parc de bombers, que
és l’únic lloc hàbil que hi havia en aquell moment per colAlocar-
la, que és una cambra que, com he dit, és molt antiga i que no és
adequada per a les necessitats actuals; necessitats actuals que ja
no són tan sols, no s’empra tan sols per a problemes
d’immersions, atès que les cambres hiperbàriques avui en dia
s’empren, més que per a temes d’immersió, de problemes greus
d’immersió, que n’hi ha pocs afortunadament, s’empren més per
a problemes sanitaris, com a diabetis, com a determinades
hemorràgies, etcètera, i per tant precisen d’estar a un hospital.
En cap moment, poden ser on és ara la de Menorca, la qual no
es pot emprar, malgrat la bona voluntat del consell insular i
especialment la bona voluntat del professional sanitari, el doctor
López que porta la cambra hiperbàrica, no es pot de cap manera
actuar d’altra, que és com es fa en aquests moments que és
només per a problemes d’immersió; problemes d’immersió que
és obligatori que hi hagi una cambra hiperbàrica a zones en què
es fa immersió i que hi ha clubs de submarinisme.

Per tant, només es cobreix un petit tros, no es cobreix el
vessant sanitari que és el més important en aquests moments i
per això, en el seu moment, es va preveure en els plànols de
l’hospital Mateu Orfila de Menorca que es posés una cambra
hiperbàrica. Es va preveure, com dic, en els plànols funcionals
del 2004 hi era i de cop i volta va desaparèixer, sempre hem
desconegut els motius, pot ser era perquè quan es plantejar es va
posar, el local on havia d’anar era al costat d’urgències, al costat
dels despatxos d’urgències i, segons la normativa, les cambres
hiperbàriques han d’estar a un lloc explosionable per amunt i
per amunt hi havia psiquiatria, per tant, evidentment, no es
podia posar aquesta cambra i no es va cercar aquest lloc.
L’única explicació que tenc jo perquè no es posàs, a part d’una
altra que no puc dir aquí perquè no la podria demostrar, però el
fet és que la cambra hiperbàrica aquesta no s’ha pogut posar, no
s’ha posat, i nosaltres hem plantejat, i així ho hem parlat amb la
conselleria, que l’abans possible es pugui disposar a Menorca
d’una cambra hiperbàrica; una cambra hiperbàrica que, com he
dit, pugui servir per a problemes sanitaris i per tant ha de ser a
l’hospital Mateu Orfila, no pot ser a un altre lloc, malgrat la
bona disposició del consell insular en aquest moment de tenir la
cambra on la tenen, la cambra ha de ser a l’hospital, la cambra
ha de ser encomanada a més professionals.

La cambra, nosaltres no diem en cap moment, i aquí ho
posem a la proposició no de llei, molt curta, en la qual diem que
s’instalAli i gestioni una nova cambra hiperbàrica al lloc que es
consideri més oportú de l’hospital de Menorca, ja sigui
directament o mitjançant un concurs públic o amb uns concerts
amb una empresa, com hi ha aquí, sense anar més lluny, a
Mallorca. Per tant, el que demanam, i esperam l’acceptació de
tots els grups, atès que jo crec que és un problema tècnica i no
d’altre tipus, i la proposició en cap moment intenta ofendre ni

molestar ningú i és purament professional, pensam que podrà
ser aprovada per tots els grups i, per tant, per unanimitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Pel Grup Parlamentari Mixt, té
la Sra. Suárez la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. També molt breument, en primer
lloc agrair aquesta proposició no de llei, no només pel que
pretén sinó perquè he de reconèixer el meu desconeixement
sobre les bondats de les cambres hiperbàriques més enllà dels
problemes de descompressió en casos d’accidents submarins, i
resulta que he pogut saber, preparant aquesta intervenció, que té
un vessant sanitari molt important, en qüestions, a més, com
puguin ser problemes d’insuficiència arterial, tractaments de
cirurgia ortopèdica vascular, osteoporosi, etcètera. Per tant, ja
està bé aprendre alguna cosa.

Efectivament, tenint en compte aquesta funció tan important
d’una cambra hiperbàrica, la nostra postura, lògicament, és
donar suport a la proposició per tal que els ciutadans i
ciutadanes de Menorca puguin gaudir d’un servei d’aquest tipus.

Sí que voldríem fer una segona reflexió, i ho ha avançat ara
el Sr. Gascón, nosaltres voldríem veure si amb la intervenció del
Partit Popular arribàssim a saber què és el que va passar amb
aquesta cambra hiperbàrica. El Sr. Gascón ha donat una possible
explicació tècnica que hi hagués una previsió d’aquesta cambra
en un lloc determinat i després desaparegués o no s’arribàs a
posar, i jo crec que amb la intervenció del representant o de la
representant del Partit Popular seria interessant conèixer quin va
ser el motiu real, si un motiu tècnic, si va ser un motiu sanitari,
de cartera de serveis o fins i tot, i és el que no voldríem que fos
així, supòs que en cap cas es diria, que va ser una qüestió de
tipus polític.

Esperam per tant les explicacions del Partit Popular.
Reiteram el suport a aquesta proposició i el que sí faríem seria
urgir d’alguna manera la conselleria, la seva diligència perquè
aquesta cambra hiperbàrica sigui una realitat com més aviat
millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Popular;
d’Unió Mallorquina no parlen?

Sí, doncs té la paraula el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, molt ràpidament només per anunciar el vot favorable del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina a aquesta proposta, ens
pareix una reivindicació absolutament justa i per tant, li
donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià.

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té
el Sr. Riudavets la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo també seré molt breu, de fet crec que es pot afegir
ben poc a l’argumentació del Sr. Gascón, el que sí que es poden
deduir són una sèrie de coses de les seves paraules, jo intentaré
faré aquí les deduccions. 

En primer lloc, crec que tots coneixem les necessitats de la
cambra hiperbàrica a Menorca, ell ha explicat perfectament per
què és necessària, coneixem també que el projecte del nou
hospital Mateu Orfila preveia fer aquesta cambra i també
coneixem que sense cap explicació el govern del Partit Popular
la va suprimir del projecte, sense explicacions -repetesc- i sense
cap informació a la societat menorquina, simplement no hi va
ser un dia. Açò ho sabem tots i el que no sabem -com ja ha dit
molt bé la portaveu del Grup Mixt- és la motivació d’aquest
canvi, la podem intuir, però no sabem per què es va suprimir
aquesta cambra. Hem de recordar -i açò és important- que el
mateix 2006 encara el gerent de l’IB-Salud, el Sr. Claudio Triay
deia, prometia, que farien aquesta cambra. El 2006 deia que
farien aquesta cambra, està a l’hemeroteca i per tant, qualque
cosa degué passar que no ens han volgut dir. 

Bé, jo supòs que ara la portaveu del Partit Popular pujarà a
la tribuna i ens donarà les explicacions que no varen donar en el
seu moment, donarà la justificació, però és igual, digui el que
digui és igual perquè els fets són els fets. Els fets són que hi
havia un projecte d’hospital on figurava una cambra hiperbàrica
i ara tenim un hospital en funcionament que no té cambra
hiperbàrica. Aquests són els fets. Ens dirà tal vegada que és
qüestió -com ha dit el Sr. Gascón- del lloc on s’havia de posar.
Jo crec que es podien cercar altres ubicacions, que és el que
tocarà fer a aquest govern ara, en el seu moment ho haguessin
pogut fer, però bé, les responsabilitats del Partit Popular ja estan
fixades. Ara parlarem de futur, a mi m’agradaria adreçar-me al
Govern i dir-li que el que hem de fer ara és celeritat, agilitat per
solucionar aquest problema que tenim a Menorca i que sens
dubte aquest govern, n’estic convençut, solucionarà.

Som conscients des del nostre grup parlamentari que sempre
és més difícil corregir que fer les coses ben fetes des d’un
primer moment. Ara ens tocarà amb açò, com amb altres coses
que no vull esmentar, corregir errors del govern anterior o
deixadeses. 

Per tant, l’únic que puc demanar a aquest govern i estic
segur que ho farà és que ho faci i que ho faci com més prest
millor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Antònia Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, avui el
Sr. Gascón ens presenta una proposició no de llei que fa al seu
propi partit i al conseller de Salut corresponent al seu propi
partit i ens demanam per quins motius ho fa i, evidentment,
només pensam en dos. Un, per proposar iniciatives al Govern,
la qual cosa no seria d’estranyar, però sí que ens estranya
perquè el Sr. Gascón dia 18 de novembre del 2007 ja va fer una
pregunta oral al ple del Parlament al mateix conseller Thomàs
sobre la posada en funcionament a l’hospital d’una cambra
hiperbàrica, i el mateix conseller ja va assegurar que al llarg del
2008 entraria en funcionament. Així és que no entenem tanta
insistència, a no ser que al Sr. Gascón no li facin cas, però
també pensam en un altre motiu que podria ser, i és que tal
vegada el que volien és rallar de l’anterior govern balear, com
no pot ser d’altra manera. De totes formes nosaltres estam aquí
per fer feina, per ajudar els menorquins i, per tant, com no pot
ser d’altra manera votarem a favor d’aquesta proposició no de
llei.

Com bé s’ha explicat avui, la cambra hiperbàrica és un
servei que tenim a Menorca des de ja fa molts d’anys gràcies
que el consell insular des de principis dels anys 90 la gestiona.
En aquell moment el consell insular del Partit Popular va
comprendre en el seu moment la necessitat imperiosa de
comptar amb una prestació d’aquestes característiques en una
illa com Menorca on el submarinisme és practicat per turistes i
per residents i a part també seria molt útil per a altres
procediments mèdics. El consell insular la va assumir, no sent
competència seva, i va fer possible que tinguéssim una cambra
hiperbàrica a Menorca.

Aquest servei posteriorment va ser inclòs en el pla funcional
del nou hospital Mateu Orfila i en el moment de redactar el
projecte per part del Pacte del Progrés es va preveure allà on
finalment no es va posar en funcionament, simplement perquè
els serveis tècnics en el moment de construir l’hospital van
constatar la impossibilitat tècnica i física d’incloure-la. Els
motius estan molt ben especificats en tant que les raons per les
quals no es va poder posar en marxa van ser: primer, per no
complir amb la normativa corresponent de centres hospitalaris
quan a renous i seguretat, el projecte que havia deixat llest el
Pacte de Progrés; segon, per la seva inadequada ubicació dins
l’hospital, el projecte que havia deixat llest el Pacte de Progrés;
i per la falta d’espai per a la circulació de pacients i personal
sanitari necessari, també el projecte que havia deixat llest el
Pacte de Progrés.

Per tant, tot açò van ser motius, tots, suficients pels quals
l’anterior gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, el Dr. Claudio
Triay, i l’anterior -i també avui actual- director d’Assistència
Sanitària, Dr. Alegre, van acordar mútuament no situar-la dins
l’hospital ajornant la posada en marxa d’aquest servei en una
segona fase. Segona fase que també incloïa, per exemple,
l’Hospital de dia de malalts psiquiàtrics, que ara s’està
construint i també, per cert, una escoleta infantil de la qual mai
més no n’hem sabut res.
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Per tant, els motius de no figurar entre els serveis de
l’hospital avui són més que justificats i més tenint en compte
que aquest servei de totes formes a Menorca ja s’oferia i per
tant, la població no quedava desatesa. De fet no és l’únic cas,
també s’havia de posar en marxa dins l’hospital la ressonància
magnètica i, per exemple, no tenim aquest servei dins l’hospital
i en canvi Ib-salut dóna aquest servei a través d’una clínica
privada concertada.

Per tant, no sé per què ens hem d’estranyar tant que la
cambra hiperbàrica encara no estigui, millor que ho puguem
tenir dins el mateix hospital, però -repetesc- en aquest cas ni els
pacients estan desatesos ni estan mal atesos.

Així idò, Sr. Gascón, ja per acabar, li repetesc, votarem a
favor d’aquesta proposició no de llei, a veure si ara li fan més
cas, si no, no es preocupi, la pot tornar a presentar que nosaltres
sí que li donarem suport perquè realment després de vuit mesos
de govern ja s’hagués pogut posar en marxa o incloure en
aquesta segona fase com vàrem fer, per exemple, amb l’Hospital
de dia de malalts psiquiàtrics.

Finalment, creim que la Conselleria de Salut ha de fer un
esforç per encertar la ubicació definitiva de la cambra
hiperbàrica ja que al costat d’urgències o de la UCI, que vostès
mateixos van proposar al projecte que van deixar llest, no és el
més adequat. Nosaltres proposam, com ja vam dir en el seu dia,
que se situï en un edifici exterior al costat de l’heliport o a les
immediacions a un edifici annex a l’hospital i, per suposat, que
compleixi amb tota la normativa corresponent d’insonorització,
d’aïllament i de seguretat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Gascón, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí, Sra. Presidenta. A la Sra. Gener es veu que li diuen des
del primer dia que ha de ser agressiva i ens agredeix fins i tot
quan ha de votar a favor, que sembla ser que és el que farà ara.

Jo diré el que ha dit el Sr. Josep Juan i Cardona, jo m’anava
a aixecar per donar les gràcies, també els donaré les gràcies
perquè voten a favor, però hi ha alguns errors que no poden
passar desapercebuts, per exemple, que la Sra. Gener parli que
no hi ha pacients desatesos quan ella presenta a les comissions
que els malalts que es traslladen de Menorca a Mallorca, pobres,
que els facem un hotel, que els paguin més i ara, és que no van
a Mallorca?, és que es pensa que els malalts de la cambra
hiperbàrica se’ls pot atendre a Menorca? El desconeixement de
la persona que li ha dit a vostè aquestes coses és absolut. Vull
dir que els trasllats es continuen fent. Per cert, la cambra, Sra.
Gener, vostè devia ser molt joveneta, però la va posar el Sr.
Tirso Pons, punto y aparte. S’ha acabat.

(Petit aldarull a la sala)

I una altra cosa, i una altra cosa... Sí, sí, ...però és clar és que
diu la va posar el Partit Popular, jo no he dit res, jo aquí no he
sortit a atacar el Partit Popular, no sé si se n’ha adonat i qui la
presentava era jo i vostè ha sortit amb una cama per endavant,
idò miri, ara la hi poso jo, què vol? El Sr. Tirso Pons és qui la
va fer. 

Home! Dir-me que els plànols de l’hospital els va fer el
Partit Socialista, és a dir, el 2001...,  l’1 de gener del 2002,
perquè hi va haver una transferència, és mentir a un mort. Sra.
Gener, de veritat que no sap...?, de ver...?, em cau això només
de pensar-ho, de ver que no sap qui manava quan van fer els
plànols a l’ib-salut, Esclaramunda 19? El Sr. Rodrigo de Santos.
Deixem-ho fer, això tampoc no ho havia pogut dir.

Miri, Sra. Gener, la cambra és necessària, vostè ha vingut
aquí, ens ha dit que sí, que no estan desatesos, vostè ha buscat
problemes, ha anat a  buscar problemes, els ha trobat, ha fet un
diagnòstic fals i posa remeis equivocats, és allò que va dir
Grouxo Marx “la política es el arte de buscar problemas,
encontrarlos, hacer diagnósticos falsos y remedios
equivocados”.

Gràcies, presidenta.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. 

Pel que han manifestat, tant el grup proposant com els que
li han donat suport, entenc que aquesta proposta pot quedar
aprovada per assentiment. Doncs queda aprovada per
assentiment.

Abans d’aixecar la sessió, si els sembla bé, el Parlament de
les Illes Balears voldria manifestar el seu condol a la família del
Sr. Miquel Mulet, exlletrat major d’aquesta institució, que ha
mort avui.

S’aixeca la sessió.
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