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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats si els sembla bé començaríem la
sessió. El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 3289/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millora de les condicions laborals i
retributives.

La primera pregunta és la RGE núm. 3289/08, relativa a la
millora de les condicions laborals i retributives que formula la
diputada Sra. Maria Torres i Marí. Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut i Consum,
ens agradaria saber quines són aquestes mesures efectives amb
les quals fa feina la seva conselleria per millorar les condicions
laborals i retributives dels metges.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, des
que vàrem assumir la responsabilitat de gestionar l’assistència
sanitària de la nostra comunitat tenim molt clar que, entre altres
coses, un objectiu és millorar les condicions laborals dels
professionals sanitaris. Ens vàrem trobar amb molts de
problemes, problemes antics, problemes que no es varen
resoldre a l’anterior legislatura i, per tant, vàrem establir com a
objectius prioritaris fer inversions en infraestructures,
augmentar recursos humans, per exemple a l’atenció primària
que ja duim trenta-dos metges més en nou mesos i donar suport
a les reivindicacions. 

Ens hem trobat amb una urgència, amb un canvi de
sensibilitat per part del sindicat i nosaltres volem establir vies
de diàleg sense posicions de força. Tothom sap que ja es varen
plantejar dos dies de vaga, de llavors ençà hem tengut meses per
acostar, aproximar postures i en aquest moment nosaltres volem
comunicar que ens hem compromès i hem donat les passes
necessàries perquè un caramull de mesures que suposen
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millores entre altres coses laborals i salarials que suposen,
aproximadament, els set milions d’euros estiguin damunt la
taula. 

De què parlam? Parlam, entre d’altres coses, d’una oferta
pública d’ocupació que representa donar estabilitat a més de
quatre-cents metges, però que, evidentment, això ho hem de fer
a l’Administració pública amb els valors d’igualtat, mèrit i
capacitat. Parlam d’un pla d’estabilitat per a interins, parlam
d’equiparar l’hora de guàrdia, per situar-nos com la quarta
comunitat autònoma en aquest concepte, després de quatre anys
de cap millora per l’anterior administració, parlam que hem fet
una norma per al MIR que suposa millores econòmiques al
voltant d’un 30% i parlam de voler caminar cap a 1.500 targetes
per metge de família adequant i reconeixent l’esforç individual
en funció de targetes sanitàries. 

En conjunt són disset mesures que representen l’aposta que
fa la conselleria, l’aposta que fa el Govern per donar resposta
als seus professionals, són mesures concretes que suposen
considerables millores salarials i de condicions i que, per tant,
són esforços que fa la conselleria i el Govern dins una
conjuntura econòmica no precisament fàcil. El Govern està
disposat a parlar, a negociar on sigui i durant el temps que sigui
necessari sempre des d’un esperit constructiu, realista i tenint en
compte les conjuntures en les quals ens movem. L’objectiu
comú de les parts, estic convençut, és arribar a un acord, frenar
el conflicte, perquè la vaga no beneficia ningú i, per tant, ens
hem de deure a la salut dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.2) Pregunta RGE núm. 3295/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reactivació de l'economia de les Illes
Balears.

Doncs passarem a la següent pregunta que és la RGE núm.
3295/08, relativa a la reactivació de l’economia de les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Tadeo. Sr. Tadeo, té la
paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. De
cada dia la desacceleració econòmica ens aporta xifres més
preocupants. L’informe del Centre de Recerca Econòmica situa
el creixement en un 2,4% en front del 2,8% que va preveure el
Govern. La creació de llocs de feina creix cada vegada menys,
només puja la tendència del mercat laboral dels anys 2005, 2006
on a la vegada que descendia el nivell d’atur, de desocupació, a
la vegada es creaven nou llocs de feina. El conseller de Turisme
de Menorca no augura una temporada turística bona, es preveu
que la desacceleració econòmica que hi ha sigui més forta del
que es pensava, es preveu per a finals de l’any 2008 i 2009 un
creixement, tan sols, de l’1,5%, la xifra més baixa des de l’any
1993. La inflació se situa en un 4,5%, la més alta des de juliol
de l’any 1995, amb un increment de preus de productes bàsics
com puguin ser el pa i la llet. Els ciutadans de les Illes Balears

a mesura que passa el temps tenen més dificultats per arribar a
final de mes. El Fons Monetari Internacional ha fet un retall
dràstic de les previsions de creixement d’Espanya i també de
Balears, limita el creixement en un 1,8% i preveu també un
increment de les taxes d’atur. 

Tot l’esmentat és clar, és el reflex que té sobre el mercat de
treball, és des del punt de vista social la conseqüència més greu.
Hem de berenar molts de matins amb titulars de premsa com:
"la crisis deja al borde de la quiebra constructoras que
impulsaban grandes promociones. Las empresas del sector
aventuran que la crisis real estallará en el 2009". L’any 2007
s’ha caracteritzat per ser l’any que més empreses s’han dissolt,
per ser l’any que menys empreses s’han creat i en aquest sentit
demanam, volem saber, quines actuacions té previstes el Govern
a través dels mil milions d’euros que va anunciar el conseller el
passat dia 11 de març.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Govern té previst fer
un programa d’inversions que està recollit al pressupost de la
comunitat autònoma per un valor, aproximat, d’uns mil milions
d’euros contemplant el que inverteixen les conselleries de perfil
netament inversor més el que invertiran consorcis, fundacions
i empreses públiques. Això va adreçat a distintes àrees, com ja
hem explicat en reiterades ocasions, com són les infraestructures
educatives, les infraestructures sanitàries, la recerca i l’habitatge
de protecció oficial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Tadeo, vol fer ús de la
paraula? 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament, com vostè molt
bé va dir dia 11 de març: “el Govern pone mil millones para
frenar la desaceleración económica”. L’important d’açò és que
veim que el passat mes de setembre es varen fer uns
pressupostos, varen entrar en aquest parlament el mes d’octubre
i, senzillament, el que ara diuen que faran amb els mil milions
d’euros és allò que havien dit que farien, és a dir, no aporten res
de nou front a la situació de crisi econòmica que existeix. 
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Avui mateix, a Menorca, al diari apareix un altre titular: "La
venta de vehículos desciende un 40%", més d’un 30% en el que
duim d’any. El president del sector qualifica la situació de
crítica i en aquest cas tenim un govern que diu que farà qualque
cosa i, senzillament, es remet als pressupostos que ja teníem
aprovats. No aporta res de nou, no aporta cap solució per als
ciutadans de les nostres illes, no aporta cap mesura positiva, en
positiu, addicional al que ja tenien previst els pressupostos,
senzillament intentarà executar el pressupost, però no aporta res
més i es va limitar dia 11 de març, o dia 13 de març, després de
les eleccions, a treure un titular dient que es posarien mil
milions d’euros per tal de frenar aquesta desceleració
econòmica. 

Creim que és una incongruència o és una falta, fins i tot, de
respecte cap als ciutadans de les Illes Balears dir que posaran
mil milions per tal de frenar la crisi econòmica que ens ve
damunt quan realment el que es diu és tornar a vendre els
pressupostos que ja varen vendre el mes d’octubre de l’any
passat i no prendre cap mesura nova de cara a solucionar la crisi
i capgirar la situació que tenen els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Manera, té la paraula.

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

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Sr. Diputat, el primer de tot és
que el pressupost ja es va elaborar, es va dir quan es va
presentar a aquesta cambra, es va elaborar pensant en un
escenari d’alentiment econòmic en el sector de la construcció.
Això ho tenen recollit vostès en el Diari de Sessions, es va
comentar, fins i tot, el pressupost es va elaborar amb una
previsió de creixement econòmic tres dècimes inferior del qual
l’anterior conselleria d’Hisenda preveia, que parlava d’un
creixement econòmic del 3,1%, 3,2% i nosaltres el varem reduir
al 2,8%. El pressupost es va treballar amb una perspectiva,
precisament, anticíclica aportant, sobretot, en el capítol inversor
una potent injecció pressupostaria, que els comentava abans,
adreçada a aquests tipus d’infraestructures que s’orienten cap al
teixit educatiu, les infraestructures sanitàries, la investigació,
etc. 

Un element nou que s’ha posat damunt la taula, que no està
recollit estrictament, és el tema de l’Institut de Crèdit Oficial, és
a dir, les accions que es varen signar a l’Institut de Crèdit
Oficial per valor de trenta milions d’euros que impliquen suport
i ajuda a emprenedors i petites i mitjanes empreses, si a això li
suma la quantitat del pressupost, evidentment, hi ha un marge
de maniobra important per fer front a l’escenari de la
desceleració de l’economia.

 Tenim ben present una qüestió que vostè ignora, Sr. Tadeo,
i és el marge de maniobra molt limitat que té el Govern en
funció dels problemes als quals ens hem hagut d’afrontar per
herències rebudes, per problemes de deutes i de desajusts
pressupostaris. Això no és una qüestió trivial ni és una qüestió
que aquest conseller vulgui treure dia rera dia, però és la realitat
que tenim i això condiciona, moltíssim, la capacitat de maniobra
pressupostària d’aquest govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 3290/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fidelització i formació dels
professionals de les illes menors.

La següent pregunta és la relativa a la fidelització i formació
dels professionals de les illes menors i la formula el diputat Sr.
Francesc Dalmau. Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot bon dia a tothom. La
fidelització i la formació dels professionals de les illes menors
és molt important des del punt de vista d’atenció a la salut dels
ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes. Quines accions, ens
pot informar, Sr. Conseller, estudia la seva conselleria per
avançar en aquests aspectes?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, des de la Conselleria de Salut som plenament conscient de
la necessitat de treballar en la fidelització dels professionals
doncs és una problemàtica real per un dèficit de professionals
que no és just a la nostra comunitat sinó al conjunt del país. 

Ens vàrem trobar amb una manca de planificació en recursos
humans, però a hores d’ara ja estam en disposició d’engegar una
sèrie d’iniciatives per intentar rebaixar aquesta desigualtat
d’oportunitats que puguin tenir les illes menors, especialment,
en temes de formació. Ja hem traslladat a la part social i als
professionals la voluntat de treballar en una sèrie de línies molt
específiques, per una banda un programa específic per a la
captació de professionals mèdics que contempli quantitats
econòmiques perquè puguin ajudar quan aquesta persona vagi
a una illa menor que trobi facilitats per a la seva família i per a
ell sempre i quan hi hagi un compromís de permanència durant
un període de temps. 
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En aspectes de formació hem plantejat a la part social un
programa exclusiu de rotacions docents retribuïdes a l’hospital
de referència, és a dir, a l’hospital Son Dureta amb durades en
funció d’antiguitat, de períodes que van entre una setmana i tres
mesos. D’aquest sistema poden beneficiar-se tots els metges
d’Eivissa i de Menorca que tenguin més de tres anys
d’antiguitat.

En l’aspecte retributiu hem ofert als metges d’Eivissa i de
Menorca poder accedir a quantitats superiors a les borses de
productivitat variable en relació amb Mallorca i que puguin
reconèixer, de qualque manera, i incentivar el treball que
desenvolupen en condicions a aquestes illes. A això se sumen
altres projectes en els quals treballen les gerències i, per tant,
són mesures importants que nosaltres pensam que van en la línia
d’intentar fidelitzar professionals més enllà d’un augment d’un
complement o d’un augment salarial pur i dur que no garanteix,
en cap moment, ni incentiva la permanència d’aquests
professionals. Des de la conselleria som conscients que hem de
treballar perquè els professionals tenguin elements suficients
per fidelitzar-los a les illes menors. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. No vol fer ús de la paraula el
Sr. Dalmau.

I.4) Pregunta RGE núm. 3291/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a infraestructures sociosanitàries
d'Eivissa.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 3291/08, relativa
a infraestructures sociosanitàries a Eivissa, i la formula la
diputada Sra. Maria Torres. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa unes setmanes a la premsa
d’Eivissa varen aparèixer unes declaracions de l’antic conseller
d’Assumptes Socials al Consell d’Eivissa i en aquestes
declaracions, concretament, deia que hi ha una absència de
prioritat inversora del Govern de les Illes Balears actual en les
infraestructures sociosanitàries d’Eivissa. Voldria saber si la
Sra. Consellera d’Assumptes Socials està d’acord amb aquestes
afirmacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bon dia a tothom, presidenta. Efectivament, no puc estar
d’acord amb les valoracions que fa l’exconseller de temes
d’afers socials a l’illa d’Eivissa. Nosaltres en aquests moments
acabam dues residències, la de Sant Antoni i la de Sant Jordi,
que han generat problemes de gestió a conseqüència que varen
sortir a concurs amb una quantitat molt baixa que no
corresponia a la realitat dels preus de l’illa i això ha generat que
hi hagi un retard amb el tema de la inauguració i la posada en

funcionament d'aquestes residències la qual cosa també ha
suposat un cost afegit al preu inicial. 

A mes a més, nosaltres tenim la previsió ja feta i anunciada
públicament conjuntament amb la consellera, la Sra. Patrícia
Abascal, de temes d’afers socials amb les inversions que es
realitzaran a l’illa d’Eivissa, concretament entre cinc i set
centres d’estades diürnes que serà la inversió que realitzarem
aquesta legislatura a l’illa d’Eivissa, de la mateixa manera que
ho feim a Mallorca i que ho feim a Menorca amb criteris de
planificació poblacionals i de necessitats i amb criteris d’equitat
a les quatre illes. No puc estar d’acord amb aquestes
declaracions perquè realment no només hi ha una voluntat
inversora sinó també hi ha una planificació feta de les
necessitats de cada una de les illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula? No.

I.5) Pregunta RGE núm. 3293/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsions en relació amb l'inici de la
temporada turística a Menorca.

Passam a la següent pregunta, es la RGE núm. 3293/08, la
formula la diputada Assumpta Vinent i és relativa a la relació de
l’inici de la temporada turística a Menorca. Sra. Vinent, té la
paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots. Sr. Conseller de
Turisme, la pregunta que li faig fa referència a la seva opinió
sobre quines previsions, quines perspectives hi ha a Menorca
per a la propera temporada turística perquè tots hem detectat a
nivell de carrer i a nivell empresarial que està bastant malament
el tema turístic a Menorca, per tant, el que volíem saber és
quines previsions es detecten als mercats turístics i si són dades
amb les quals podem estar optimistes o més bé pessimistes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Sr. Buils, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vinent, com vostè sap molt bé
el Govern no fa previsions, com es diu, d’una manera d’anàlisi
científica a priori, ni les feim ara ni les va fer el darrer govern,
mantenim la filosofia de l’anterior govern en el sentit que al
final passarem comptes. Sí que tenim impressions, tenim
impressions del clima que s’ha transmès, del propi sector, de les
dades avançades que hem tengut a les fires de World Trade
Market, de FITUR i ITB i d’acord amb aquestes impressions,
d’acord amb aquestes primeres dades, jo crec que no podem ser
excessivament optimistes, però crec que hem de tenir prudència
i que d’alguna manera les previsions ens indiquen que el mercat
alemany continua sent un mercat difícil per a l’illa de Menorca,
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que el britànic pareix que mostrarà una tendència bàsicament
estable i que el mercat espanyol serà un mercat punter o pilar
dins la temporada d’Eivissa. 

No obstant això, no d’ara, durant molts d’anys es parla
d’aquest problema, de temporades difícils a l’illa de Menorca,
no és enguany la novetat i al final, com l’any passat, llavors hi
ha que si més del 4,4% globals que crec que indiquen la
filosofia de l’anterior govern que hem d’esperar que passi la
temporada alta, que passi la temporada i fer al final l’anàlisi
exhaustiva. No obstant pot adonar-se que ja amb els warning
que hem tengut, bàsicament del mercat britànic, ja hem
començat campanyes de productes específics per a l’illa de
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buils. Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo crec que ja és hora
de posar fil a l’agulla perquè a Menorca passam per moments
vertaderament pessimistes en aquest aspecte de les previsions
que hi ha per a la temporada que ara començarem. Jo crec que
més bé que ho poden dir els empresaris com el Sr. Escarrer que
va escriure una carta a la Sra. Barceló, un hoteler dels més
importants d’Espanya, que diu que està preocupat, la situació és
inquietant i, per tant, perdem un 10% dels britànics i també dels
alemanys. ASHOME també se suma a aquestes manifestacions,
el conseller del consell insular, el Sr. Criado, també diu que és
preocupant i, fins i tot, un professor que ha vengut a fer unes
conferències a Menorca parla, avui en dia, de la decepció de la
gent que ve a l’illa de Menorca i ja no torna perquè no hi ha les
condicions adequades per fer estades turístiques importants. 

Fa massa anys que en parlam i que perdem turistes i tots els
partits són conscients. Quasi cada dia surten notícies dolentes i
no hi posam remei. Miri, des del Partit Popular nosaltres creim
que han de ser valents i fer un programa d'acció seriós, no dir
que feim segons les temporades anteriors va passar, hem
d’avançar, no hem d’esperar a acabar la temporada per dir si ha
estat bo o dolent sinó que hem d’agafar la iniciativa d’una
vegada per totes perquè el sector empresarial, hoteler, els
comerços, PIME són els que ens han de recordar a nosaltres, als
polítics, que hem d’anar de la mà amb ells, que hem de fer
qualque cosa i proposen acords, ells són els qui ens proposen
que acordem els partits polítics i els industrials o els empresaris
que facem qualque cosa, que arribam a una situació molt, molt
dolenta, però clar ni el Govern ni el consell plantegen solucions
a curt termini. Jo crec que a Menorca, ara mateix, estam tots un
poc a la inòpia. Miri, nosaltres volem consensuar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Vinent, està molt passada de temps.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, és un segon, només per dir que volem consensuar, volem
trobar solucions, volem trobar solucions juntament amb vostè,
sobretot, permetin-me un segon, sobretot, amb els partits
polítics que sí creuen amb el turisme i ens volem adherir a les
propostes que es facin des del Govern i des del consell i
nosaltres així hem fet moltes propostes en aquest sentit que no
se’ns han acceptat dins els pressupostos, però nosaltres no ens
volem adherir a no res, sinó que ens volem adherir a una
proposta que sigui seriosa ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

... que sigui seriosa i valenta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Buils, té la paraula.

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

Bé, després d’aquesta extensa intervenció, no és que
nosaltres haguem de posar fil a l’agulla, Sra. Vinent, tenim el fil
posat i cosim. Cosim qualque esquinçament fet per l’anterior
govern. Esquinçament, entre d’altres, com campanyes dins el
mercat britànic a través de la Fundació Menorca que se
superposaven amb campanyes de l’IBATUR a la mateixa
televisió amb marques diferents, per tant, em molesta que em
digui que no feim feina perquè sí que hem engegat i de consens
i de parlar amb el sector i de posar temes en marxa amb el
consell d’una manera decidida, no oblidant les institucions que
són allà, en tenim unes quantes hores de viatge pel que fa a
aquesta legislatura. 

Les solucions de la promoció turística a llarg termini són
unes i curt termini són unes altres, fa molts d’anys que parlam
i nosaltres no estam despreocupats, tenim preocupació perquè
si hi ha qualque previsió o qualque imatge que ens ve un poc
més justa és la de Menorca, però les campanyes específiques,
Thomas Cook i TUI dins el mercat britànic, o la que començam
la setmana que ve amb tots els majoristes de viatges que duen
turistes espanyols a l’illa de Menorca estan en marxa ja i, per
tant, consensuat amb el sector també el pla de màrqueting que
impedirà que es tornin a superposar campanyes com va passar
a l’anterior legislatura.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buils. 

I.6) Pregunta RGE núm. 3288/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a usos lingüístics a la
Conselleria de Salut.

La següent pregunta és la 3288/08 relativa a usos lingüístics
i la formula el Sr. Alorda. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta va adreçada al Sr.
Conseller de Sanitat perquè, precisament, el tractament de la
llengua catalana en el servei de salut del país creim que encara
no ha assolit el nivell que correspon a la llengua pròpia del país,
una llengua oficial. 

En primer lloc, perquè hi ha a vegades queixes amb la
capacitació lingüística dels mateixos servidors de la cosa
pública que provoquen la necessitat de canvi de llengua als
usuaris dels serveis, per tant, als malalts. També amb la
senyalització i amb la documentació hi ha una situació que no
se correspon, ja dic, amb aquesta prioritat d’una llengua pròpia.
Aquesta situació l'ha reconeguda el mateix responsable de l’ib-
salut que ha parlat d’un retrocés de la llengua catalana els
darrers anys dins el servei de salut i davant d’aquesta situació és
pel que nosaltres li demanam, quines mesures pensa adoptar la
conselleria per corregir el retrocés de la llengua catalana en el
servei de salut durant aquests últims anys tenint en compte,
precisament, que per a aquest govern, com una prioritat de les
seves funcions, és aquest respecte per la llengua catalana i per
donar-la el lloc que mereix a dins les institucions del país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, com vostè ha dit, nosaltres reconeixem que hi ha hagut
una certa paralització a l’anterior legislatura pel que fa
referència a la normalització lingüística. Hem trobat una
dinàmica que ens fa pensar que no era una prioritat del Partit
Popular i hem començat a treballar, diguéssim, per intentar
recuperar el terreny perdut i incorporar la normalització
lingüística dins el servei de salut com un objectiu més de
millora en l’atenció que donam. 

Compromisos i decisions que ja hem adoptat són tenir una
especial vigilància pel que fa als drets lingüístics dels
catalanoparlants; la realització d’una auditoria lingüística que
ens pugui definir clarament en quina situació ens trobam i ens
ajudi a trobar el camí per elaborar un pla ampli de normalització
lingüística; introduir el català, per exemple, a tots els programes
informàtics i documents administratius; revisar, com vostè
mateix deia, tota la senyalització i retolació als establiments

sanitaris i també treballar per facilitar l’accessibilitat al
coneixement i ús del català tant dels professionals que tenguin
dificultats amb aquest idioma com d'aquells que desitgin
millorar el seu ús. 

Nosaltres també introduirem a les proves d’accés el
reconeixement, com a requisit, del coneixement del català per
a les noves places del personal administratiu, i tot això ho farem
en plena coordinació amb la Direcció General de Normalització
Lingüística i amb una entitat de reconegut prestigi que és l’Obra
Cultural Balear, tant amb una institució com amb una altra ja hi
hem parlat perquè ens ajudin i fer en colAlaboració tot aquest
conjunt d’iniciatives que jo li he comentat que només pretenen
reconèixer drets i, per una altra banda, facilitar al màxim la
sensibilitat de la població en un tema que és important en la
relació metge-malalt com és l’idioma. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Alorda? No.

Passam a la següent pregunta, la núm. 7, RGE núm.
3296/08. Sí, Sr. Moragues?

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

Sí, Sra. Presidenta, és per demanar l’ajornament d’aquesta
pregunta per la impossibilitat que sigui aquí la consellera com
ja va ser, oportunament, comunicat al Parlament. Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 3296/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subvenció per a la redacció dels plans directors
sectorials insulars de comerç al Consell Insular d'Eivissa i
al Consell de Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens constava així i, per tant, queda ajornada la pregunta
RGE núm. 3296/08.

I.8) Pregunta RGE núm. 3297/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procediment de compra de
solars i edificis per part de la Conselleria d'Habitatge.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 3297/08, relativa
a procediment de compra de solars i edificis per part de la
Conselleria d’Habitatge, i la formula la Sra. Margarita Cabrer.

Sra. Cabrer, té la paraula.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
l’Institut Balear de l’Habitatge ha gastat tot el seu pressupost
d’enguany, 42 milions d’euros, en la compra de solars urbans i
d’edificis per construir 770 habitatges de promoció pública dels
quals 441, quasi un 70%, es faran al municipi de Campos. No
consta que hi hagués un plec de condicions ni un termini de
presentació d’ofertes, només hi va haver un simple anunci en
premsa de “Se buscan solares”; no consta qui quedà admès i qui
exclòs, és a dir, a quins promotors s’ha beneficiat i a quins s’ha
perjudicat; no consta cap mesa de contractació o de selecció; no
consta que els ajuntaments afectats estiguessin informats. En
definitiva, un procés on no ens consta la transparència ni
l’objectivitat i parlam de 42 milions d’euros.

Per tot això, demanam al conseller, quin procediment ha
seguit? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, hem seguit
el mateix procediment que seguiren vostès per comprar sòl fins
al 1997 perquè a partir del 1997 no hi va haver compres de sòl
per part seva, els períodes en què vostès varen governar. És
més, el procediment ha estat una mica més transparent perquè,
efectivament, com vostè ha dit, s’ha fet una convocatòria
pública de sòl en els diaris, s’han valorat les propostes per part
dels serveis tècnics de l’IBAVI i de la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge i s’ha procedit a comprar aquelles
que eren més favorables. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, vostè sap que
ni hi ha cap norma que avali que vostè es pugui gastar 42
milions d’euros sense transparència, sense objectivitat i, el que
és més greu, sense cap criteri lògic. El mateix projecte de llei
que vostè està tramitant dins aquesta cambra preveu uns
concursos amb uns terminis, amb unes meses de contractació i
amb uns criteris de selecció que vostè incompleix, vostè
presenta una llei i després vostè mateix la incompleix. Però és
que, a part que no compartim la forma de gastar tot el
pressupost de l’IBAVI, no compartim tampoc la manca de
proporcionalitat i la greu manca de planificació d’optar per una
construcció massiva d’habitatge de promoció pública a un
municipi de 9.000 habitants com és Campos que no té demanda
per a 450 habitatges de promoció pública, que no els volen, no
els volen ni tan sols els seus i que, a més, no té infraestructures
ni educatives, ni sanitàries, ni socials per assumir-los. Un
municipi on ja tenen promocions actualment que no es venen i
vostès volen ara accelerar precisament el que és un creixement

desproporcionat de població de més d’un 15% de 1.200
persones, 18 milions d’euros a Campos quan, 18 milions
d’euros a Campos i a tota la comarca, si s’invertissin per ajuda
a habitatges donarien per molt més que per fer aquesta
acceleració de creixement. Sr. Conseller, a Palma en canvi
només 83 habitatges. 

En definitiva i per acabar, he arribat, hem arribat a la
conclusió que el que menys importa aquí és solucionar el
problema de l’habitatge i que els interessos són uns altres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Miri, Sra. Cabrer, el
procediment, ja li ho he dit, és un procediment que és
absolutament similar al que vostès varen seguir quan vostès
compraven.

En relació amb el tema de Campos, estic satisfet que em faci
aquesta pregunta perquè m’agradaria aclarir que els sòls que
hem comprat són sòls urbans. Són sòls urbans que vostès quan
governaven a Campos varen classificar com a urbans i qualificar
com a edificables i, a més a més, els varen donar un determinat
règim urbanístic, una determinada edificabilitat. Nosaltres els
hem comprat -encara que vostè no ho sàpiga- d’acord amb
l’Ajuntament de Campos i hem arribat a un acord per executar
aquesta urbanització per fases, no ho farem tot de cop,
lògicament, ho farem per fases i d’acord amb l’ajuntament. I ho
farem rebaixant la densitat, rebaixant l’edificabilitat, rebaixant
aquella edificabilitat que vostès varen donar en el document
urbanístic que vostès varen aprovar inicialment i
provisionalment. És a dir, hem rebaixat 3.000 metres quadrats
d’edificabilitat en relació amb el que vostès proposaven.

Per tant, vostè em diu que ajudarem a incrementar la
problemàtica de l’habitatge de Campos, i jo li dic que no, que la
problemàtica de l’habitatge de Campos vostès són els que la
varen crear, vostès varen crear el creixement desmesurat de
Campos, a Campos li diuen Son Gotleu, el barri que va créixer
d’acord amb la normativa urbanística que vostès varen aprovar.
Nosaltres, el que proposam és rebaixar aquesta edificabilitat i
fer un creixement més compassat.

Li voldria dir, però, una altra cosa per acabar, vostè a la seva
legislatura no va comprar ni un sol metre quadrat de sòl per fer
habitatges, vostè em diu que nosaltres no farem habitatges, no,
vostè el que va fer va ser vendre, va vendre el poc que tenia,
però va vendre. Va vendre en el PilAlarí..., va vendre..., sí que és
veritat, va vendre.., sí, va vendre quatre hectàrees per a HPO,
però per un preu més baix que el que li havia costat i va
propiciar...Sí, senyora, sí, senyora..., va vendre a promotors
privats sense cap tipus de concurs, sense cap tipus de concurs va
vendre a promotors privats per sota del que havien comprat, a
un 11% de repercussió sobre el preu de venda, a un 11% de
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repercussió i va propiciar un benefici estimat de més del 20%
als promotors. És absolutament veritat, ho pot consultar, si no
ho té, pot consultar-ho al dossier que existeix a l’IBAVI, el pot
consultar. 

Per tant, aquesta és la diferència, nosaltres compram per fer
habitatges per a la gent que els necessita, vostès varen vendre
per beneficiar a determinats promotors. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

I.9) Pregunta RGE núm. 3302/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a cobertura de places vacants de personal
docent a Menorca, Eivissa i Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és la RGE núm. 3302/08, relativa a
cobertura de places vacants de personal docent. La formula la
diputada Sra. Esperança Marí. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació, vostè
sap que un dels problemes més greus que té avui en dia el
sistema d’ensenyament a les Illes Balears és el de les places
vacants. Un problema greu a Eivissa i a Menorca que pot arribar
a un 50% i molt greu a Formentera que pot arribar fins a un
70%. Això, sabem que afecta la qualitat d’ensenyament. 

Per tant, la meva pregunta és, quines mesures pensa establir
la conselleria o ha establert la conselleria per tal de resoldre
aquest problema tan greu que ens afecta a tots?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Marí, evidentment som conscients que la situació per dotar de
places les illes de Menorca, Eivissa i Formentera ha estat un
greu problema durant molts d’anys, per primera vegada hem
enllestit una sèrie de mesures per garantir l’estabilitat en les
places. Són tres tipus de mesures. 

Per primera vegada l’oferta pública d’ocupació convoca el
concurs d’oposició per illes, és a dir, durant el 2008 i fins al
2011 convocarem 2.500 places, de les quals enguany n’hi haurà
500. D’aquestes 500, se’n convoquen 30 de mestres a Menorca
i 80 a Eivissa i a Formentera, i a secundària 25 de mestres i 80
de secundària a Eivissa i a Formentera. Amb això garantim que
les oposicions no siguin de forma generalitzada a totes les illes,
sinó que concretament es concursa per illes. Aquesta és la
primera mesura.

La segona és treure del concurs de trasllats totes les vacants
de plantilla orgànica, és a dir, es trauran a concurs places que
estaven ocupades per interins i que no estaven considerades com
de plantilla fixa. Totes aquestes mesures ja estan en acció.

En tercer lloc, s’ha signat un pacte d’estabilitat del personal
interí. Això vol dir que el borsí d’interins es fa per illes i
l’adjudicació es fa també per illes, a més, amb una estabilitat de
tres anys.

Tot això significa que els projectes iniciats puguin continuar,
això significa poder seguir una línia pedagògica coherent, poder
donar continuïtat als programes iniciats, als mòduls i a les
matèries impartits i també afavorir la situació familiar i
emocional del professorat.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Vol fer ús de la paraula? Té la paraula
la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Sra. Consellera, aquesta diputada considera que
aquestes previsions que heu organitzat són satisfactòries, són
correctes i senzillament he de desitjar que tant de bo totes les
decisions que prengui aquesta conselleria en un futur tenguin el
mateix encert. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Sra. Galmés, vol fer ús de la paraula?
No.

I.10) Pregunta RGE núm. 3292/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a deute i acció de govern.

Passam, doncs, a la següent pregunta RGE núm. 3292/08,
relativa a deute i acció del Govern. La formula la Sra. Aina
Crespí. Té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’endeutament de la nostra
comunitat autònoma el 2007, segons xifres facilitades pel Banc
d’Espanya, és aproximadament de 1.800 milions d’euros, un 9%
més que l’any anterior. Si a aquesta xifra afegim el deute de les
empreses públiques la xifra s’eleva fins al voltant de 3.000
milions d’euros, quantitat generada en un 68% en els darrers
quatre anys. Amb tot això entenem -i el Sr. Conseller ja ho ha
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dit fa uns minuts- que es veu condicionada la gestió del govern
en general i d’alguna conselleria més que d’altres en particular.

Em podria explicar amb més detall, per favor, Sr. Manera,
si aquest elevat deute heretat de l’anterior legislatura pot
condicionar l’acció de govern i les actuacions de les
conselleries? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, evidentment aquests tipus
d’herència condiciona l’actuació a les conselleries, de fet en el
pressupost 2008 ja s’ha vist reflectit des del moment en què ha
aflorat una part del deute camuflat que tenia la comunitat
autònoma i han aflorat els ajustaments pressupostaris que
estaven inserits dintre del pressupost, la qual cosa ha significat
que el pressupost 2008 s’hagi fet amb desequilibri i, per tant,
s’hagi hagut de fer un pla de sanejament que s’ha presentat al
Ministeri d’Economia i Hisenda. Tot plegat, evidentment,
condiciona, com no pot ser d’una altra manera, l’acció del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Vol fer la Sra. Crespí ús de la paraula?
Té la paraula la Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Per tant,
i segons el que ens ha explicat, és evident que hi ha una
necessitat de prioritzar i d’optimitzar els recursos dels quals
disposam i que determinades accions o inversions a realitzar
seran difícils de dur a terme. També entenem que aquesta
situació condiciona i fa difícil atendre certes reivindicacions
salarials de certs colAlectius. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Des de la Conselleria d’Hisenda, des del moment en què
vàrem entrar i vàrem començar a veure l’estat dels comptes
públics, vàrem comunicar en reiterades ocasions -ho hem fet a
aquest parlament en compareixences, en la presentació dels
pressupostos i en preguntes parlamentàries- la situació
complicada de les arques autonòmiques. Ho hem transmès per
activa i per passiva i, evidentment, aquest és un missatge que és
tangible, que es concreta amb les xifres disponibles, amb els
desequilibris existents. 

El 2007, perquè es facin una idea, es tancarà amb un dèficit
de 500 milions d’euros, l’exercici 2007, i l’exercici 2008, en
aquests moments en pressuposts tenim un deute, comptant
amortitzacions, de 420 milions d’euros. Aquesta és la situació
que tenim, per la qual cosa resulta difícil, resulta molt complicat
per a les arques autonòmiques fer front a determinats
plantejaments que es puguin fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Manera.

I.11) Pregunta RGE núm. 3294/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació del decret d'admissió
d'alumnes.

La següent pregunta RGE núm. 3294/08, relativa a la
modificació del decret d’admissió d’alumnes, la formula el
diputat Sr. Francesc Fiol. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, aquesta pregunta va referida, com indica el seu títol.
al Decret d’admissió d’alumnes als centres. Crec que si
rectificar és de savis a vostè li concediran el Premi Nobel ben
aviat perquè certament encerta només quan rectifica, va haver
de rectificar el Decret d’escoletes, ha rectificat el Decret
d’admissió, s’anuncia ara la presentació del Decret de
trilingüisme, veurem com acaba. 

Per tant, certament, vostè ha de rectificar amb molta
freqüència, la seqüència d’aquest assumpte, molt resumidament,
ha estat: vostè anuncia el nou decret d’admissió d’alumnes,
engana l’opinió pública fent creure, perquè els mitjans de
comunicació ho recullen com si fos la gran novetat, que
reservarà tres places per cada aula per a alumnes amb
necessitats educatives específiques, cosa que no és cap novetat,
sinó que a l’anterior legislatura ja existia, és a l’anterior de
l’anterior que només n’hi havia dues, de places, en què vostès
governaven. El govern anterior va pujar aquest nombre de dos
a tres places, bé, això és que succeeix. 

Llavors, va canviar tota una sèrie de qüestions de terminis
d’escolaritzacions passant de juny a setembre, i també d’un punt
que els centres tenien per poder administrar amb una sèrie de
criteris objectius.

La pregunta és, per què després d’aquesta presentació vostè
ha rectificat el decret i l’ha deixat talment com estava a
l’anterior legislatura?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Galmés, té la paraula.

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

Senyores i senyors diputats. Sr. Fiol, la veritat és que estic
contenta que em faci aquesta pregunta sobretot perquè
m’agradaria tancar el debat estèril que s’ha produït entorn al
Decret d’admissió. El decret no ha canviat més que una paraula,
en el decret l’única diferència respecte del que vàrem presentar
és una paraula i es refereix a la matriculació, en lloc de
“matriculació”, “matriculació ordinària”, i no n’hi ha més.
Aquest canvi ha despertat tanta expectació que ha fet perdre de
vista totes les qüestions claus que introdueix i que no estaven en
el seu decret per avançar cap a la distribució equitativa i
equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives de suport
específic, que nosaltres defensam. A partir d’ara, els grups es
tancaran amb 25 alumnes, 22 de matrícula ordinària i 3 de
necessitats educatives específiques de suport educatiu. Molt bé.
Tot el que s’ampliï per sobre d’aquest xifra es farà sota la tutela
de la Comissió d’Escolarització que es mantendrà activa i en
funcionament durant tot el curs. 

Li puc garantir que no ocorrerà el que ocorria abans que les
comissions d’escolarització no funcionaven en segons quins
centres i es tancaven el mes de juny amb 30 o 32 alumnes, amb
la qual cosa no es podien repartir els alumnes entre tots els
centres. Això no passarà. 

A més a més, hem introduït un percentatge perquè els
centres no passin de deu punts de la mitjana de l’alumnat de la
seva zona d’alumnes de necessitats educatives específiques i a
més que no hi hagi cap centre amb un 30% superior d’alumnat
d’aquest tipus. Això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No, això no és tot, Sra. Consellera, això no és tot, les coses
són com són. Jo la rept que quan facem el compte final de com
queden les adscripcions d’alumnes veurem on som. 

Aquí hi ha un problema molt greu. A mi m’és igual perquè
la que ha enganat el seu públic és vostè i la que ha acabat
aplicant el decret que hi havia pràcticament igual a l’anterior
legislatura és vostè. Per tant, els que s’han de sentir defraudats
no és la població que pugui votar el Partit Popular. El decret
està ben igual i ben semblant a com estava anteriorment. Vostè
va fer bandera d’aquesta qüestió, hi ha moltíssima hemeroteca
sobre aquest assumpte, moltíssima, moltes declaracions seves
dient l’abús que es produïa, el repartiment dels immigrants,
veurem quin serà al final el repartiment dels immigrants i
veurem com queda aquesta qüestió, perquè vostè, aquest tema,
no l’ha canviat, està com estava. 

Per tant, a qui ha enganat és a la gent que va creure que
vostè canviaria aquesta situació i no l’ha canviada, vostè ha
comès un munt de pecats en aquest tema, necessita una
expiació. Vostè va fer creure al seu públic que redistribuiria els
emigrants, fals; vostè va presentar el decret com a una novetat
quan no ho era, fals; va rectificar per complet i fent creure que
no rectificava, una altra falsedat; parole, parole, xerram molt,
deim moltes coses, però en canviam molt poques.

Jo, sincerament, la convid que faci una revisió dels seus
plantejaments.  A mi, que vostè vegi la veritat, caigui del cavall
i descobreixi que les coses són com són i que hi ha dificultats
insalvables, em sembla bé, als que, per ventura, no els sembla
bé és als seus socis.

Una darrera veritat, la veritat de totes les veritats, vostè s’ha
hagut d’embeinar el decret perquè els seus socis no l'hi
acceptaven. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Galmés, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, li vull tornar a repetir que
el decret es va aprovar tal com estava al seu esborrany,
exactament, l’únic canvi és una paraula i és que la reserva de
places es farà fins el mes de juny i no després. 

Pot comparar paraula per paraula i l’única paraula que no
trobarà és “ordinària”, és l’única, però bé, crec que aquí el que
vol plantejar és que cada moviment que veu, cada declaració
són símptomes de fissura, que som ostatges dels socis de
govern, bé, jo ho veig com una capacitat de negociació, de
consens i de treure endavant projectes d’interès general. 

Jo ja sabia que em faria aquesta pregunta, una pregunta que
respon a l’estratègia política del seu partit front a un govern de
pacte, perquè, és clar, vostès tenen una altra manera de fer
política, jo assumeix com a normal que hi hagi opinions
diverses en matèria d’educació i que cada partit manifesti el seu
punt de vista, només faltaria. Sense anar més lluny jo puc
entendre que en el seu partit també hi hagi opinions diferents i
discordants. A vostè, en realitat, no li preocupa el decret ni el
repartiment equitatiu dels alumnes, a mi sí i crec que hem donat
un pas endavant i en donarem més; a mi el que em preocupa és
que es desvirtuï un decret perquè es pretengui prioritzar el dret
d’escolarització d’un infant de tres anys sobre el d’un altre pel
simple fet d’haver nascut en un país o en un altre, darrera de tot
això hi ha un debat més greu, el debat de la immigració, sobre
el dret de tots els nins. 

Miri, als tres anys, cap nin no és un problema...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Galmés,...

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

...Sr. Fiol, hagi nascut on hagi nascut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I.12) Pregunta RGE núm. 3299/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a evolució turística de Setmana
Santa.

La següent pregunta RGE núm. 3299/08, la formula el Sr.
Bartomeu Vicens, relativa a l’evolució turística de la Setmana
Santa. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta.  Senyores i senyors diputats, la
Setmana Santa és una època on la gent aprofita, si pot, per anar
de viatge i per fer turisme. Les Illes Balears, com a comunitat
eminentment turística, tot i que no sigui temporada alta, reben
també molts de visitants, li demanaríem al conseller de turisme
quina valoració fa de l’evolució turística d’aquesta Setmana
Santa passada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, Sr. Vicens, bàsicament
hi ha una dada que és important recalcar a priori perquè de les
dades que es desprenen del mateix sector i del seguiment
estadístic que feim a través del CITTIB, que és de caràcter
mensual, és difícilment comparable la Setmana Santa d’enguany
amb la de l’any passat que va ser el mes d’abril. El fet d’aquesta
diferència de terminis, de dates, fa que siguin difícilment
comparables i que, per tant, haguem d’anar a dades molt més
escrupoloses. 

De totes maneres la valoració, en principi, és positiva, tenint
en compte aquesta diferència, tot i que hi ha hagut menys vols
que a l’anterior exercici i que l’obertura d’hotels en aquests
moments de la temporada estava lleugerament per davall.
Malgrat això, l’ocupació ha estat entre el 65% i el 73% i, de
totes maneres, sí que hi ha dada que ens permet fer una
valoració, ja no tan sols de Setmana Santa, sobre dades reals,
sobre estudis ja científics, que és que en dades de finals de març
els nombre de turistes a les Illes Balears té un creixement a
aquests moments de més d’un 3%, i en temporada baixa
valoram aquestes dades com a bastant positives.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.13) Pregunta RGE núm. 3298/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament de cinc quiròfans de
l'Hospital General.

Passam, doncs, a la següent pregunta RGE núm. 3298/08,
relativa a tancament de cinc quiròfans a l’Hospital General, la
formula la diputada Sra. Rosa Estaràs. Sra. Estaràs, té la
paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Antich, fa ara cinc anys, l’any
2002, quasi sis, vostè va tancar els quiròfans de l’Hospital
General essent vostè president, la qual cosa va ser un error que
suposà tenir més llista d’espera que mai. Quatre o cinc anys
després vostè torna a governar i torna a repetir el mateix error,
tanca cinc quiròfans de l’Hospital General i les consultes
externes d’aquest mateix hospital. Vostè sap que en aquests
quiròfans es realitzaven més de 4.000 intervencions i que es
feien més de 25.000 consultes externes, això havia fet que es
poguessin alleugerir les llistes d’espera i passàssim a ser, en
paraules del ministre socialista de Sanitat, la segona comunitat
autònoma a tenir menys llistes d’espera. Tancar aquests cinc
quiròfans suposa tancar el 10% dels quiròfans que hi ha avui a
les Illes Balears i es tanquen quiròfans que, perquè la gent ens
entengui, tenen la mateixa activitat que pugui tenir l’Hospital de
Menorca Mateu Orfila.

President, ha augmentat la població de manera considerable,
bé ho sap el conseller d’Economia i, de fet, a Manacor s’està
destinant i derivant població a l’Hospital de la Creu Roja, i el
d’Inca, com sap vostè, està en fase de consolidació i avui la gent
-gràcies a Déu- té més esperança de vida.

Sr. President, li deman, qui ha guanyat amb aquesta decisió?
És una mala decisió per als ciutadans d’aquesta terra, per a la
salut dels ciutadans d’aquesta terra, no ajudarà a retallar les
llistes d’espera que s’han tornar a disparar, no hi estan d’acord
els professionals. Li deman, quin tipus de pacte per a la salut vol
fer amb el Partit Popular si pren decisions d’aquestes sense que
la meva formació política hagi estat consultada? 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, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, aquesta
actuació s’emmarca dins la política que du a terme la conselleria
de dotar la nostra comunitat autònoma dels recursos
sociosanitaris que necessiten aquestes illes. Efectivament, vostè
ho ha dit, de cada vegada hi ha més esperança de vida i, per tant,
cada vegada hi ha més gent que necessita més aquestes
atencions i, amb aquesta idea es fa, cosa que durant la
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legislatura passada, la veritat és que, en aquest sentit es feren
molt poques passes. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula. 

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Li parla la formació política que
va ser capaç d’inaugurar i posar en marxa tres hospitals: el
d’Inca, el de Menorca i el de Formentera. 

Miri, Sr. President, li deman que rectifiqui aquesta decisió
que, per al Partit Popular i per als ciutadans d’aquesta terra, és
cabdal. Necessit i necessitam tots que es retalli la llista d’espera,
necessitam que els professionals tenguin la feina que han fet
fins ara, necessitam consens, necessitam que negociï amb
Madrid perquè l’Hospital de Son Dureta es converteixi en el
recurs sociosanitari que tots necessitam i li deman que faci el
que han fet, per exemple, Creu Roja i Sant Joan de Déu que han
fet que siguin compatibles els usos sociosanitaris amb els usos
sanitaris. Aquesta no és una bona actitud, si vostè no rectifica,
per a la salut de tots els ciutadans ni tampoc per a la salut
democràtica. 

Li deman, president, que obri els ulls, que es posi al costat
dels ciutadans. Si vostè no rectifica, la meva formació política
entendrà que queda en suspens el Pacte per a la salut que vostè
i jo vàrem negociar perquè, per tenir un pacte, el primer que
s’ha de tenir són ganes de negociar i capacitat de consens, des
que ens hem assegut a aquest pacte el Sr. Conseller de Salut
pràcticament no ha assistit a les reunions, li he de dir també que,
des que ens hem assegut a aquest pacte, de 70 propostes que ha
presentat la meva formació política només se n’acceptat una i li
he de dir, a més, que sobre temes com la vaga de metges i sobre
temes com el tancament dels quiròfans, tenia dret -la meva
formació política- a estar-ne assabentada per poder opinar abans
de prendre decisions de manera unilateral.

Per tant, qued a la seva disposició per escoltar les seves
rectificacions i així poder caminar tots junt per donar suport a
la salut dels ciutadans que, al final, és el que importa. Gràcies,
Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, li parla el
representant del Govern de les Illes Balears i de la formació
política que va posar en marxa, quan era president del Govern,
Son Llàtzer, que va començar tots els projectes d’Inca, de
Manacor, i de Formentera i que, gràcies a això, vostès els varen
poder acabar i que ara, gràcies que vostès iniciaren el tema del
nou hospital de referència el podrem acabar nosaltres.

Miri, Sra. Estaràs, des del primer moment nosaltres estam
fent tots els esforços possibles perquè hi hagi un gran pacte per
a la salut. Jo voldria que vostès fessin els mateixos esforços i
que no només els emprassin per fer demagògia política. 

Miri, efectivament, hi ha un projecte clar sociosanitari i és
el que volem tirar endavant. Els cinc quiròfans que vostè em diu
estan funcionant o estaven funcionant així com estaven
funcionant, a unes mitjanes que no eren precisament les més
rendibles i sobretot per a unes operacions i per a unes actuacions
quirúrgiques que eren molt menors. En aquests moments, tot el
personal que estava fent feina en aquest apartat podrà passar a
altres indrets on, és clar, hi haurà uns millors resultats. 

Per tant, des del nostre punt de vista, aquest fórmula millora
la resposta en matèria d’atenció sociosanitària i, a més, també
treurà més resultats amb les altres matèries que vostè
m’exposava. A més, la situació en aquest moment no és la
mateixa de l’any 2003 perquè, efectivament, en aquests
moments tenim l’Hospital d’Inca on hi ha cinc quiròfans, fa poc
s’inauguraren dos nous quiròfans a Manacor, l’Hospital de Son
Llàtzer està funcionant en ple rendiment, s’ha remodelat l’àrea
quirúrgica de Verge de la Salut i, a més, a mig termini
disposarem de 24 nous quiròfans al nou hospital de referència.
Vostès n’incloïen vint, nosaltres n’hi hem posat quatre més. 

Per tant, en aquest sentit, la veritat és que des del Govern de
les Illes Balears estam molt tranquils, tendrem en compte els
treballadors, perquè efectivament als treballadors se’ls ha de
donar una sortida, però això forma part d’una manera
d’entendre les coses que farà possible que la salut arribi a
tothom i, per tant, també les necessitats sociosanitàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 391/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del mercat
laboral de les Illes Balears durant l'any 2007.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 391/08
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a l’evolució
del mercat laboral a les Illes Balears. Per defensar-la té la
paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Senyores conselleres i senyors consellers, Sr. President. Bon dia
a tots. És obvi que una interpelAlació, tal com marca el
Reglament, s’ha de referir a l’acció de govern, sigui la que fa o
la que té previst fer. Per tant, interpelAlar en relació a l’evolució
del mercat laboral tindrà sentit si ho referim a allò que el
Govern fa o que té intenció de fer. 
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No entraré ni a discutir ni a enumerar allò que són totes les
dades típiques d’allò que és una referència a un informe d’un
mercat laboral, que abasta allò que és pròpiament mercat
laboral, sigui per mostreig, que són les enquestes típiques de
conjuntura o (...), els registres típics de persones afiliades,
d’empreses afiliades, d’aturats. Ni tampoc allò que abasta allò
que són les relacions laborals, és a dir, convenis colAlectius,
expedients, salut laboral, etcètera, ni molt manco allò que són
les prestacions, sigui per jubilació, sigui per desocupació, o
siguin d’altres tipus de prestacions. Em vull referir a allò que
tradicionalment utilitzam quan estam a l’Executiu, o quan estam
a l’oposició, o quan se preparen els pressuposts, per parlar de
mercat laboral i en conseqüència actuar. De fet, a la memòria
econòmica-financera del pressupost per al 2008 el Govern
analitza la població activa, els ocupats, per tant, afiliats a la
Seguretat Social, els assalariats, els autònoms, els aturats
registrats, la taxa d’atur registrada i el total de contractes
indefinits, donant projeccions o cicles de tendència positiu i
ascendents per a la població activa, els afiliats a la Seguretat
Social i els assalariats, el manteniment dels autònoms. I de
tendència negativa l’atur i la taxa d’atur registrada. 

Òbviament fins ara està encertat, però si miram el març ja
veim que les tendències respecte de la població activa no
segueixen allò que previsiblement es va contemplar en els
pressuposts. És a dir, en el darrer informe que ha presentat la
Conselleria de Treball del mes de març veim que la variació
absoluta interanual de població ocupada ha baixat a 2.759
efectius més i que és la variació absoluta més baixa dels darrers
12 anys, si excepcionam el 2003 allà on hi va haver una
destrucció d’ocupació de 6.536 persones. Pel que fa referència
a l’atur, hem incrementat en xifres absolutes el mes de març en
5.329 persones a l’atur i si ho comparam amb els darrers 12
anys, veim que només el 2003, amb 5.625 persones més a l’atur,
havia estat l’any d’incorporació absoluta del mes de març, que
és un mes típic d’incorporació de nous feines i de reducció.

Tot açò, juntament amb altres indicadors, que bé es poden
obtenir de la pròpia Conselleria de Treball del Govern balear, o
del Ministeri de Treball, veim que al llarg del 2007 la variació
de persones aturades a les Illes Balears havia crescut cada mes
des del mes de juny un 5,2; un 8,9; un 9,04; un 8,6; un 10; un 8
el mes de desembre. Açò ens diu que tenim un increment de
nombre de persones aturades..., un percentatge d’increment de
persones aturades, sempre respecte del mateix mes dels anys
anteriors. És obvi que una economia estacional com la nostra no
es poden seguir els mateixos criteris que fa l’Estat, allà on es
contemplen sempre les relacions entre el mes actual amb el mes
anterior i s’ha de fer necessàriament a les Illes Balears, a
Canàries o en aquest tipus d’economia estacional una referència
al mateix mes o al mateix període dels anys anteriors. Per tant,
jo quan parl, parl en aquest sentit perquè quan era en el Govern
ho fèiem així i ara em pareix que és el correcte per intentar no
discutir si el pot és mig ple o mig buit, sinó tenir xifres
absolutes de quina és la situació del nostre mercat laboral.

Pel que fa a les Illes, importantíssim detall que no podem
obtenir mai a les estadístiques ni (...) ni de registre de l’Estat,
sinó només a través de les que publica el Govern, ja sigui de
l’Institut d’Estadística Balear, o sigui de la Conselleria de
Treball, veim que no repercuteix, com és natural, també de la
mateixa manera a Mallorca que a les altres illes. A Mallorca la
variació ha estat cada mes, en termes positius, és a dir, de
reducció d’atur, excepte el mes de febrer de l’any 2007. I en
canvi a les altres illes, a Menorca va començar un increment
amb el percentatge de l’atur el mes de maig i que va arribar al
9; 9,30 i 10,4 dels 3 darrers mesos del 2007. A Eivissa: un 13;
un 7 i un 8%, a l’octubre, novembre i desembre també té
increments a partir del mes de juny. I a Formentera l’havia
tingut durant 6 mesos, per acabar els dos darrers mesos amb una
reducció del 2,9 i del 2,6. Seria interessant aprofundir en quina
activitat econòmica afecta més o afecta manco. Efectivament,
tothom ha parlat de construcció i a Formentera hi ha diferències
en el sector d’activitat econòmica de tot l’any d’increment
d’aturats. A Eivissa hi ha increments a partir del mes de maig.
A Menorca hi ha increments també durant tot l’any a la
construcció. Els serveis, en canvi, que és l’altre gran bloc que
afecta l’increment dels aturats, a Mallorca s’incorpora aquest
increment el mes de maig fins a finals d’any. A Menorca el mes
de maig fins a finals d’any. A Eivissa el sector serveis
s’incrementen aturats a partir del setembre. I a Formentera
només hi ha durant els mesos de juliol i agost. La resta de mesos
no hi ha increment de persones aturades en aquest sector.

En definitiva, què ens indica aquesta situació d’evolució de
les persones aturades a les Illes Balears i en particular a cada
una de les illes? Ens indica que hi ha en primer lloc una
afectació important d’allò que és la situació econòmica mundial.
Hi ha també una repercussió que afecta, degut a la situació de
l’economia a Espanya. Hi ha naturalment, aquí hi vull entrar,
una situació deguda a la situació de les Illes Balears com a
comunitat i de cada una de les illes en particular, segons la seva
activitat, la seva demanda i la seva oferta i altres elements que
ara no vénen al cas. Què és el que podem fer, o què és el que
s’ha de fer a l’entendre del Grup Popular per intentar abordar
aquesta nova situació, que com he dit no estava ni prevista quan
s’elabora la memòria econòmica-financera del pressupost amb
data, això sí, de principis d’any del 2007 i que acceleradament
evolucionen cap una situació que s’aproxima en aquesta de la
que també he donat algunes dades, de l’any 2003. Jo crec que el
més important del Govern és demostrar que allò que pot fer el
Govern i que no depèn ni d’allò que faci Espanya, ni d’allò que
es faci o succeeixi a Europa, o a la resta del món, ho ha de fer
i és possible.

Molt clarament Sra. Consellera, vostè té un mirador perfecte
des de Treball per adonar-se’n, si ho compara amb altres
legislatures, la infraestructura pública, xarxes viàries o obres
viàries, obres portuàries i obres hidràuliques no n’han tret ni una
d’important i duen vuit mesos en el Govern. Aquest és un
element..., supòs que hi deu haver dels 1.000 milions qualque
cosa destinats a aquestes actuacions, que afecta de manera
important l’economia i l’ocupació. Dos, educació i sanitat. Valia
la pena aturar 3 mesos les obres de l’hospital? Des del punt de
vista laboral Sra. Consellera, avui interpelAlam el Govern
d’aquest punt de vista, valia la pena aturar 3 mesos aquella
obra? Creu que es podia reparar la inundació del mes d’agost,
que inexplicablement es reprodueix el setembre i l’octubre, dues
vegades i açò afecta l’ocupació i afecta la butxaca dels
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treballadors que per exemple van a Son Castelló, els seus
funcionaris per exemple. És a dir, a principis de legislatura en
el discurs d’investidura el Govern ens explica..., el President ens
explica que serà un canvi tranquil, però jo no crec que el
President es referís que les coses s’han de demorar. Valia la
pena Sra. Consellera desclassificar des del punt de vista de
l’economia, de la demanda i del treball? Valia la pena? I açò
com ha afectat el nostre mercat, aquell que només depèn de les
Illes Balears? Valia la pena que sectors com el primari i
secundari s’hagin deixat com s’han deixat a la seva situació del
mercat d’oferta i demanda? Nosaltres creim Sra. Consellera que
si les infraestructures, els sectors productius i les actuacions del
Govern, insistirem al conseller d’Hisenda el tema dels 1.000
milions en què? Quan? I com afecten l’ocupació? 

I també li demanarem a vostè en relació al Servei
d’Ocupació. Nosaltres creim Sra. Consellera..., ja s’ha encès el
llum vermell i tampoc he de ser jo qui expliqui què fa o què farà
el Govern davant d’aquesta situació del mercat laboral, sinó
vostès. Valdria la pena reprogramar el programa operatiu 2007-
2013 per intentar disposar de més actuacions i majors recursos?
Valdria la pena accelerar les reunions de la mesa de diàleg per
obtenir un Pla d’ocupació renovat? Vostè sap que en aquest
moment s’està aplicant una pròrroga del 2005-2007, a pesar
d’aquestes variacions importants en el mercat laboral i de
renovar els pactes locals donada la importància que tenen...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, vagi resumint per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Vaig acabant Sra. Presidenta. I finalment Sra. Consellera, jo
trob que seria interessant també que de qualque manera, tal
vegada avui no hi haurà temps, però sí en un futur molt
immediat, quin és el paper que juga i ha de jugar el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears? Aquest no el veim clar, no el
tenim definit i les variacions que hi ha hagut entre la legislatura
anterior i aquesta a dia d’avui, que jo sàpiga, no han tret encara
cap convocatòria, a pesar de la situació del 2008 i a pesar de la
situació del mercat laboral. Per tant, aquestes són algunes, les
més importants des del meu punt de vista, de les actuacions que
jo esper que ens expliqui el Govern per fer front a aquesta
situació de creixement de l’atur i sobretot, de desacceleració
importantíssima de l’ocupació.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Nájera té la paraula en
representació del Govern per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Quiero dar en primer lugar las
gracias al Sr. Huguet porque nos permite tener un debate que yo
creo que puede ser interesante y que nos permita conocer, no
solamente conocer los ratios, las evoluciones a lo largo del año
2007, que como ustedes saben y usted bien ha recordado,
presentamos precisamente a través del Observatorio el informe
del mercado de trabajo en el 2007. Por lo tanto, tenemos la
información absolutamente presente y la conocemos bien. A mi
me suele gustar conocer estadísticas, pero sobretodo creo que es
muy importante a la hora de tomar decisiones que conozcamos
el por qué de las cuestiones, ¿por qué se producen estas
estadísticas? ¿Por qué se producen esos efectos? ¿Y cuáles han
sido los mecanismos que nos han llevado a ese lugar?

Efectivamente, estamos asistiendo a una situación de
contracción económica a nivel mundial, esto lo vemos cada día,
estamos recibiendo determinadas consecuencias malignas de un
mal hacer del sistema financiero norteamericano a través del
tema de las subprime y hay una situación de desaceleración que
la tenemos ahí y en el caso concreto de las islas empezamos a
verla a partir del tercer, o cuarto trimestre del año 2007. Lo que
pasa es que nosotros tenemos que ser capaces también de
reconocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las ventajas que
tiene nuestro propio sistema. Y una de las ventajas de nuestro
sistema es que nuestro PIB, fundamentalmente del orden del 75-
80%, esto lo puede indicar mucho mejor el Sr. Manera el
conseller de Hacienda, está basada en una economía productiva
que tiene que ver con la hostelería fundamentalmente, la
hotelería, los sectores servicios. Por lo tanto, hay tenemos una
fortaleza importante, aproximadamente el 15% de nuestra
economía depende del sector construcción, pero esa
dependencia, esa fortaleza y ese conocimiento de lo que va a ser
el sector turístico, de cómo va a funcionar, nos hacía hoy alguna
referencia el conseller de Turismo y hace un par de días el
secretario general adjunto de la OMT, en su visita a las islas,
hablaba de la fortaleza de la industria turística para superar
precisamente situaciones de ralentización económica a nivel
internacional, de aumento de la energía, etcétera.

El mes de noviembre, creo recordar, los expertos de la
Cámara de Comercio hicieron una reflexión verdaderamente
interesante. Dijeron algo así como que “se acabó el apogeo del
ladrillo”. Se referían al fin de una economía muy especulativa,
que ha tenido exigencias de muchísima mano de obra,
prácticamente sin ningún tipo de especialización y que esa
economía especulativa su paradigma fundamental era el negocio
inmobiliario. Por lo tanto, ellos planteaban la necesidad de
potenciar, desde todos, también desde el ámbito privado, las
empresas, el Gobierno, de potenciar la economía productiva.
Tenemos que pasar de una economía que ha generado
beneficios, pero no competitividad, a una economía que deberá
basarse fundamentalmente en mejorar la calidad de nuestras
empresas, hacerlas más competitivas, más productivas y desde
luego en la formación como instrumento que nos permita
generar más competencia. Por lo tanto, la formación y en eso sí
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que la Conselleria de Trabajo tiene y propone proyectos y
planes, como usted ha apuntado Sr. Huguet, precisamente
modificar alguno de los proyectos, como el programa operativo,
precisamente para fortalecer determinados colectivos
vulnerables en el ámbito de los trabajadores y trabajadores de
esta comunidad.

En nuestro caso, esta situación que estamos hablando de
como han devenido las cosas, desde luego se plasma en un
proceso en el ámbito de la formación, en el ámbito laboral que
debería ser más competitivo y donde de alguna manera a lo
largo de estos años se ha tenido una cierta ceguera. Usted me
hacía una pregunta directa y me decía: “¿merece la pena el tema
de la desclasificación?”. Yo creo que en estas islas precisamente
por este afán a lo largo de estos últimos años de una economía
que ya estaba muy caliente, una economía muy potente se le ha
inyectado una inversión verdaderamente fortísima desde el
punto de vista de lo público, con lo cual se ha recalentado y ha
habido un incremento, una tasa anual de incremento por
ejemplo de población inmigrante de más de un 20%. Por lo
tanto, en estos últimos años en las islas para saber por qué
estamos en este punto, qué razones, qué causas nos han llevado
a la situación que estamos. Ha habido un fortísimo crecimiento
en este aspecto del sector inmobiliario, con una fortísima
inversión pública que ha favorecido desde luego la mano de
obra muy poco cualificada. 

En el momento en que todo esto estaba ocurriendo no se
analizó desde el punto de vista de la visión en el medio y en el
largo plazo sobre qué consecuencias podría tener esa situación.
De alguna manera era dejarse llevar por una economía que se
basaba fundamentalmente en los bajos salarios y en la
depredación del territorio fundamentalmente. Esto nos dibuja un
mercado laboral, esto nos dibuja una situación en este momento
donde la cualificación continua y la mejora de los estándares
educativos han de jugar un papel fundamental porque ese es un
reto, esa es una amenaza y por lo tanto, en esa linia hemos de
saber trabajar. Pero también una cuestión que ha apuntado el Sr.
Huguet, que yo no sé por qué el no la hizo y es fortalecer los
servicios públicos de empleo. Nosotros hemos heredado unos
servicios públicos de empleo absolutamente insuficientes en
cuanto a dotación económica y hace un momento me pasaba una
nota el Sr. Manera diciéndome que nosotros llevamos 3 meses
de presupuesto. Los presupuestos heredados y la situación
presupuestaria y de déficit que hemos heredado es
impresionante. Esta especie de agujeros que nos van
apareciendo cada poco tiempo son de infarto.

En este aspecto desde luego la apuesta que nosotros estamos
planteando en este momento..., el Govern desde luego propone
y en esto tenemos un encargo todo el Gobierno de parte del
Presidente. De alguna manera no está empujando a que se ponga
en marcha y que realicemos ese proceso importante de inversión
pública, precisamente ahora que estamos en una situación
absolutamente anticíclica. Es ahora cuando la inversión pública
se tiene que fortalecer y tiene que coger ese camino que
efectivamente necesitamos para impulsar toda la actividad
económica.

En este aspecto estamos trabajando y además en un abanico
absolutamente abierto, los consellers de Hacienda y de Vivienda
han explicado algunos temas, pero tiene que ver desde luego
con todo tipo de infraestructuras, tanto las financiadas
directamente por nosotros, leáse: educativas, sanitarias, de
transporte, de vivienda, rehabilitación de barrios, por ejemplo,
usted que es menorquín sabe que en el caso concreto de
Menorca todos y cada uno de los municipios de Menorca ponen
en marcha un proceso de rehabilitación de todos sus casos
antiguos, usted sabe lo que significará esto desde el punto de
vista del empleo en Menorca. Yo sí lo tengo cuantificado
porque eso va a significar no solamente esa mejora de las cifras
del paro en Menorca, sino que también va a impulsar el
consumo interior, con lo cual nos va a permitir neutralizar esta
situación de desventaja en la que estamos en este momento. 

Pero no solamente desde el punto de vista de las
infraestructuras, de las piedras que habitualmente a los políticos
nos gusta hablar de estos temas porque son muy gráficos, sino
sobretodo la inversión en los temas que fundamentalmente
interesan, como son los temas de las inversiones en inteligencia,
en I+D+I. Todo esto combinado, lo apunto porque esto se pone
de color naranja, en un tema que mañana precisamente tenemos
una reunión en el ministerio porque es una cuestión que desde
el Partido Socialista se tiene una preocupación, pero también se
está desarrollando en este momento una acción y se va a
proponer un plan extraordinario que tiene que ver con la
orientación, con la formación profesional, con la inserción para
hacer frente a esta situación. 

Desde luego en nuestro caso estamos elaborando un
proyecto de similares características que se va a sumar al que
mañana discutamos y analicemos en el Ministerio de Trabajo,
pero desde luego con el compromiso total por parte de los
empresarios y empresarias de estas islas. Nosotros entendemos
que es fundamental el proceso de la necesidad de invertir en
formación, tanto para trabajadores parados, como para activos,
para asegurar fundamentalmente su incorporación al mercado
de trabajo. Por lo tanto aquí tenemos dos elementos, tenemos
dos instrumentos fundamentales, por una parte como usted ha
dicho además, la propia capacidad de este Gobierno para asistir
a esta situación y fortalecer, incrementar, inyectar inversión en
esta situación, pero también desde el punto de vista de lo que
significa la mejora de las oficinas de empleo, la mejora de la
orientación y sobretodo de la inserción nos va a permitir desde
luego poder atacar esta situación en mejores condiciones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sra. Nájera. Per fixació de posició intervenen per un
temps de cinc minuts en primer lloc la representant del Grup
Mixt Sra. Suárez.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera. La interpelAlació del Partit Popular ha plantejat 2
temes, d’una banda l’evolució del mercat laboral a les nostres
illes durant el 2007 i entenc també que la tendència que marca
aquesta evolució i la política laboral desenvolupada per aquest
Govern derivada d’aquesta evolució. Parlarem per tant
d’aquestes dues qüestions.

En relació a la primera, l’evolució del mercat laboral el
2007. Abans d’entrar-hi, jo crec que és important recordar la
relació que existeix entre activitat econòmica i ocupació i atur.
Una relació que és directa en el primer cas, entre activitat
econòmica i ocupació i que és inversa en el segon cas, és a dir,
entre activitat econòmica i atur. Dic això perquè, ja s’ha dit
aquí, quan parlam de mercat laboral, necessàriament hem de
tenir present quina és la conjuntura econòmica que estam vivint,
parlar de mercat laboral és parlar també d’activitat econòmica.
Les dades més significatives del mercat laboral durant el 2007,
n’assenyalarem per damunt algunes. Ja ha comentat alguna
qüestió el Sr. Huguet, si bé s’ha fixat més en els primers anys
del 2008 que del 2007, però n’assenyalarem algunes. El nostre
mercat laboral ens situa en una taxa d’atur, parlam del 2007, que
està per baix de la mitjana nacional, amb un augment de l’atur
d’un 3,1%. Des del punt de vista d’afiliats a la Seguretat Social
seríem la segona comunitat autònoma per taxa d’ocupació amb
un augment de més del 3% l ‘any passat. Pel que fa a la taxa
d’activitat seríem la primera comunitat autònoma. Una dada
important, la contractació, es va produir un petit augment del
voltant del 0,2%. Un augment dels treballadors autònoms del
3,7%. I pel que fa al creixement de l’economia, la Conselleria
d’Economia va situar l’augment l’any passat d’un 3% de la
nostra activitat econòmica, però si acudim a les dades de
l’Institut Nacional d’Estadística estaríem parlant d’un 3,8% i
situaria la nostra comunitat en la mateixa mitjana que el conjunt
d’Espanya i 9 dècimes per damunt la d’Europa.

Les previsions per al 2008 oscilAlen entre unes dades, les
més pessimistes, que serien les del Centre de Recerca
Econòmica d’un 2,4% i les més optimistes del 2,8% de la
Conselleria d’Economia. A la vista d’aquestes dades i sense
entrar a considerar allò que serien problemes estructurals del
nostre mercat laboral, estaríem parlant de precarietat,
temporalitat, baixa qualificació, sinistralitat, etcètera, sense
entrar en aquestes qüestions nosaltres pensam que el mercat
laboral i l’economia de les Illes Balears presenta uns indicadors
que no permeten plantejaments alarmistes. Té problemes, hi ha
problemes conjunturals, però no es podrien justificar postures
alarmistes. Ara bé Sra. Consellera, nosaltres pensam i vostè
d’alguna manera ho ha recollit, que seria irresponsable no
reconèixer la tendència marcada pels diversos indicadors del
2007 i sobretot els primers mesos del 2008. Aquests indicadors
ens parlen d’una qüestió jo crec que evident, i és que el mercat
laboral està començant a notar els efectes de l’alentiment
econòmic general i de l’important descens de l’activitat en el
sector de la construcció.

Per tant és obligació d’aquest govern tractar de palAliar en la
mesura de les seves possibilitats els efectes de la nova
conjuntura econòmica sobre els treballadors i les treballadores,
i passaríem així a la segona qüestió, que seria justament la
política laboral. Des del nostre grup pensam que la política
laboral d’aquest govern, de la seva conselleria i del seu govern,
hauria de partir de tres premisses que d’alguna manera han estat
recollides en la seva exposició. 

En primer lloc pensam que només una actuació concertada
entre els diferents agents socials, econòmics i Govern permetrà
que qualsevol iniciativa que es pugui dur a terme tingui
efectivitat. 

Segona qüestió: és important definir el perfil majoritari dels
nous aturats per conèixer sobre quin segment de la població
s’haurà de treballar de manera preferent; segons el darrer
informe del Centre de Recerca Econòmica aquest perfil respon
bàsicament a quatre trets: és home, és estranger, està vinculat al
sector de la construcció i curiosament també al sector primari,
i presenta una baixa qualificació. 

I una tercera premissa seria analitzar quines són les causes
que motiven aquesta situació d’alentiment econòmic, que està
directament relacionat amb la disminució de l’activitat al sector
de la construcció; d’una banda s’han de tenir presents els
elements externs -s’han esmentat aquí-, és a dir, els efectes de
la crisi hipotecària mundial, sobre els quals la capacitat
d’actuació i d’influència d’aquest govern és mínima i, d’altra,
els elements interns, és a dir, el reajustament d’un sector de la
construcció que estava clarament sobredimensionat i des del
nostre punt de vista, Sr. Huguet, conduïa a la insostenibilitat, i
el fi d’una obra pública de macroinfraestructures que va
provocar la creació temporal d’un bon grapat de llocs de feina
que ja s’han esvaït.

Des del nostre punt de vista, Sra. Consellera, aquestes tres
premisses estan recollides en les actuacions del Govern que ja
s’estan duent a terme, bàsicament tres línies: constitució i
implementació del pacte per la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social; segona línia, compromís d’inversió pública que,
a més, serà adequada a les necessitats i a l’escala del país; i
tercera qüestió, i rebem com a bona notícia l’anunci que ha fet
de la reunió al Ministeri de Treball...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, ja acab. ...mesures per a la
recolAlocació dels nous aturats dins el sector serveis. Sabem que
aquest és un debat que està obert i que jo crec que és el gran
repte del Govern i de la nostra societat; d’una banda és possible
que el sector turístic, que està fort i amb bones perspectives,
pugui absorbir una part, però és una opinió generalitzada que
només serà una part d’aquesta nova bossa d’aturats; serien, per
tant, els nous jaciments d’ocupació vinculats al món de la
dependència als quals potser podríem trobar una sortida per a
aquest colAlectiu. Sabem que en qualsevol cas serà necessària
una forta inversió en formació perquè sigui possible aquesta
reorientació.
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En resum, pensam que aquest govern és ben conscient de la
conjuntura econòmica i dels seus efectes sobre el mercat laboral
i, el que és més important, que està treballant i actuant per tal de
palAliar-los.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina coincideix amb
l’exposició que ens ha fet la consellera sobre la situació del
mercat laboral a les Illes Balears, una situació que el nostre grup
parlamentari qualificaria de relativament positiva. Evidentment
els darrers anys hem generat ocupació, la nostra taxa d’atur és
inferior a la mitjana estatal, i les nostres previsions de
creixement són positives. Per tant tampoc no hi ha cap situació
alarmant.

Tot i això, tot i constatar aquesta situació, també hem de dir
que evidentment hi ha un cert risc i hi ha una sèrie de situacions
que s’han d’afrontar per part del Govern i per part de la societat
de les Illes Balears. Quines són aquestes situacions, aquestes
situacions de risc? Bàsicament en diríem tres, de situacions de
risc per a l’economia i per al mercat laboral de les Illes Balears:
l’alentiment del sector de la construcció, primera situació de
risc; segona situació de risc, l’escàs nivell de qualificació dels
nostres treballadors; i la tercera situació de risc, l’estacionalitat.

En relació a aquestes situacions de risc consideram que les
mesures que anuncia el Govern i les polítiques que anuncia el
Govern per afrontar aquestes situacions ens semblen
absolutament correctes. És evident que hi ha un compromís per
part d’aquest govern d’accelerar el que serien les obres
públiques, i per tant que hi hagi més contractació i més obra
pública en diferents sectors, educatius, sanitaris, en
infraestructures, en tren, en carreteres, etc., etc., això és un
compromís important per fer front a aquesta desacceleració en
el món de la construcció; també hi ha un compromís i una línia
d’actuació correcta, com són la concertació els pactes amb tots
els sectors afectats i tots els sectors implicats en aquesta qüestió;
i després una mesura que ens pareix absolutament correcta i
encertada, que és la posada en marxa de programes de
reorientació laboral, de recolAlocació de treballadors sobrants
que s’han de reciclar en aquest món laboral i que, si pot ser, han
de ser assumits i absorbits per part del sector serveis. 

Això, juntament amb un enfortiment dels serveis públics
d’ocupació i d’orientació laboral ens pareixen que són les
mesures reals, possibilistes, que pot fer el Govern per aquesta
situació, segurament preocupant, delicada, però tampoc ni
alarmista ni que haguem de qualificar com a nefasta del nostre
mercat laboral.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que tots disposam de
les dades que s’han anat publicant oficialment, per tant la veritat
és que tampoc no fa falta entrar en una anàlisi detallada
d’aquestes nombres. En tot cas des del nostre punt de vista
remarcaríem que les primeres dades que tenim del 2008 ens
indiquen que s’estan creant nous llocs de feina, tot i que a un
ritme inferior a altres anys, i també s’ha de dir que la població
afiliada a la Seguretat Social creix, en canvi, a un ritme major
que la creació de llocs de feina. També ens indiquen aquestes
dades un creixement de l’atur a les Illes Balears, sobretot en el
sector serveis i en el sector de la construcció, principalment. Es
detecta també que hi continua havent un major percentatge de
dones aturades. 

Les previsions econòmiques per a aquest any 2008 són les
d’un creixement superior al 2%, però amb una desacceleració
que farà que el percentatge sigui inferior a anys anteriors a
causa, sobretot, de la baixada del consum privat, afectat per la
inflació, i de la baixa també, o l’alentiment, de l’activitat
constructora. En canvi s’espera que el sector serveis continuï
impulsant l’economia balear; de fet les previsions que hem
tengut fins a aquests moments són optimistes en aquest sentit.

En tot cas sí que voldria fer un esment, ja que hem introduït
el tema de l’activitat constructora, a una frase que ha dit el Sr.
Huguet respecte a posar en dubte el tema de les
desclassificacions. Des del nostre punt de vista, del Grup
Parlamentari del BLOC per Mallorca i PSM-Verds, invertir en
la protecció del medi ambient i del nostre territori és invertir en
el futur de la nostra economia i sobretot en el futur del turisme
de les Illes Balears. 

Però més enllà de les dades econòmiques i laborals
corresponents a la conjuntura d’aquest 2008, jo crec que és
important observar el model econòmic i laboral i els problemes
estructurals que tenim, perquè independentment de les dades
laborals de les nostres illes s’ha de tenir en compte tota una
sèrie de factors que jo crec que s’han de superar, una sèrie de
factors que ens afecten especialment. Així tenim el tema de la
taxa de temporalitat i precarietat de la contractació, que jo crec
que continua essent molt elevada, amb valors superiors els
darrers anys, si ho analitzam, per damunt del 27% de les
persones ocupades, i en determinats sectors aquesta temporalitat
i aquesta precarietat són molt grans. Si miram l’evolució de
l’estacionalitat al llarg dels darrers anys veim una tendència de
no reducció de la seva intensitat, i són moltes les branques
productives que estan afectades per aquesta estacionalitat.
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Un altre problema del mercat laboral de les Illes Balears és
que els salaris, la mitja dels salaris que hi ha per part dels
treballadors, mantenen una diferència amb la mitja dels salaris
a Espanya per davall de la mitja i, en conseqüència, també la
mitja de les pensions que se’n deriven està per davall. En
concret el salari mig dels nostres joves, en concret, està per
davall del mileurisme. 

Juntament amb aquestes qüestions el nostre mercat laboral
té dos problemes importants que s’han d’abordar, com són la
inseguretat en el treball i la salut laboral. Sense cap dubte la
lluita contra la temporalitat i la precarietat han de ser objectius
clars, claus, perdó, de l’acció coordinada del conjunt de totes les
administracions. Sobretot convé recordar que la passada
legislatura vàrem passar de 24.000 accidents laborals,
aproximadament, amb baixa laboral, als quasi 28.000 del 2006,
amb una política, des del nostre punt de vista, molt passiva per
part de l’anterior govern pel que fa a la prevenció de riscos
laborals, que ens va dur a encapçalar l’estadística de sinistralitat
en el conjunt de l’Estat.

Per tant els objectius del Govern, en els quals ja s’està fent
feina, de fet, serien des del nostre punt de vista, a més de limitar
la temporalitat i la precarietat, augmentar la qualitat de
l’ocupació amb una major estabilitat, lluitar per la reducció de
l’atur, mecanismes de suport a les persones amb majors
dificultats d’inserció laboral, aconseguir que el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears es converteixi en el vertader eix
vertebrador de les polítiques actives d’ocupació, polítiques
específiques dirigides als joves per tal d’afavorir la inserció
laboral d’aquest colAlectiu en feines de major qualificació i
estabilitat, formació professional com a objectiu prioritari
permanent, polítiques actives de lluita contra la discriminació
laboral que es pateix per part de les dones i, sobretot, des del
nostre punt de vista aquesta problemàtica s’ha d’afrontar amb
el diàleg social amb els representants dels treballadors i dels
empresaris, i de fet ja s’han posat les bases per part del Govern
per un pacte per l’ocupació i la cohesió social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputades, diputats, Sra.
Consellera, per marcar la posició del Grup Parlamentari
Socialista referent a l’evolució del mercat laboral de les Illes
Balears durant l’any 2007 basta reprendre la pregunta que li
vaig fer al plenari de la setmana passada respecte a les feines
duites a terme per l’Observatori del Treball de les Illes Balears,
ja que aquest ha publicat recentment l’avanç de l’informe anual
sobre l’evolució del mercat de treball de les Illes Balears, eina
indispensable que crec que tots hem consultat aquests dies; així
com també ha estat de gran claredat la presentació per vostè
mateixa avui sobre les causes concretes derivades tant del sector
immobiliari com de la inversió pública sobredimensionada que
s’ha duit a terme els darrers anys.

Tal com es desprèn del resum executiu i com ja han anunciat
aquells que m’han precedit, l’economia balear ha crescut en un
3% del conjunt del 2007, un percentatge superior al 2,6% de la
zona euro, i de cara al 2008 es preveu que continuï el
creixement, encara que de manera moderada, conseqüència -
com ja s’ha assenyalat- de l’alentiment de l’activitat
constructora i de la pèrdua de l’impuls en el consum privat. De
totes maneres, i conseqüència de la política duita a terme des del
Govern i concretament des de la Conselleria de Treball i
Formació, i una vegada consultats els empresaris del sector de
l’hoteleria, es preveu un manteniment o un augment de les seves
vendes i dels beneficis, per la qual cosa crec que no cal entrar en
postures alarmistes de cara al futur de l’economia balear, encara
que, insisteixo, sempre considerant l’alentiment econòmic
existent i que mai no s’ha amagat per part del Govern, sinó que,
com s’ha demostrat, és ben conscient, essencialment de la
contracció mundial.

Aquesta progressiva moderació es pot analitzar a través de
l’informe per una sèrie d’aspectes, com són els derivats de les
empreses donades d’alta i els autònoms afiliats a la Seguretat
Social, l’evolució de la població activa i en atur, així com també
el règim de contractació. Evidentment no entraré a donar xifres
i percentatges que farien pesada aquesta intervenció, però sí
crec que cal aturar-nos en alguns aspectes. 

De l’anàlisi de les empreses donades d’alta a la Seguretat
Social, tant en el règim general com en l’agrari i en el de la llar,
es desprèn una xifra molt propera a la de l’any anterior amb uns
patrons d’estacionalitat semblants, amb creixements entre els
mesos de febrer i juny i davallades de juliol a gener de l’any
següent. També ha augmentat el nombre d’afiliats autònoms,
amb un creixement interanual del 3,7, el que colAloca les Illes
Balears com una de les comunitats autònomes que més han
crescut al llarg del 2007. Si passam a les xifres d’afiliats l’any
2007 va gaudir d’un augment de persones afiliades respecte de
l’any anterior, xifres de les quals es desprèn que Balears
continua per damunt la mitjana estatal, amb una diferència
lleugerament positiva. Si analitzam per illes, va pujar
especialment a Eivissa i Mallorca, i en menor mesura a
Formentera i Menorca. Amb detall, i pel que fa a la població
activa, és a dir, aquella que treballa o que està en disposició de
fer-ho, ha augmentat durant el quart trimestre del 2007. Si miren
les taxes per cada un dels trimestres s’observen una vegada més
els efectes de l’estacionalitat pròpia de l’economia turística

Pel que fa a la taxa d’ocupació, que és un dels problemes
més concrets i sobretot el problema de l’atur, assenyalar que
s’ha incrementat la població activa en tots els sectors econòmics
a excepció dels serveis. 

També cal destacar les dades respecte a les dones com a les
persones afiliades a la Seguretat Social, una anàlisi que ha
adquirit una gran importància aquests darrers anys, sobretot pel
que fa referència als treballadors estrangers, la qual cosa no es
pot deixar de banda sinó tot al contrari, s’ha d’analitzar
concretament a què és degut aquest augment de població
estrangera i les conseqüències que tendrà. 
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En conclusió podem dir que durant el 2007 s’ha seguit
creant ocupació, si bé el creixement constant de la població amb
disposició de treballar ha superat a finals d’any la capacitat
d’absorció del mercat de treball. Proporcionalment el sector més
afectat és la construcció, mentre que el de serveis continua
essent el sector més important de la nostra economia, i preveim
que ara, de cara a la propera temporada turística, pugui absorbir
una bona part de les persones aturades. Les previsions són bones
i així ho assenyala del darrer informe de l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Sí, Sra. Presidenta, ja acab. Per tant crec que en el cas de
Balears les previsions són bones i sobretot amb la notícia que ha
donat de la reunió que demà té amb la intenció de desenvolupar
un programa de reorientació laboral i formació ad hoc
juntament amb el Govern central.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’ha de permetre, Sra. Presidenta,
que faci una espècie d’intervenció molt breu, d’uns segons, per
alAlusions més que per rèplica a la consellera. És que a les
interpelAlacions allò tradicional és que no hi hagi debat entre els
grups parlamentaris, açò ho veurem a la moció; per tant a mi no
em serà possible, algunes alAlusions directes que se m’han fet,
per respecte al Reglament i per coherència, contestar aquestes
alAlusions. Només dir açò. I ara sí, entr a replicar a la consellera.
De fet una modificació del Reglament preveia que només
intervenia el grup que interpelAlava, però no sé si es durà a terme
mai l’aprovació d’aquest nou reglament d’aquesta cambra.

Bé, hem parlat, Sra. Consellera, amb la resposta que vostè
m’ha donat, de fortalecer el SOIB, herencia, formación,
desclasificación, inmigrantes, com a trets més importants. No
dic el que ha dit, sinó que enumer allò a què s’ha referit. 

Miri, el meu punt de vista respecte dels immigrants, vostè ha
dit que la política que es va dur a terme va fer que hi hagués el
que hi ha. És importantíssim, és a dir, aquestes illes es
nodreixen de persones que han vingut..., que no han nascut aquí,
per dir-ho de qualque manera, o sigui són elemental perquè hi
hagi la riquesa que hi ha i perquè hi hagi la cultura i perquè hi
hagi la varietat, etc. El que és important és veure que aquells
que tenen mobilitat dins Europa avui en dia idò es puguin
establir aquí si hi ha oportunitats i que, en canvi, aquells que
necessiten permís de residència o de treball, a partir d’ara, si la
situació econòmica no permet donar-los el que ells cerquen i a
més crea conflictes dins el que és la vida social, la integració
social, no em referesc a problemes de seguretat ni coses
d’aquestes, sinó a dificultat per no tenir feina a integració, idò

que es tengui una política potser més restrictiva en aquest
moment fins que hi hagi de nou bonança. 

Que, per cert, és a dir, els indicadors, les referències que jo
he fet als mesos del 2008 quan analitzàvem el 2007 és perquè
les tendències de més de mig any, del segon mig any del 2007,
queden de qualque manera confirmades amb les dades de
l’evolució del mercat laboral dels tres darrers mesos que
coneixem d’enguany. A més els serveis d’estudis d’importants
bancs amb l’informe de la situació setmanal que analitzam i que
seguim ens indiquen que la qüestió no va a millorar. Per tant jo
no vull fer aquí qüestions d’alarmar o no alarmar, jo crec que el
que millor funciona en aquest món és crear actuacions dels
governs per ilAlusionar. És a dir, el fet de dir el que hi ha no
alarma; el fet d’absència d’actuacions que millorin o que
tendeixin a corregir les situacions jo crec que és el que pot
cridar a l’esperança i a la confiança, i açò és el que he intentat
explicar aquí i de cap manera crear cap alarma, sinó simplement
constatar -Popper ho diria-, intentar explicar els fets de la
manera més pròxima a la realitat d’aquests propis fets sense
inventar-me res.

Jo crec que pot cohabitar perfectament un lleuger
creixement econòmic amb un creixement de la desocupació, és
a dir, pareix que s’ha volgut contradir que si hi ha creixement,
encara que sigui..., com ho diuen?, alentiment del creixement...
No, no, és que cohabiten. Allò important és que si es produeix
el pas següent, que és el de no cohabitar i només subsistir el no
creixement econòmic amb el creixement de l’atur, açò seria
greu. Per tant per no arribar a aquest punt es poden posar
mesures que estan en el pressupost d’aquesta comunitat i que
estan en la decisió dels consellers d’aquest govern.

L’herència. Vegem, vegem. Quan hi va haver la consulta
popular, el que va tenir més vots, els que la majoria dels
ciutadans van triar de totes les llistes que es presentaven està a
l’oposició. L’herència, com qualsevol herència, es pot
renunciar; el que no em sembla que s’hagi de dir una i cinquanta
mil vegades -avui ho hem sentit tres o quatre vegades- és que
l’herència, l’herència... Hi estan ben aferrats, a l’herència, hi
estan ben aferrats, i a més hi ha molts de ciutadans que no
entenen una democràcia on les llistes que han estat més votades
són les que no governen. No diré res més de l’herència però, per
favor!, poden renunciar a l’herència; potser els que els ciutadans
van dir que podien ells governar millor potser ho farien més bé.
No mencionin més l’herència, per favor, perquè es posen en
evidència, i no em referesc, naturalment, als grups de l’oposició
sinó a l’interpelAlada, en aquest moment, la representant del
Govern.
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Fortalecer el SOIB. Tanta sort que vostè ha vingut darrera
jo, perquè si li hagués tocat el SOIB quan vam arribar nosaltres
no sé què em diria, no sé què em diria. Les oficines queien.
Vam fer una oficina nova, vam rehabilitar no sé quantes, vam
incrementar de 24 milions d’euros el pressupost el 2004 a més
de 50. És a dir, que vostè troba que es poden fer moltes més
coses?, naturalment, i el que vengui darrera vostè també trobarà
que pot fer moltes millores, però açò no li dóna arguments ni
raó per dir que els que hi havia abans no ho havien fet. D’acord?
Bé, més o manco jo trob que sí que ho ha dit.

La formació. Li demanaré dues coses a la moció. Una, que
intenti posar en funcionament el centre nacional de formació
laboral de la mar de Menorca el curs aquest, 2008-2009. Hi
falten infraestructures que ha de fer l’ajuntament, que va cedir
el solar i havia de donar llum, aigua, etc. L’edifici, com que està
al costat del pavelló Menorca Bàsquet, del qual som un fervent
seguidor i..., no diré la paraula, me’l mir cada setmana que hi ha
partit a Menorca, i efectivament queda un bon local; tenc por
que hi hagi qualque bassa a la pavimentació de l’asfalt perquè
tenc por que les rasants, així a simple vista -açò és una
anècdota- creïn, quan plogui, alguna bassa. Açò naturalment no
li ho dic a vostè, sinó que vostè ho traslladi als tècnics perquè si
s’ha de cruixir es pugui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, haurà d’anar resumint.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, ja acab. I jo, Sra. Consellera, li preg que a la seva
contrarèplica em parli del Pla d’ocupació nou i dels pactes
locals d’ocupació. És a dir, crec imprescindible, amb el model
dels serveis públics d’ocupació, la participació cada vegada més
important no només amb accions sinó també amb pressuposts
dels ajuntaments, especialment aquells que tenen més de 20.000
habitants; crec que és un model que és molt útil. I també un pla
d’ocupació adaptat a la situació actual. Jo crec que els agents
socials, els agents econòmics i socials, els ajuntaments i la
conselleria, el Govern, han de fer un esforç important perquè
com més aviat les persones que ho necessiten disposin d’aquests
instruments financers i de polítiques actives per millorar. 

I també un altre prec, que és en matèria dels informes de
conjuntura. Aquests jo, naturalment, ho he dit abans, no es
poden trobar les dades territorials o de colAlectius; és a dir,
nosaltres vam començar la legislatura passada uns informes que
no s’havien fet abans. Hi havia des de l’inici del SOIB...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat..., vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab, és el darrer, Sra. Presidenta, si m’ho permet.
...unes fitxes municipals que ens permeten unes sèries de quina
és la situació de les empreses, dels habitants, de la població
activa, etc., que continuen fent i que jo estic segur que
continuaran fent. Però els informes dels colAlectius preferents -
em referesc a joves, dones, discapacitats, immigrants, que són
els més nombrosos-, aquests els vam iniciar el 2005-2006 i jo

preg una continuïtat i una actualització, perquè açò sí que ens
permetrà visualitzar on i quines necessitats hi ha, i per tant
actuar tots millor.

Per acabar -i ara sí del tot, Sra. Presidenta- m’oferesc...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Diputat, és que ha d’acabar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí. M’oferesc, naturalment, al Govern per colAlaborar i
contribuir a millorar la situació d’aquells demandats de feina
que en aquest moment no en troben o no en poden trobar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Nájera per un temps de cinc minuts.

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

Gracias, Sra. Presidenta, gracias a todos y cada uno de los
que han intervenido, porque, bueno, pues conocer a fondo estos
temas creo que es importante, porque en el conocimiento
encontramos la solución.

Para darle gusto al Sr. Huguet, decir que, efectivamente,
cuando el otro día hablaba del observatorio, hay tres
monográficos, tres estudios monográficos en concreto que se
están preparando, el de jóvenes, el de extranjeros y el de
mujeres y, además, va a haber uno analizando todos estos temas
por cada uno de los municipios de las islas, con lo cual vamos
a tener una información interesante, interesada, para poder
operar y poder tomar decisiones y tomar acciones sobre estas
cuestiones.

A mí me gustaría plantear con optimismo y con, diríamos,
capacidad de dar respuesta a estas cuestiones que estamos
hablando fundamentalmente analizando dos cuestiones: lo que
son nuestros puntos débiles y lo que son nuestros puntos fuertes.
Nosotros tenemos algunos puntos débiles, que ya se han
planteado y se han comentado por parte de todos ustedes que
tienen que ver con la temporalidad de la contratación, con el
tema de los bajos salarios, con esa falta de nivel educativo y de
conocimiento, la situación de las pensiones. Sin embargo,
tenemos, verdaderamente, puntos fuertes que tenemos que ser
capaces de sumar, de motivar y de impulsar, como son una
actividad económica basada en un sector que tiene un recorrido
verdaderamente importante.
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Bueno, el objetivo de los planes que estamos desarrollando
desde la Conselleria de Treball i Formació, fundamentalmente
tratan de generar confianza, dar respuesta y corregir,
precisamente, esta situación, este repunte que preveemos que se
va a dar en el ámbito del número de desempleados, así como
reforzar los mecanismos que nos permitan dar apoyo al acceso
al empleo allí donde se produzca. Por lo tanto, uno de los
elementos que está en este proyecto que mañana se nos va a
presentar precisamente es favorecer, subvencionar, apoyar la
posibilidad de los cambios geográficos. Estamos trabajando, y
en alguna ocasión he tenido oportunidad de explicárselo en
comisión, en temas que tratan de atacar precisamente una de las
cuestiones que planteaba el Sr. Barceló, que es el tema de la
estacionalidad de nuestra actividad económica que, de alguna
manera, genera esa situación de bajas pensiones a las que ha
hecho referencia anteriormente. Por lo tanto, estamos
desarrollando políticas preventivas, más que paliativas,
preventivas que nos permitan de alguna manera anteponernos a
la situación que nos vamos a encontrar.

Por poner algunos ejemplos: políticas, programas de empleo
en colectivos vulnerables. Hemos venido desarrollando en los
últimos tres meses, con todos los colectivos vulnerables, con
todas las asociaciones que componen este marco, programas
concertados y acordados que nos permitan dar respuesta
precisamente a los más vulnerables en el ámbito del mercado de
trabajo. Estamos en este momento con fondos finalistas; hemos
llegado a un acuerdo con todos los municipios de Ibiza, con
todos los municipios de Menorca, con los consells
correspondientes, y ahora, creo que hoy tenemos la reunión en
el ámbito de Mallorca, precisamente para trabajar en temas que
tengan que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar,
y que, por lo tanto, permita acceder al ámbito de la formación,
al ámbito del trabajo con el tema de los nuevos parados,
precisamente, parados con más dificultades para acceder al
mercado laboral. Y por lo tanto yo me siento orgullosa de que
tanto en el caso del Consell de Ibiza como en el Consell de
Menorca, como con todos y cada uno de sus ayuntamientos, en
estos temas ya hayamos llegado a un acuerdo.

Pero además, ponemos en marcha un proyecto que nos
parece que puede ser muy interesante, que es dotar de agentes
de desarrollo local a todos y cada uno de los municipios de las
islas. Tienen que ser, por decir de alguna manera, elementos,
instrumentos que nos permitan en cada uno de los territorios
analizar y desde luego localizar lo que llamamos los nichos de
trabajo, los nuevos empleos, conocer cuál es la situación
también del acceso a los parados en estos territorios. Por lo
tanto, hay ya una previsión para este año, de pasar de 55 agentes
de desarrollo local a 73 agentes de desarrollo local.

Y ya para terminar, explicarles que, efectivamente, hay
sectores generadores de empleo, sectores potentes que son
sectores en crecimiento, como son desde luego el turismo, la
náutica, la biónica, el sector de la educación, el sociosanitario,
donde en estos momentos estamos trabajando para colectivos
concretos, como mujeres, jóvenes, inmigrantes y
emprendedores. Y ahí tenemos en este momento prevista una
inversión en este año de aproximadamente del orden de 30
millones de euros.

Por lo tanto, el objectivo de esta conselleria, no le quepa
duda, Sr. Huguet, es tratar de llegar a una sociedad mejor con
más y mejores empleos, con más riqueza, con menos
desigualdad, con mejores servicios públicos y desde luego con
una mejor calidad de vida.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Nájera.

III. Moció RGE  núm. 3074/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria d'immigració, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 4449/07.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 3074/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a política
del Govern en matèria d’immigració.

Per defensar la moció, té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Como decía en
la interpelación del día 1 de abril, en esta misma cámara, desde
el Grupo Parlamentario Popular creemos que la inmigración en
nuestra comunidad seguirá siendo motor de bienestar y riqueza
cultural. Desde nuestro grupo, muy lejos de acudir a
descalificaciones, a insinuaciones veladas, a argumentos de los
que no tienen argumentos, programas ni propuesta, queremos
dejar claro que conseguir que en el futuro surjan problemas y se
resuelvan es función de todos. Ante los nuevos retos que plantea
la inmigración en Baleares, se necesitan políticas responsables
y sin contradicciones, con esa voluntad nos expresamos el otro
día y con esa misma voluntad nos ofrecemos hoy al Govern de
las Islas Baleares.

En la anterior legislatura, a los seis meses de la recién creada
Conselleria de Inmigración y Cooperación, se nos exigía en una
interpelación, en esta misma cámara, que se tomaran medidas
por el deterioro que se estaba produciendo en la convivencia en
nuestra comunidad, y se hacía una alusión y tomaban como
referencia la prensa. Eso, según algunos señores diputados, no
era alarmismo ni catastrofismo; pues bien, a estas alturas y
después de nueve meses de gobierno, o no leen la prensa o no
la toman como referencia, porque la verdad es que se vienen
denunciando casos gravísimos y con mucha más frecuencia de
la que se hacía antes.

En la intervención de la consejera de Afers Socials,
Promoción e Inmigración del pasado 1 de abril, dejó de
manifiesto que la inmigración no necesita tanta atención, que
basta con sólo la dirección general. Y claro, así se comprende
el malestar que hoy tenemos entre el colectivo de inmigrantes
en nuestra comunidad, y para el que le pedimos un poco más de
atención y de respeto. Señores del gobierno hexapartido, ya que,
lejos de disminuir la población inmigrante, va en aumento,
pónganse en marcha y hagan una verdadera política
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interdepartamental, como se venía desarrollando sin esconder
responsabilidades amparándose en la falta de competencias.

Desde el Grupo Parlamentario Popular les presentamos una
seria de propuestas que estoy segura, señora consellera, señores,
que no está aquí, me gustaría que estuviera desde luego hoy, que
a ustedes les parecerán razonables, no me cabe duda de su buena
disposición y sensatez; todas ellas tienen un objetivo muy claro:
la cohesión social de los inmigrantes basada en la convivencia
pacífica, la tolerancia y el respeto mútuo, siempre contando con
las asociaciones y federaciones que desarrollan una labor
importantísima y que son imprescindibles para todos.

Estas propuestas serían las siguientes:

En primer lugar, el Parlament de las Islas Baleares insta al
Govern de las Islas Baleares a abrir vías de contacto directo con
el tejido asociativo que trabaja en materia de inmigración.
Asimismo, el Parlament de las Islas Baleares insta al Govern de
las Islas Baleares a que reconozca a las asociaciones que
trabajan en el ámbito de la inmigración para desarrollar cursos
de formación y conocimiento de nuestra cultura.

En segundo lugar, la dos sería: El Parlamento de las Islas
Baleares insta exigir al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ayuda proporcional y efectiva para el número de
inmigrantes y considerando la situación extraordinaria de
Baleares, situación, desde luego, agravada con la doble y la
triple insularidad.

La 3 sería: El Parlament de las Islas Baleares insta a
potenciar el Foro de la Inmigración como plataforma de
opiniones reales de los agentes que trabajan en materia de
integración e inmigración. El foro ha de ser el reflejo, en nuestra
opinión, de la opinión de todos y no de la unos pocos elegidos.

La 4 sería: El Parlamento de las Islas Baleares insta a definir
concretamente la línea política que seguirán desde el Govern de
las Islas Baleares en política dirigida a la inmigración. Desde
luego, a nuestro parecer, una política clara con la información
necesaria para que los ciudadanos que han elegido esta
comunidad para vivir tengan esa información que necesitan.

La 5 sería: El Parlament de las Islas Baleares insta a
impulsar y coordinar el II Plan de Atención a las Personas
Inmigradas en las Islas Baleares, con una acción de gobierno
desarrollada a través de la Comisión Interdepartamental que tan
buenos frutos dio en la pasada legislatura.

La 6 sería: El Parlament de las Islas Baleares insta a
potenciar a la mesa y submesa para la inmigración en consenso
con los sindicatos.

La 7: el Parlament de las Islas Baleares a facilitar el acceso
de los consulados para los residentes extranjeros en nuestra
comunidad.

La octava sería, la 8 sería: el Parlament de las Islas Baleares
insta al Govern de las Islas Baleares a consensuar con el
Gobierno central la acogida de menores no acompañados
procedentes de Canarias.

La 9: el Parlament de las Islas Baleares insta al Gobierno
central a dotar a las Fuerzas de Seguridad del Estado de medios
necesarios para el control de fronteras.

La 10: El Parlament de las Islas Baleares constata hacer del
Observatorio de la Inmigración una verdadera fuente de
información de la situación migratoria.

La 11: el Parlament de las Islas Baleares insta al Govern de
las Islas Baleares y a todas las instituciones a mantener la
tolerancia cero frente a los malos tratos, la xenofobia y la
discriminación.

Y la 12: El Parlament de las Islas Baleares insta al Govern
de las Islas Baleares a promover el aumento de plazas de
mediadores en centros de salud, de educación y en los
ayuntamientos, que éstos sí que creemos que son indispensables
para el mantenimiento (...).

Somos conscientes de que sólo con el esfuerzo y la decisión
se pueden abordar los múltiples retos planteados por la
inmigración. Hoy venimos aquí con la esperanza de que estas
propuestas serán aceptadas por todos y no nos cabe duda de que,
si somos políticos responsables, pues el ponerse de acuerdo de
vez en cuando no es malo, sobre todo en cuestiones tan
importantes como son las de la inmigración hoy en esta
comunidad. Así creo que lo desean la mayoría de los ciudadanos
y así lo deseamos nosotros también.

Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds s’han presentat sis esmenes de
modificació, RGE núm. 3441, 42, 43, 44, 45 i 46. Per defensar
aquestes esmenes, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Pastor, precisament amb aquesta vocació d’entesa i de
responsabilitat a la qual vostè apelAlava al final de la seva
intervenció, hem trobat que valia la pena fer un esforç
d’aproximació, evidentment per entendre-se han de ser dos i
aquest és l’esforç també i responsabilitat que li demanam. De
fet, no hem vist grans novetats entre el que ens proposa el Grup
Parlamentari Popular respecte del que havia exposat la
consellera en aquesta casa, tant a la compareixença feta en
comissió com a la seva intervenció en el debat de la
interpelAlació de fa quinze dies. Per ventura el que no hem
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reconegut tant són les polítiques reals que practicava el Partit
Popular durant el temps de la responsabilitat de la Sra. Pastor.

Però tanmateix, com ella apuntava, i jo crec que és cert, els
avantatges de mantenir una política d’immigració consensuada,
amb votacions amb consens per part del Parlament, creim que
és positiu, i sobretot quan no hi ha aquests debats, que nosaltres
són els que volem evitar, de provocar alarma o estimular la
xenofòbia, que no es fa només amb missatges incendiaris sinó
també de moltes altres maneres més subtils. Per tant, ens pareix
important fer aquest esforç per consensuar la moció.

La dificultat que nosaltres hi veim és que no expressa en cap
moment el suport ni les polítiques que realment es fan
d’aquelles que es demanen, sinó que les planteja com a retret;
està fent un retrat que no es fa allò que s’està fent i, per tant,
nosaltres voldríem corregir aquest plantejament que fa la moció,
si la Sra. Pastor ho accepta, assumint aquestes esmenes doncs
crec que podrem brotar el gruix de la moció a favor, si no, crec
que no, perquè fins i tot en aquells punts que no hem presentat
esmenes, al punt 3 o al punt 8, la veritat és que el context del
retret respecte del que es demana a ser de consens, que realment
tots demanam el mateix, crec que és molt diferent l’explicació
o el sentit que es dóna al vot.

Però anem un poc a pams respecte de les propostes, tal i com
les ha plantejat. Al punt 1, per exemple, demana que el Govern
entri en contacte amb el teixit associatiu que treballa a l’àmbit
de la immigració; entrar en contacte és evident que la
conselleria fa estona que hi està en contacte i que el que es
demana és que el continuï. Si vostè insisteix que no hi ha
contactes, doncs evidentment no li votarem. Si es demana que
es doni suport a les associacions per desenvolupar cursos de
formació i coneixement de la nostra cultura, s’ha de tenir
present que la convocatòria d’ajuts real, existent, ha incrementat
en més de 100.000 la que hi havia, per tant el que s’ha de
demanar és una continuïtat, en tot cas un esforç, però no
denunciar-ho en el buit, perquè podria parèixer que senzillament
no es fa.

El punt 2 pretén que el Govern exigeixi finançament al
ministeri, cosa que la conselleria ja ha fet, precisament per
insistir en la necessitat d’augmentar la disponibilitat
pressupostària, especialment de cara al 2009. I ho fa, com
planteja la moció, en base a demanar-ho en l’augment del
nombre d’immigrants, però també tenim presents els costs de la
insularitat i també, fins i tot, la diferenciació cultural, la
cooficialitat de dues llengües, amb tot el que això representa,
per exemple, a nivell d’ensenyament. Per tant, el que escau, i jo
crec que podria tenir una certa conseqüència política, de relleu,
és que el Parlament doni suport explícit a aquestes
reivindicacions del nostre Govern davant el ministeri.

En el punt 3, sobre potenciar el Fòrum de la Immigració,
s’ha de dir que el Govern de les Illes Balears també hi creu, per
tant hi creim els grups, se li podria donar suport, de fet ja ha
estat convocat. Ara l’únic que succeeix és que per donar-li
millor aquesta funció d’assessoria, aquesta funció de
participació i de proposta, el que es vol és canviar el seu
funcionament i la seva composició, per donar més presència a
les associacions i menys a les administracions. Creim que, amb
independència de quin hagi de ser el detall, donar suport al

fòrum ens pareix positiu, però ja dic, no com a retret sinó com
a suport a la política que s’està fent des del Govern.

El punt 4 ens pareix especialment injust, ens demana el PP
que defineixi el Govern la seva política. És un retret, ja dic,
injust, perquè és evident que la conselleria fins i tot ha fet un
esforç a fer pública la seva postura, que és coneguda per tots els
que l’han volguda conèixer, no només mitjançant
compareixences, sinó fins i tot amb la publicació del document
Estratègies i actuacions en immigració, presentat a la Comissió
Interdepartamental i al Fòrum de la Immigració. A més, hi ha un
esforç en aquest moment de negociació i de contactes amb
tothom per negociar el pacte per la immigració i per elaborar un
pla integral i per tant és coneguda la posició de la conselleria,
tot i que intenti pactar, com és natural, els serrells i polítiques
concretes. En aquest punt, evidentment, crec que no hi ha
possibilitat d’entesa.

Del punt cinquè, que reivindica el II Pla d’Immigració, la
veritat és que el trobam un pla vaga, que no és necessari un
pronunciament del Parlament per afirmar-lo, per tant també
esperarem més aviat a discutir el que ens ha de transmetre la
conselleria.

El punt sisè tampoc no el veig necessari, és de l’organització
que postula, creim que el tema de les meses pot ser superat per
altres esquemes, com planteja el Govern.

En el punt setè, sobre l’accés als consolats, s’ha de dir que
el Govern de les Illes Balears, sense tenir competències, com
vostè sap, ja facilita aquest accés als consolats per a residents
estrangers que ho solAlicitin, a la vegada que facilita els locals
els consolats itinerants, mitjançant el Casal d’Immigrants, vostè
me consta que ho considera insuficient, però pensam que, com
a mínim, el Parlament ha de reconèixer aquesta pràctica, perquè
a més fa anys que s’està duent a terme i, en tot cas, si s’ha de
millorar o si es pot intensificar, el millor seria demanar-ho a
l’autèntic titular, però en qualsevol cas fer-ho des de les pròpies
possibilitats.

El tema de l’acollida de menors és una qüestió, com és
natural, pel tema mateix, pels afectats, delicada; el Govern de
les Illes Balears està ben disposat a ampliar l’acollida de menors
no acompanyats, però naturalment, i com s’apunta en aquest cas
a la moció, requereix el consens amb el Govern de l’Estat, qui
ho ha de coordinar i aportar recursos. Per tant, si es fa amb
aquest sentit positiu d’apostar-hi ens pareix bé, insistesc, si es
fa com si realment no s’estigués fent o no hi hagués vocació,
voluntat per part del Govern, no ens pareixeria bé el
plantejament que en fa el Partit Popular.

El punt 9, sobre la vigilància de fronteres, hi ha fins i tot una
proposició no de llei al respecte. Jo no sé si escau gaire en
aquesta moció, és quasi un renou al plantejament que té la
moció, però de totes maneres, com que estam d’acord amb el
compliment evidentment de la legislació i que les forces de
seguretat tenguin les dotacions necessàries per dur a terme la
seva tasca, doncs també hi donarem suport, sempre que no s’hi
faci, ja dic, el gran tema, el gran relleu de la política
d’immigració, però dins un context de tranquilAlitat com el que
ha fet amb la seva intervenció la Sra. Pastor, ens sembla positiu
o ens sembla correcte i assumible aquest punt 9, perquè l’únic
que demana és dotar les forces de seguretat.
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En el punt 10, ens sembla bé també que el Parlament
constati la necessitat de l’Observatori de la Immigració, però
potser també seria quasi millor i raonable que ho fes, que
reconegués que el Govern ho té previst, no? Al final, és una
actuació anunciada per part de la consellera d’Assumptes
Socials i per això presentam una moció, una esmena, perquè
pensam que això ha de quedar palès dins l’acord que es dugui
a terme.

Bé, el punt 11, tant si admet esmenes com si no admet
esmenes li votarem a favor, perquè hauríem de tornar nàixer tots
perquè qualsevol cosa que es plantegi en contra de la xenofòbia
i del maltractament i de la discriminació, no votar-la sense llegir
gaire ni el detall del que es digui, perquè, crec que, com va
quedar clar en el debat de la interpelAlació, tots hi estam d’acord,
fins i tot la consellera va anunciar una campanya específica
contra la xenofòbia i en aquest tema crec que poc hem de
discutir i l’únic que hem de fer és tancar files tots.

Del punt 12, i acab, ens plau especialment que el PP vulgui
més places de mediadors. De fet és un dels esforços importants
que ha fet la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració perquè ha doblat la partida que tenien al respecte,
i doblar no són paraules menors. Per tant, creim que és necessari
reconèixer això dins la moció, perquè a les entitats locals se’ls
ha augmentat en més de 300.000 euros en relació amb la
convocatòria anterior. També en l’àmbit de la salut s’ha fet una
aposta perquè no s’hagin de dedicar íntegrament només al tema
de traducció, sinó que fins i tot puguin fer la seva tasca realment
de mediadors, com també s’ha fet una tasca en educació en
aquest sentit, la Conselleria d’Educació amb la Conselleria
d’Afers Socials. Nosaltres creim que aquest és un camí encertat
i per tant seria bo que el Parlament ho aprovés per unanimitat,
però sempre naturalment reconeixent quina és la tasca que s’està
duent a terme.

Per tant, crec que al marge de constatar ara quina serà la
votació, depenent de l’esperit amb el qual torni pujar la
intervinent del Partit Popular, crec que és bo constatar que les
polítiques, com a mínim les explícites en matèria d’immigració
hi ha un ampli consens, són semblants, tot i que fora de
l’hemicicle en moltes ocasions hi ha missatges que cerquen un
populisme, jo diria fàcil, i amb mesures irresponsables, que
entre tots hem de procurar evitar i tractar el tema com a una
matèria d’Estat, com a una matèria realment rellevant per a la
convivència i per al futur del nostre país, i és bo fer-ho amb els
termes en què pens que s’ha desenvolupat aquest debat.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que no hagin presentat esmenes?
Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Pastor, bé, en primer lloc li voldria dir que
nosaltres afrontam aquesta moció amb absoluta responsabilitat,
ens sentim polítics responsables, independentment del resultat
de la votació. L’altre dia, en el debat de la interpelAlació,
nosaltres vàrem deixar prou clara quina era la nostra postura en
relació amb el fenomen de la immigració i volem fer un breu
resum dels tres punts que consideram bàsics, per a després
passar a abordar els punts concrets de la moció.

Aquests tres punts serien els següents: en primer lloc,
nosaltres pensam que quan es parla d’immigració sobren
prejudicis i aquests prejudicis són els que normalment
provoquen que es parli de la immigració com a un problema i
com a una amenaça. I normalment, quan es parla d’immigració,
falta perspectiva, fonamentalment la perspectiva històrica que
permet veure la situació de la immigració com a una situació de
normalitat.

La segona qüestió és que nosaltres pensam que la
immigració és per a tots nosaltres un repte, un repte per a tots
els ciutadans i ciutadanes de qualsevol comunitat, d’aquesta
també, i aquest repte és aconseguir la integració dels nouvinguts
i nouvingudes. I, com deia l’altra dia, per a nosaltres parlar
d’integració és aconseguir que aquestes persones que vénen a
viure a treballar entre nosaltres siguin ciutadans i ciutadanes de
ple dret.

I una tercera observació és que la política d’immigració ha
de tenir necessàriament un caràcter transversal, un caràcter
transversal que la converteixi en la responsabilitat de tot un
govern i que per tant exigeix una acció coordinada entre les
diferents conselleries.

Dit això, que seria el nostre punt de partida, passem ara a
parlar de la moció. Bé, l’altre dia nosaltres vàrem tenir la
sensació, Sra. Pastor, que vostè, amb el seu discurs, i avui ho ha
tornat a fer, sembla que marca una certa distància respecte de la
que ha estat la postura oficial del seu partit en relació amb la
immigració, i l’altre dia ja ho esmentàvem i ho tornam
esmentar, en concret fèiem referència al discurs de la
immigració fet, per exemple, pel Sr. Rajoy, durant les eleccions;
aquest discurs de la immigració identificant-la com a un
problema amb la inseguretat i amb la delinqüència. Però sí que
veiem clar que d’alguna manera vostè tracta de distanciar-se
d’aquesta postura oficial.

La veritat és que la nostra intenció quan vam rebre la moció,
era demanar-li que la retiràs, que la retiràs però no per una
qüestió de capritx sinó perquè pensàvem que vostè havia
aconseguit amb aquesta moció fer un bon recull dels principals
eixos d’actuació de l’actual Conselleria d’Afers Socials,
d’Immigració i Promoció. I en aquest sentit, nosaltres enteníem
que amb aquesta moció es produïa una mena d’identificació
entre la proposant i la Conselleria d’Afers Socials, Immigració
i Promoció, però, vist que el Grup Parlamentari BLOC ha
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presentat una sèrie d’esmenes, entram a considerar aquestes
esmenes i li direm quina és la nostra posició al respecte.

Bé, nosaltres donaríem suport i votaríem favorablement les
esmenes presentades pel BLOC en els punts 1, 2, 7, 9, 10 i 12.
També votaríem a favor dels punts 3 i 8, en el cas que el grup
proposant acceptàs les esmenes anteriors.

I el que no podem fer de cap de les maneres és votar a favor
dels punts 4, 5 i 6, per una sèrie de raons. Pel que fa al punt 4,
nosaltres pensam que si una cosa ha fet la Conselleria d’Afers
Socials, Immigració i Promoció és deixar ben clara, i per tant
aquest govern, és deixar ben clara quina és la seva línia
d’actuació en matèria d’immigració; ho ha fet amb claredat, ho
ha fet amb responsabilitat i sense cap tipus de contradiccions, ho
ha fet en seu parlamentària i ho ha fet en altres contextos, per
tant no podríem votar a favor d’aquest punt 4.

Pel que fa al punt 5, tampoc no podem votar a favor,
nosaltres estam a l’espera, i així està previst, de l’elaboració
d’aquest III Pla d’Immigració, una vegada que s’hagi signat el
que també s’ha anunciat el Pacte per la Immigració.

I respecte del punt 6, tampoc no podríem votar a favor,
perquè efectivament en el context d’aquest Pacte per la
Immigració hi ha una previsió de participació dels agents socials
de l’administració, de les entitats, etcètera.

Finalment, també podríem votar a favor, en qualsevol dels
casos, del punt número 11, simplement per una raó bàsica i és
un acord essencial amb la proposta que es planteja en aquest
punt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Bartomeu Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup d’Unió Mallorquina ja vàrem dir la darrera vegada que
vàrem parlar d’immigració, no fa molt, que crèiem que hi havia
dos fòrums, un el temps preelectoral, el temps que feim els
nostres programes, el temps que demanam el vot dels ciutadans,
i l’altre, després, el tema més institucional, més oficial, on es
diuen coses políticament correctes, es donen les receptes
clàssiques, com són aquests 12 punts, que la veritat és que el
fons subscriuen quasi tots els grups polítics, però que poques
coses noves aporten al debat realista d’una societat com és la
nostra, que en uns anys ha pujat un 25% la seva població
immigrant, tot un rècord en aquest país i a Europa, i des del
Grup d’Unió Mallorquina creim que, i ho tornam dir, haurà
d’arribar el moment que es parli seriosament d’aquests temes,
que s’apliquin polítiques actives realistes i que es miri el que
fan països que duen molts més anys que nosaltres rebent
immigració, baldament no sigui amb aquests percentatges.

Com que parlam de persones i no de números, és evident
que, també des del Grup d’Unió Mallorquina, creim que s’han
de garantir tots els drets fonamentals de les persones que
acollim. Igual, i creim que aquest punt d’equilibri s’ha de
procurar en totes les normatives i en totes les intervencions,
igual que també s’han de respectar tots els drets fonamentals de
la societat que els acull, ja sigui llibertat d’expressió, ja sigui
tolerància, ja sigui violència de gènere, etcètera. Per tant,
aquestes polítiques s’han d’agafar des d’una responsabilitat,
però jo diria també des d’una responsabilitat doble: envers els
immigrants que acollim, però també d’una responsabilitat, i això
no ens cansarem de dir-ho, respecte del país d’acollida; una
responsabilitat respecte del seu medi natural; una responsabilitat
respecte de la seva capacitat d’acollida; una responsabilitat
respecte dels recursos naturals; una responsabilitat també
respecte del creixement econòmic, etcètera. És a dir, integració
sí, però dins uns límits, i creim que qualsevol societat, inclosa
la nostra, té uns límits. Per tant, començaria a ser important que
quan analitzam aquest fenomen s’analitzi sota aquestes dues
responsabilitats: una, d’aquestes persones que venen a estar amb
nosaltres, i dues, respecte de la societat que els acull.

Tot això, insistim que s’ha d’abordar damunt una
perspectiva real del problema i respecte dels beneficis en tots els
sentits, també econòmics, que ens duen aquesta població
immigrant que durant molts d’anys ha estat necessari comptar
amb ells i on hem de poder seguir acollint i comptant amb ells,
però això s’ha de fer des de la responsabilitat i convindria
unificar els missatges en el moment de les eleccions i després,
perquè, si no, pot parèixer que hi ha una certa hipocresia damunt
el tema.

Per resumir el tema de les esmenes i per no tornar repetir,
deim que el Grup d’Unió Mallorquina donarà suport a les
esmenes de modificació que ha presentat el BLOC. Bàsicament
és perquè tots els punts o quasi tots els punts que preveu la
proposta del Partit Popular es venen fent; com a exemple, i per
no anar d’un en un, citaré el punt número 1, on està que ja s’ha
incrementat amb més de 100.000 euros la quantia de l’ordre i
per afavorir la integració, que ja es prioritzen projectes com
associacions culturals, biennals, de pares, de caràcter
autonòmic.

Respecte, per exemple, també del segon punt, quan parlam
del Ministeri d’Assumptes Socials, clar, contactes, és que ja n’hi
ha hagut de contactes, ja n’hi ha hagut, ja n’hi ha de contactes,
que creim que a més s’han de fer des d’una perspectiva pròpia;
és a dir, des de les característiques del nostre país, des de la
insularitat, des del nombre molt alt de població immigrada, des
d’un país que té dues llengües i una realitat cultural distinta de
l’Estat.

També podríem votar a favor, depenent de la capacitat
d’arribar a acords, quant a les esmenes de modificació que s’han
fet damunt els punts 3, 8 i 11. I en contra respecte dels punts 4,
5 i 6. És a dir, i en definitiva, cada vegada que parlem
d’immigració ens agradaria parlar de les receptes clàssiques,
però també ens agradaria parlar de la capacitat d’integració que
té la nostra societat, sense posar en perill el nostre país, la nostra
societat, els nostres recursos, la nostra població, etcètera. Cercar
aquest equilibri de respecte i de benvinguda a la immigració que
puguem acollir, però també, a la vegada, respecte a les més
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elementals regles democràtiques i principis fonamentals també
de la gent que viu aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té, el Sr. Miquel Àngel Coll, la paraula.

EL SR. COLL I CARRERES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
Ens trobam davant una moció peculiar i explicaré per què. No
negaré la satisfacció primer de tot de poder debatre les
polítiques que durà a terme el Govern de la comunitat i tampoc
no puc amagar la satisfacció manifesta per la voluntat manifesta
de tots els grups d’aquesta cambra en oferir mecanismes
d’integració al colAlectiu immigrant.

Partint de les necessitats reals dels immigrants i des de la
coherència i la transparència de la gestió, enfocant l’acció del
Govern de la comunitat amb criteris d’assessorament i d’ajuda
i no amb criteris partidistes aconseguirem aquesta integració
plena de l’immigrant a la nostra societat. I per emmarcar una
mica aquesta intervenció vull deixar clara la meva voluntat i la
del meu grup, que no és més que aconseguir que junts puguem
fer el camí a la inversa. Una vegada vàrem haver d’aprendre a
integrar-nos a cultures que no eren la nostra, vàrem haver
d’aprendre a partir de ca nostra per qüestions econòmiques,
socials i polítiques, i ara hem d’aprendre a integrar i a donar les
oportunitats per integrar aquells que han hagut de partir de ca
seva per satisfer les seves necessitats, evidentment no venen a
cobrir les nostres, venen a satisfer les seves necessitats
econòmiques, polítiques o socials, i ho han de fer amb uns
criteris basats en la igualtat, en la solidaritat, la llibertat i la
justícia.

Aquesta moció evidentment no és peculiar perquè parlem de
política general del Govern en matèria d’immigració, en podem
parlar mil vegades si fa falta, és peculiar perquè totes les
mesures d’opció que proposa el Grup Parlamentari Popular,
directament al Govern de les Illes ja són recollides com a
activitat iniciada o planificada bé en el Diari de Sessions de la
Comissió d’Assumptes Socials, de dia 4 d’octubre del 2007,
corresponent a la compareixença de la consellera, o al Diari de
Sessions del Ple del passat dia 1 d’abril, són dos documents
oficials d’aquesta institució.

I ja no vull fer referència a la premsa, simplement vull fer
referència als documents oficials interns que ofereix aquesta
institució. Tot això en gran mesura fa que ens qüestionem quin
és el seguiment que es fa al Govern des del Grup Parlamentari
Popular en matèria d’immigració, perquè, em perdonaran, però
em sembla curiós que un punt d’aquesta moció sigui saber quina
línia seguirà aquest govern en matèria d’immigració. Després de
les diverses manifestacions, després de les diverses
intervencions parlamentàries de la consellera, després de tota la
informació que ha estat publicada estranya que siguem capaços
d’analitzar quina serà la línia política del Govern en matèria
d’immigració, evidentment aquest punt de la moció per a
nosaltres és inacceptable.

Jo entenc que s’han de fer servir tots els mitjans disponibles
per examinar el Govern, ho entenc, però parlam d’informació
que en molts casos ha estat ja solAlicitada pel propi Grup
Parlamentari Popular, informació que, per una altra banda, pot
ser solAlicitada i debatuda tantes vegades com faci falta, però
sempre serà la mateixa, sempre serà exactament la mateixa
informació. Per tant, repetir tantes vegades la mateixa estratègia
em sembla un mal indici.

La totalitat de mesures que es proposen en aquesta moció,
com ja he començat, es poden trobar reflectides en el mitjà de
control i d’informació més bàsic d’aquesta cambra, com són els
diaris de sessions, i vull que això s’entengui com a un consell
d’aquest humil diputat, el darrer arribat a aquesta cambra, al
grup proposant en la seva tasca de control i seguiment del
Govern, facin servir l’instrument que tenim més a l’abast, un
instrument cent per cent públic, segurament si haguessin revisat
els diaris de sessions no haguessin presentat aquesta moció,
almanco d’aquesta manera. És precisament per això que
consideram positiu fer aquesta reformulació pràcticament total
dels punts d’aquesta moció, bàsicament perquè no podem instar
el Govern a dur a terme accions que ja s’estan duent a terme, no
té cap sentit.

Probablement resulti una moció una mica descafeïnada, però
no serà una falAlàcia com és en aquests moments. De la mateixa
manera consideram que és una falAlàcia dir que no hi ha ni
programes ni propostes en matèria d’immigració. Evidentment
estarem d’acord amb aquestes accions, les que proposa el Grup
Parlamentari Popular reformulades, perquè són les mateixes que
ja du a terme el Govern de les Illes Balears i que consideram
correctes, amb això hi estarem d’acord. Parlam d’una
conselleria que ja ha manifestat en diverses ocasions l’obertura
de vies de contacte amb el teixit associatiu que treballa en
matèria d’immigració, que ha manifestat la voluntat d’arribar a
un pacte per la immigració amb sindicats, empreses i
associacions, amb un corresponent augment de 100.000 euros
respecte de la legislatura passada, a la qual ja s’ha anunciat la
potenciació del Fòrum de la Immigració, ja ha estat convocat
una vegada amb més presència associativa que mai. Una
conselleria que ha augmentat les partides als ajuntaments en
concepte de mediadors culturals amb 300.000 euros. Conselleria
amb la qual els mediadors sanitaris ja no fan de traductors, sinó
d’educadors socials, gràcies a programes d’educació social en
coordinació amb la Conselleria d’Educació. I aquesta és la
Conselleria d’Immigració que volem nosaltres, aquest
tractament transversal de la immigració és el que cercam
nosaltres, no entenem en cap cas que la immigració es tracti
només des de la Direcció General d’Immigració.
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Passaré una mica per damunt per diversos temes que ja han
comentat la resta de portaveus; elaboració del III Pla
d’Immigració, una vegada signat el pacte de la immigració; la
facilitació de locals als consolats itinerants mitjançant el Casal
d’Immigrants i la facilitació de l’accés a aquells estrangers que
així ho solAlicitin. També s’ha manifestat la creació d’una xarxa
solidària d’acolliments familiars de menors procedents de
Canàries, juntament amb els consells insulars que al final són
els que tenen la tutela d’aquests infants i evidentment amb el
Govern de l’Estat, perquè és una passa imprescindible, ja que
això ve subvencionat pel Govern central.

Parlam d’un govern que ja s’ha posat en contacte amb
l’antic Ministeri de Treball i Afers Socials per solAlicitar aquest
augment de les ajudes en relació amb el percentatge de població
immigrada, així com per criteris d’insularitat i per a la promoció
i l’ensenyament de dues llengües en lloc d’una. De la mateixa
manera també s’ha manifestat la necessitat d’actualitzar un
instrument tan eficient com pot ser l’Observatori de la
Immigració. En resum, parlam d’un govern que té en compte el
cent per cent de les propostes presentades a la moció pel Grup
Parlamentari Popular.

Des del nostre grup estam plenament d’acord amb potenciar
el Fòrum de la Immigració com a instrument vàlid, estam
d’acord amb continuar amb la millora del control de fronteres
i estam d’acord, evidentment, amb la nulAla permissivitat amb
actituds violentes i primàries com les detectades a un espai
digital, que, per dignitat humana, no val la pena ni anomenar.
Contra la desigualtat, contra el racisme i la xenofòbia, contra la
manca de sensibilitat i simpatia ens hi trobaran sempre.

En aquest sentit, i ja per resumir, coincidim plenament amb
el fons de l’esmena presentada pel BLOC per Mallorca i PSM-
Verds i per tant, si el Grup Parlamentari Popular accepta la
votació separada, aprovaríem l’esmena 11, dels apartats 1, 2, 7,
9, 10 i 12 aquells en què s’acceptin esmenes, i l’aprovació dels
punts 3 i 8 estarà subjecte a l’aprovació d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular. En cap cas votaríem a favor dels punts 4,
5 i 6.

Gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Té la paraula el grup presentant per
acceptar o rebutjar les esmenes i per contradiccions, si n’hi
hagués hagut.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Bueno, la
verdad es que nos sorprenden bastante algunas posturas que
toman los señores diputados con respecto a las enmiendas,
parece que se está haciendo muy bien, nosotros creemos todo lo
contrario; nosotros creemos que no se ha tomado ni una sola
medida nueva desde la anterior legislatura. Pero no sólo eso,
sino que además pensamos que no se están tomando las medidas
suficientes que se venían tomando para hacer mucho más
llevadera la situación de los inmigrantes en esta comunidad,
sobre todo en algunos puntos.

En el punto número 1, podemos aceptar la enmienda que
presenta el grupo del PSM sin ningún problema, aunque
nosotros creemos que se debería entrar mucho más en contacto
con las asociaciones de lo que se ha entrado hasta ahora y, sobre
todo, ayudarlas a que desarrollen sus funciones tan importantes
para los inmigrantes.

El punto número 2, también podemos aceptar, aunque
nosotros realmente creemos que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales debe tener mucho más en cuenta la población
inmigrante y la población en general de esta comunidad, puesto
que ahora mismo tenemos las declaraciones recientes del
presidente Antich, quien reconoce que desde 1999 pues no se ha
hecho una revisión demográfica para ayudar realmente a la
población de Baleares. Esto, potenciada la inmigración, pues
supone muchísimo más esto, reconoce que hay un déficit de más
de un 13% en comparación con otras comunidades y yo creo
que por allí pues esperemos que se estén dando los pasos
suficientes como para conseguir esto, y no el beneplácito, como
acaba de decir el portavoz, el diputado del Partido Socialista,
que estaban muy bien ya las ayudas que recibimos. Por lo tanto,
nos parece que podemos aceptar esta enmienda.

Con referencia al tercer punto, potenciar el Foro de la
Inmigración, creo que no se ha pedido nada de más, puesto que
el año pasado tuvimos muchísimos más inmigrantes en el Foro
que este año, me consta y por lo tanto yo creo que se tiene que
hacer un esfuerzo en ese sentido.

El punt número 4 no lo podemos aceptar porque creemos
que se ha hablado mucho de políticas de inmigración, pero se ha
hecho muy poco y lo único que pedimos es que se nos diga de
verdad lo que se va a hacer, porque muchas declaraciones pero
hasta ahora no vemos nada más.

Impulsar el II Plan de atención a las personas inmigradas
con una acción de gobierno, desarrollada a través de la comisión
interdepartamental, nos parece fundamental y no lo estamos
viendo. Vemos como salen medidas por un lado, sobre, por
ejemplo, educación, lo último sobre los colegios concertados,
donde había una postura muy clara, por un lado, de la Sra.
Consellera, y, sin embargo, se ha dado una vuelta y realmente
solo está lo que estaba anteriormente, como muy bien ha dicho
el diputado del Partido Popular, y nada más. A nosotros ya nos
parece que está bien, pero bueno, una señal más de que no se
están haciendo medidas nuevas.

El punto número 6, realmente creemos que no se ha reunido
la mesa y las submesas todavía y instamos a que se haga. Creo
que es importantísimo que los sindicatos estén en consenso con
el Gobierno para políticas de inmigración.

Donde no podemos estar de acuerdo de ninguna manera es
en el número 7, porque creemos que aparte de todo lo que se
está haciendo en este momento lo ha hecho el partido, el
gobierno Popular, en la anterior legislatura, pues, desde luego,
no se está haciendo esfuerzo de ninguna clase para conseguir
que todas las personas que han elegido esta comunidad para
vivir tengan los mismos derechos. Se están asumiendo
compromisos para algunos, pero no para todos, y nosotros
creemos que todos los ciudadanos de esta comunidad deben ser
iguales y, entonces, si damos cobertura a un sindicato, digo,
perdón, a un consulado se lo tenemos que dar a todos los que lo



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 27 / 15 d'abril del 2008 1245

 

quieran. Que no se trata de que nosotros tengamos que poner los
consulados, eso ya lo sabemos todos, en lo que venimos oyendo
parece que queremos vender una cosa distinta. Todos sabemos
que los consulados los ponen los países de origen y el Gobierno
central, pero sí que nos hemos comprometido a dar espacio a los
consulados, y lo que no puede es que se los demos a unos sí y
a otros no, nosotros creemos que todos tienen que tener el
mismo derecho.

El punto número 8, yo creo que hay que consensuar muy
bien la acogida de menores no acompañados de Canarias,
porque tenemos que tener mucho cuidado y ser muy
escrupulosos a la hora de llegar a acuerdos en la acogida de
menores, estamos hablando de niños, hay que tenderles la mano
y tener mucho cuidado en que la solidaridad no se convierta,
quizás, en una moneda de cambio. Por lo tanto, en este sentido
sí que creo que tenemos que tener mucha responsabilidad.

El punto número 9, también lo podemos aceptar, aunque
creemos que no se está haciendo todo lo posible por dotar a las
fuerzas de seguridad del Estado de los medios suficientes, lo
creemos firmemente. No podemos consentir que en esta
comunidad asistamos quizás al espectáculo deplorable o
entristecedor de personas desaparecidas en el mar o pegadas a
una alambrada; yo creo que en estos tiempos, por una razón de
derechos humanos, entonces hay que ser muy exigentes con esta
propuesta.

Hacer del Observatorio de la Inmigración una fuente de
información, también podemos aceptar la propuesta de los
grupos.

Y...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pastor, lleva un minuto más del tiempo y no ha
concretado exactamente el qué.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Bueno, pues entonces decir que sí que aceptamos la
propuesta, la enmienda, el número 1, la 2, la 9 y nada más.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aceptan las enmiendas 1, 2 y 9.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Y la 10.

LA SRA. PRESIDENTA:

Y la 10. Se aceptan la 1, la 2, la 9 y la 10.

Sí, senyor Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per facilitar la votació, crec que si
votam per separat la 4, 5, 6, 7 i 12, bastarien dues votacions.

4, 5, 6, 7 i 12, la resta es poden votar conjuntament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, si li sembla bé, passaríem a la votació d’aquests
punts, en primer lloc, per a després la resta de punts entenem
que estan aprovats per assentiment? La resta, els punts 3, 8, 11,
amb les esmenes incorporades en els punts 1, 2, 9 i 10, això es
pot donar aprovat per assentiment?

Queda aprovat per assentiment.

I passaríem a la votació dels punts 4, 5, 6, 7 i 12. Passam a
votar, votam.

Sí, 27; no, 30.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2402/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació del Govern per tal de mantenir la seu social i la
base de manteniment de la companyia Spanair a les Illes
Balears.

I passam al següent punt de l’ordre del dia que és la
Proposició no de llei RGE núm. 2402, presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a l’actuació del Govern per tal
de mantenir la seu social i la base de manteniment de la
companyia Spanair a les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Desde
julio del pasado año, la compañía Spanair está sufriendo un
proceso de venta por decisión de SAS, grupo aeronáutico
propietario de la compañía. Por dos veces, el 11 de marzo y el
8 de abril, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido, mediante
preguntas orales en el Pleno, que el Govern realice actuaciones
encaminadas a mantener el actual statu quo de la compañía, es
decir que se mantenga la sede de la misma y la base de
mantenimiento de la flota en Baleares, porque supone una
importante aportación al sector aeronáutico de nuestras islas. No
hemos de olvidar que es una compañía que el año pasado
facturó más de 1.260 millones de euros, con una flota de 65
aviones y una cuota de mercado del 23% del vuelo doméstico en
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España. Sin perder de vista que es una compañía que tiene más
de 3.500 trabajadores, de los cuales 1.200 están en Baleares y
que sólo en Mallorca realizó inversiones superiores a 30
millones de euros en pasado año. 

Si bien estamos aquí por unos hechos concretos, con la
información sobre el futuro de Spanair, sería bueno analizar el
sector aeronáutico como un segmento de crecimiento
económico y de posicionamiento estratégico en un mundo
económico altamente competitivo y el sector con las menores
fronteras físicas que existe. En estos momentos y
simultáneamente con Spanair, se están produciendo y
decidiendo simultáneamente importantes operaciones mundiales
de este tipo, como es la anunciada por Air France y KLM para
adquirir Alitalia, que Britisch Airways intenta comprar Iberia y
diversas compañías, como hemos dicho anteriormente, están
interesadas en poseer Spanair. Todo ello porque evidentemente
el fondo de comercio de las compañías aéreas son los slots,
traducido al lenguaje normal: derechos que una compañía aérea
tienen para aterrizar y despegar desde un aeropuerto. 

Es evidente que el interés que despierta Alitalia lo es por ser
la compañía que más slots tiene en el país transalpino. Pero
sobretodo su magnífico posicionamiento en el aeropuerto de
Milán-Malpensa. No tiene duda que Britisch Airways por Iberia
es por todos los slots que tiene en España, pero singularmente
por los que posee en Iberoamérica. Y siguiendo con esta misma
linea, el interés por Spanair son los slots que tiene en nuestro
país y en otros países, además de que es la compañía miembro
de Star Alliance, donde están Air Canada, Lufthansa, SAS, TAP
Air de Portugal, en definitiva, hasta 18 compañías y que por su
puesto por su cuota de mercado interior que es del 23%, como
les he dicho anteriormente. 

Todo esto lo quiero poner encima de la mesa, porque
además de la importancia de que Spanair mantenga su sede y su
base de mantenimiento aquí, considero que hemos de
reflexionar, es una buena oportunidad, sobre si las Baleares han
agotado su nicho de negocio en el sector aeronáutico, o por el
contrario todavía tiene mucho recorrido dentro de este segmento
económico. Miremos un pare de ejemplos en nuestro entorno
donde se ha crecido positivamente y podamos hacer una
importante comparación para determinar si es posible que
Baleares, no sólo Mallorca, sino también Ibiza y Menorca que
tienen importantes infraestructuras aeroportuarias, puedan
mediante la implantación de una estrategia adecuada aumentar
la optimización y el resultado económico para cada una de las
islas, mediante la aplicación de un plan estratégico
aeroportuario. 

Hace 10 años, en infraestructuras es un periodo muy corto,
el Aeropuerto de Girona era un aeropuerto inviable y sin visos
de rentabilizar no sólo la inversión, sino el mantenimiento del
mismo. Ha bastado que diversas compañías de bajo coste, low
cost, pero sobretodo Ryan Air, sin duda la más importante del
sector, haya optado por Girona para que actualmente sea un
aeropuerto de referencia para personas que deseen hacer
negocios, o turismo, desde o hacía Irlanda, entre otros países.
Otro importante ejemplo, hace unos años Air Berlín decide que
el Aeropuerto de Palma sea su hubb, es decir, hace de Son Sant
Joan su base de vuelos hacía España y hacía Alemania. Esta
decisión ha significado poner en marcha rutas novedosas
impensables que fueran viables, tanto hacía la península ibérica,

como hacía Alemania, con un éxito demostrado que ha supuesto
que Air Berlín actualmente mantenga una cuota del 25% del
tráfico aeroportuario de Son Sant Joan. Es decir, mueve más de
5 millones de pasajeros. Y otro caso también de transporte, pero
terrestre, es Zaragoza. Ciudad en donde su Plan estratégico
propone posicionarse, es decir, desarrollar un macrocentro de
distribución de mercancías, un hubb terrestre entre la península
(España y Portugal) entre Europa y viceversa.

Es decir, hemos de reflexionar por qué Milán, Frankfurt,
Paris, Madrid, Londres, Barcelona son ciudades que están
haciendo actuaciones decididas, todas ellas encaminadas a
fortalecer su posición en el sector aeronáutico y sus gobiernos,
tanto los del estado, autonómicos y municipales, se implican
dando apoyo a estas iniciativas porque tienen conciencia que el
transporte aéreo es sinónimo y motor de nuevas inversiones.
¿Por qué las Islas Baleares, que tienen una magnífica situación
geoestratégica, que ya tienen la mayor parte de infraestructuras
necesarias ya construidas y que por la insularidad y actividad
económica tenemos experiencia demostrada, no actuamos
adecuadamente mediante la redacción de un plan estratégico
para posicionarnos con nuestros potenciales recursos en este
importante segmento como es el sector aeronáutico?
Alcanzaríamos mediante esta actuación al menos 4 objetivos
importantes: potenciar todavía más nuestra economía y por
supuesto el turismo, conseguir cuota de transporte de pasajeros
no asociados al turismo, fidelizar y aumentar una industria
especializada de alto valor añadido que diversifique nuestra
economía y por supuesto contribuir a la ansiada
desestacionalización. 

Como acabo de exponer, un problema puntual que hemos de
resolver como necesidad de que Spanair mantenga su sede en
las Islas Baleares, por lo que representa para nuestra economía
actual, nos hace ver que posiblemente es preciso hacer un
análisis del sector aeronáutico, presente y futuro en las Illes
Balears, que considero que se contempla en el punto primero de
esta proposición no de ley. Es importante que los slots, es decir
los aterrizajes y los despegues no estén excesivamente
concentrados en una sola compañía porque resta competitividad
al usuario, de allí lo que refleja en su contenido el punto
segundo de esta proposición no de ley. Es preciso que si
deseamos mantener el sector aeronáutico que actualmente
disponemos y si aspiramos a que crezca, es necesario crear
lineas de ayuda que posibiliten a nuestro territorio luchar con
los mismos elementos que el resto de comunidades autónomas
de España y aumentar los incentivos en investigación, desarrollo
e implantación que estas compañías precisan por su alta
tecnología. Este es el motivo del punto tercero.
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Ya en el plano más puntual, es necesario que transmitamos
a la dirección de Spanair y al comité de empresa que están en
Baleares, la voluntad y el deseo del Govern de les Illes Balears
de mantener la actual situación de la compañía en nuestra tierra
y que para ello realizaremos los esfuerzos para que esta
permanencia no sea perjudicial para la compañía. Y por último,
es preciso y es conveniente trasladar a la presidencia del consejo
de administración de SAS, el propietario de Spanair y al
presidente de Spanair que es también vicepresidente de SAS,
dado que la venta se realizará directamente por el Grupo SAS,
no por la dirección ni por los empleados, por supuesto, la
voluntad del Govern de les Illes Balears es que esta compañía
española mantenga la sede y la base de mantenimiento en las
Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Intervencions dels grups que no hagin presentat
esmenes. El PSM ha presentat una esmena, té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, convenim, jo crec que és impossible no convenir que
la companyia Spanair és un actiu important en l’economia de les
Illes Balears, tant pel nombre de treballadors i la magnitud del
negoci, ingressos de l’ordre de 1.000 milions d’euros l’any, com
per la rellevància estratègica que suposa una companyia aèria
per a unes illes, a més unes illes que viuen del turisme. Una
companyia que mou al voltant dels 10 milions de passatgers i
que un 80% del seu moviment són vols regulars, membre com
s’ha recordat de Star Alliance. Davant d’aquesta situació i
davant el dubte que pot suscitar la venda, només un liberal de
bon de veres, de l’antiga usança, realment un (...) quan li convé
s’oposaria a qualsevol intervenció de l’administració, deixant al
mercat la resolució de tots els conflictes. Crec que és lògic que
la resta de responsables polítics entenguem que s’ha de vetllar
pels interessos econòmics lligats a la seu de la companyia i a la
seu de l’activitat. Per tant, alguna cosa hi hem de tenir a dir.

També he recollit especialment aquest repte de les
oportunitats aeroportuàries que tenim a les Illes Balears. Molt
interessant ha estat incloure dins aquest nínxol d’oportunitats el
low cost, crec que és evident, hi ha molta gent que ho ha vist
així i n’està traient moltíssim de profit i és absurd l’atac frontal
a una oportunitat de negoci tan important i que genera tantes
oportunitats com és tot el negoci aeroportuari en general.
Aquesta era una de les intencions de crear la direcció general
específica en la matèria i aquests són els objectius que
compartim amb allò que s’ha exposat per part del Partit Popular.

Si aquesta és per tant, l’actitud, la proposta del PP, una
actitud sincera, hauríem fet una passa important perquè pens
que en aquesta mena de situacions, oportunitats estratègiques
econòmiques, com també en situacions de crisi o de canvis, és
preferible afrontar-les des de la unitat que des de la divisió.
Tanmateix no totes les intervencions que s’han tengut respecte
Spanair han anat en aquest sentit, més aviat s’han fet també

acusacions molt dures, sense miraments, contra la intervenció
del propi Govern. No és que se discrepi per tant, sobre els
objectius, no hi ha un discurs ideològic ni tan sols sobre allò que
s’ha de fer. Més aviat es nega que s’hagi fet res negant la
realitat. Qualque vegada fins i tot es transmet que ja estaria bé
que no s’aconseguissin els objectius, con tal de tenir un culpable
que fos el Govern de les Illes Balears i crec que això seria
realment greu. No ha estat, ho reconec, el to de la primera
intervenció d’avui del Sr. Rodríguez. Com tampoc, una altra de
les constants d’aquesta polèmica, que ha estat atiar un
anticatalanisme primari de la perversa Catalunya. No ha estat
aquest el to.

Certament en tot cas nosaltres hem de vetllar per als nostres
interessos i crec que és important fer-ho en aquest afer. En
qualsevol cas també ho voldríem haver vist en situacions tan
importants com quan l’Estat ha gastat més de 6.200 milions
d’euros per fer la T-4 de Madrid i que està suposant un canvi
astronòmic en tota la intercontinentalitat de l’Estat espanyol,
fins i tot en l’actuació d'Spanair també hi ha tengut una
influència el tema de la T-4, com és natural, amb una inversió
d’aquest calibre. O la insuficiència de la belAligerància per tenir
competències aeroportuàries o per tenir AENA més capacitat
d’intervenció a les Illes Balears o directament d’autonomia que
AENA no estigui centralitzada perquè en aquest moment
tendríem un marge de maniobra molt més alt en tots els aspectes
que estam tractant dels que realment tenim.

De totes maneres crec que és bo intentar treballar plegats i
que hi hagi un pronunciament per unanimitat d’aquest
Parlament en les gestions que està duent a terme el Govern per
mantenir l’estatus quo, que s’ha dit, de Spanair. En aquest sentit
hem presentat les dues esmenes, aquesta és la intenció. La del
punt 2, sobre l’actuació de la Comissió Nacional de la
Competència, perquè del text de la moció pareix que no es té
present la Llei de la defensa de la competència, que obliga la
comissió a pronunciar-se quan hi ha concentracions
econòmiques. En aquest sentit, les parts que intervenguin en la
fusió, si és que hi hagués alguna mena de fusió, hauríem de
comunicar-ho a la comissió. Si no hi ha comunicació, la
Comissió Nacional ha de requerir d’ofici les condicions de la
fusió. Ara bé, la Comissió Nacional de la Competència només
té marge d’actuació quan hi ha efectivament aquesta
concentració econòmica, o quan hi ha realment una actuació en
ferm, no per fer advertiments preventius, com sembla com a
mínim que sona del text que presenta el Partit Popular. En
qualsevol cas és una proposta senzillament perquè quedi amb
més rigor allò que pot fer el Govern, perquè el Govern sí que ha
estat en contacte amb la Comissió Nacional de la Competència,
vetlla perquè jugui el seu paper en aquest cas i es tracta
senzillament de recollir-ho amb més, ja dic, rigor.

El darrer punt en canvi és una esmena d’addició. Els
contactes que expressa la moció nosaltres les trobam
insuficients, el comitè d’empresa i la propietat de Spanair i
comunicar-li. Nosaltres pensam que això evidentment s’ha de
fer, votarem a favor dels punts 4 i 5, maldament la literalitat no
és de les més (...). En qualsevol cas i per no condicionar aquest
acord nosaltres voldríem que hi hagués un acord per unanimitat.
Ara, afegim un punt i és que toqui a tots els actors d’aquest
tema, especialment el nou propietari. Creim que només són els
actuals, els treballadors i la propietat actual, que ho han de saber
i hi estam d’acord, però també sobretot tots els nous
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intervinents, tots els actors que hi estaran implicats. En canvi els
punts 1 i 3 que apunten d’alguna manera els mecanismes que ha
d’utilitzar el Govern dins aquesta negociació creim que es
poden deixar oberts a l’actuació que tengui el Govern si queda
molt clar quin és l’objectiu i que és, com apuntava el Sr.
Rodríguez, això ho compartim, mantenir la seu, la base
operativa, les freqüències, la connectivitat, l’estatus quo que en
aquest moment té Spanair.

Jo crec que és imprescindible recordar en tot cas que des del
juny, com s’ha dit, de l’any 2007 s’obri aquest procés, hi ha una
necessitat d’intervenció per part del Govern de les Illes Balears.
No coneixem que això es dugui a terme i era un moment crucial,
el moment en què l’antic propietari està fent la jugada per actuar
damunt Spanair, creim que era bo haver sabut actuar en aquell
moment i veure cap on anaven els tirs. No hi va haver
intervenció per part del Govern que sortia i l’entrant es troba en
una situació diferent. La veritat és que en realitat aquesta
situació de l’opció de Viatges Marsans de Gonzalo Pascual,
realment canvia certament d’una manera clara des de fa 2
mesos, quan en el mes de febrer transcendeixen els nous
interessats. Mentre tant l’abandó a l’octubre de Gonzalo Pascual
de la venda, però l’interès en tornar entrar no se sap ben bé en
quin moment se troba. Des d’aquell moment, amb discreció
però amb rigor, el Govern ha tengut una actuació amb tots els
implicats, tot i que xoca fins i tot com és natural amb l’interès
per la discreció que té la propietat de la companyia.

El Govern, com he dit, ha tengut els contactes que ens
demana el punt 4, però així i tot li volem donar suport, el comitè
d’empresa i se seguiran produint tant amb la Conselleria de
Mobilitat com amb la de Treball. S’han arribat a consensos
sobre els objectius i se mantenen les converses sobre les
fórmules. També ha tengut reunions amb la direcció actual de
Spanair, la més important amb el president de la companyia i
membre del consell d’administració de SAS, el Sr. Lars
Lindgren. Però el Govern, com és natural, no s’ha mantingut a
sondejar aquest, sinó també els nous, per veure quin pla de
negocis tenen els que han transcendit, perquè l’operació com és
natural hi pot tenir més intervinents i més interessats dels que
surten a la palestra en primera línia. S’han tengut reunions amb
Gadair, com ha transcendit, aquesta companyia ha dit que
mantendria la plantilla, l’equip directiu, les freqüències, la
connectivitat i una base operativa a les Illes Balears. Més difícil,
a ningú se li escapa, més delicada, sigui dit amb tota la
prudència, pugui ser l’actuació d’Iberia. Més difícil de
contactar, més difícil de parlar-ne i no hi ha dubte que la reunió
de dues potents companyies del sector implicaria la intervenció
imprescindible de l’Agència de la Competència Estatal, però
també molt de ressorts que s’haurien de posar en marxa.

La conselleria i aquest Govern no només han parlat amb
aquestes companyies, amb d’altres, amb l’anterior propietari,
també amb altres possibles interessats i no ha descartat intentar
involucrar capital mallorquí, capital balear dins aquesta
operació i intentar fer gestions al seu abast per fer-ho possible.
També s’han mantengut, maldament no ho demani la moció,
contacte permanent amb el Ministeri de Foment i la Direcció
General d’Aviació Civil, perquè hi tenen una paraula a dir,
perquè ells també estan fent contactes. L’objectiu per tant, del
Govern i crec que és el tema que avui el Parlament hi hauria de
donar suport, és mantenir les connexions, les freqüències aèries,
les operacions basades a les Illes Balears, la seu i els llocs de
treball. Tot aquest procés fet amb celeritat, amb rigor, amb
prudència i les conseqüències que se’n podran treure són
diferents, depenent de qui sigui definitivament el comprador.

En tot cas sí que avui apuntar, sense intentar rompre el
plantejament tal i com s’està fent en aquest debat, me pareix
prudent, que em sembla poc responsable o poc..., voler avançar
les posicions del Govern com se fa ja, anunciant ajudes
econòmiques, ajudes urbanístiques per mantenir l’estatus quo
que en aquest moment no ens costa res, realment ha creat una
situació d’avançar-se a una oferta en ferm. Jo crec que hagués
estat més prudent fer-ho d’una altra manera. En qualsevol cas
des del moment en què fins i tot el Partit Popular ho fa així, el
que no podríem és transmetre de cap manera que no estàvem
disposats a jugar el tot pel tot de les capacitats de maniobra que
té aquest Govern. Per tant, crec que ho hem d’aprovar en
aquests termes. Però per altres casos i com que situacions en
aquest sentit de nivell econòmic i empresarial n’hi pot haver,
crec que sempre serà bo deixar un marge de maniobra i no
mostrar tot el que pot venir al final d’una crisi i avançar-ho,
perquè la veritat és que és una maniobra d’intercedir ens sembla
que poc intelAligent.

En tot cas, confio que aquest debat serveixi per acostar
posicions, per vestir algun acord que s'assembli a actuacions de
país, a coses cohesionades quan són realment temes estratègics
i abandonem en la mesura que sigui possible aquell segrest i els
excessos del tacticisme i de conjuntura que contaminen la bona
política i que en el nostre entendre fan més difícil la gestió
intelAligent de les crisis.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a les intervencions dels
grups que no han presentat esmenes. Per un temps de deu
minuts té la paraula la Sra. Suárez pel Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, vagi per endavant que trobo molt interessant la
reflexió que ha fet vostè sobre el tema de si Balears ha
d’enfortir la seva posició dins el sector aeronàutic, trobo que no
és tal vegada avui el moment concret de parlar-ne, però
l’encoratjo que en un altre moment se pugui discutir sobre
aquest tema perquè servirà per al bon futur d’aquesta comunitat.
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Nosaltres ens voldríem centrar en el tema més concret
d’aquesta proposició i com ja s’ha dit, voldríem destacar en
primer lloc quina és la importància que té aquesta companyia,
s’han donat algunes dades i nosaltres en voldríem afegir algunes
altres, tot i que en repetirem algunes de les esmentades.
Efectivament, Spanair és una companyia mallorquina,
“nascuda” l’any 1986, té la seva seu social, la base de
manteniment a les Illes Balears i com s’ha comentat, té al
voltant de 3.500 treballadors, dels quals gairebé 1.200 estan en
aquestes illes. És una companyia que tot i els resultats negatius
dels darrers exercicis, encapçala les llistes d’empreses de les
Illes Balears per import de facturació. I que a més, no s’ha
comentat i és important dir-ho, paga els seus tributs locals que
li corresponen, com poden ser per operacions de societats,
activitats econòmiques o béns immobles. És una companyia que
l’any passat va transportar gairebé 10 milions de persones, que
opera cada dia amb més de 300 vols entre els principals
aeroports espanyols i a 9 destins a l’estranger. Per tant i amb
aquestes dades i atesa la importància tan social com econòmica
d’aquesta empresa, nosaltres compartim la preocupació pel futur
de Spanair i és una preocupació que ha estat expressada pel grup
proposant i supòs que serà expressada per tots els grups que
intervenguin en aquesta proposició.

Enllaçam aquesta preocupació amb la segona qüestió a
comentar i és quina ha estat l’actuació del Govern davant el
procés de venda de Spanair i que és d’alguna manera l’objectiu
fonamental de la iniciativa. Des del nostre grup pensam que
l’actual Govern ha actuat i està actuant amb reflexos, a temps i
amb els mitjans de què disposa. Ja s’ha comentat, crec que ho
ha dit el Sr. Alorda, però hem dit l’actual Govern perquè
efectivament, com s’ha esmentat, la venda de Spanair va ser una
notícia i vostè també ho ha dit al principi de la seva intervenció,
que es va anunciar a meitat de juny del 2007, un moment en qui
estava al Govern no és l’actual Govern, sinó que hi havia un
Govern en funcions. I crec recordar que en aquell moment no es
va fer cap manifestació, cap gestió, ni cap declaració pública. És
cert que el Govern actual, efectivament, comença a realitzar
gestions en un moment concret, en un moment que coincideix,
com s’ha assenyalat amb l’anunci d’abandonament per part del
Grup Marsans de la possible compra de la companyia i
apareixen en escena altres companyies, com és el cas de Gadair,
com és el cas d’Iberia i (...). 

A partir d’aquest moment, diferents membres del Govern i
que van des de la Direcció General de Transport Aeri i Marítim,
passant pel conseller de Mobilitat, la Conselleria de Treball, o
el mateix President Sr. Antich, s’han començat tot un seguit de
gestions i d’actuacions que nosaltres consideram que van
encaminades a donar la millor sortida possible a aquest procés.
Aquestes actuacions, aquestes gestions es podrien dividir en tres
grans trets, d’una banda actuacions que podríem situar dins el
marc institucional, s’han fet i crec que també s’han esmentat,
contactes amb la Comissió Nacional de la Competència, amb el
Ministeri de Foment i fins i tot amb la Generalitat de Catalunya.
Per cert, jo també critico, vostè avui no ho ha fet, aquest recurs
que sí es va veure l’altre dia en el plenari, aquest
anticatalanisme fàcil que vàrem haver de veure l’altre dia aquí
en el plenari.

Pel que fa als contactes amb la Comissió Nacional de
Competència, voldríem destacar la voluntat que va ser
expressada pel conseller el passat mes de març en els mitjans de
comunicació, en el sentit que des de la conselleria s’emetria un
informe negatiu en cas que Spanair fos comparada per Iberia i
la resposta de la Comissió en el sentit que donaria tràmit a
aquest expedient. Aquesta actuació que nosaltres consideram
responsable responia a la valoració que es feia des de la
conselleria de la possible posada en perill de les connexions
entre Balears i la península si tenia lloc aquesta operació. En
concret, es parlava de com Spanair tenia una quota estava entre
el 33 i el 40% en les línies d’Eivissa amb Madrid i Barcelona i
en el cas de Menorca entre el 28 i el 50%. Per tant, aquesta
actuació, aquestes declaracions des de la Conselleria de
Mobilitat consideram que anaven en la bona línia.

Un segon nivell seria l’actuació sindical en el sentit de les
reunions que s’han fet per part dels diferents membres del
Govern amb els sindicats, els principals sindicats de la
comunitat, principals sindicats de la companyia. I també volem
recordar que a una de les darreres reunions que s’han fet, el
President Antich va anunciar que s’oferirien incentius al
comprador de Spanair per tal que mantengués la seu a Mallorca.
Finalment des del punt de vista empresarial, s’ha comentat,
també s’han fet gestions amb Spanair, amb el president de SAS,
amb els possibles compradors.

Fet aquest repàs, nosaltres com hem comentat abans
consideram que s’ha fet una bona gestió per part del Govern,
passam a fixar la nostra posició respecte els punts de la
proposició i les esmenes presentades pel BLOC. Pel que fa el
primer punt li votarem en contra per una raó molt senzilla i és
que tal vegada es podria desplaçar aquest debat d’allò que hem
parlat en el principi. La nostra postura en relació al manteniment
a Mallorca de la companyia Spanair no variarà en funció del que
pugui dir aquest informe que vostès demanen. És a dir, només
amb les dades econòmiques, fiscals, laborals que s’han
comentat aquí, nosaltres tenim prou arguments per tal de lluitar
perquè la situació de la companyia Spanair es mantengui en la
situació actual. Per tant, no pensam que fer aquest informe
contribueixi en res al procés del que estam parlant.

Pel que fa al segon punt, donarem suport a l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari BLOC i feim nostres els
arguments que ha expressat el propi grup, en el sentit sobretot
que no hi ha una base legal per poder aprovar aquest punt.

En relació al tercer punt. Pensam que les línies d’ajudes a
empreses que vostè planteja, tal vegada no sigui el procediment
adient per donar una solució al problema i s’hauria d’estudiar
més quines podrien ser aquestes ajudes, però no en concret la
que vostè planteja.
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Finalment, votarem a favor dels punts 3 i 4 perquè van en la
línia de feina que està desenvolupant el Govern. Nosaltres
voldríem explicar el motiu del nostre vot positiu a aquests 2
punts, no tant perquè pensam que s’està aportant alguna cosa
nova a l’acció de govern, sinó per la importància que nosaltres
donam al fet que tots anam junts en aquesta qüestió. És una
manera de donar suport la feina que fa el Govern i d’estendre
ponts cap al Grup Popular perquè consideram important
comptar amb el seu suport. 

Finalment respecte l’esmena d’addició que ha presentat el
BLOC, la votarem afirmativament perquè consideram que és
coherent amb l’actuació del Govern i necessària per aconseguir
els objectius plantejats.

Ja per concloure insistir que hem de fer tot el que sigui
possible perquè a la venda d’Spanair s’asseguri el manteniment
dels llocs de feina, en primer lloc, la continuïtat de la seu de la
companyia a Mallorca i la garantia de les connexions i les
freqüències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
respecte a la proposició no de llei del Partit Popular ja hem de
dir de principi que compartim i donam suport als objectius, a la
finalitat de la proposta. També bàsicament als raonaments,
podem matisar o discrepar en una sèrie de punts quant a la seva
redacció, però, el bessó dels objectius, el Grup d’Unió
Mallorquina el comparteix. 

Igual que també hem de dir que, maldament sigui
indirectament, respecte al món aeronàutic i la posició de Balears
respecte a inversions del Ministeri de Foment, tant com es
governava a Madrid com quan no, com ara, bé hem dit moltes
vegades que al Grup d’Unió Mallorquina crèiem que els nostres
aeroports estaven discriminats i que les inversions d’AENA
estaven pensades per a un país d’absolut centralisme com pugui
ser França i no per a països més o manco descentralitzats.

Dit això també hem de comentar que Spanair -ja s’ha dit
aquí- és una companyia important; té, segons les dades que hem
pogut saber, més del 30% de connexions en general, que fa
milers d’operacions a l’aeroport de Palma, a Menorca, a Eivissa,
i que per tant per a un partit com Unió Mallorquina és essencial,
i jo crec que per a tots els partits, és essencial que la seva base
es pugui mantenir aquí a Mallorca, i crec que una vegada
anunciada aquesta venda s’ha de fer allò impossible perquè es
pugui quedar aquí.

També som conscients, i crec que el Partit Popular, com a
partit conservador o liberal que respecta les regles del mercat i
de l’economia de mercat i fins i tot les regles de defensa de la
competència, sabem que..., sabem tots i admetem que els límits
en què un govern pot actuar són molts pocs, estan molt limitats,
i valgui la redundància. És a dir, pot facilitar el diàleg, pot

facilitar els contactes, pot impulsar, però també ha de tenir cura
amb l’intervencionisme, que tanmateix no funciona -això està
més que demostrat-, i també ha de tenir cura amb les regles de
la defensa de la competència, perquè entre altres coses
maldament no en tengués ja ens ho recordaria la Unió Europea,
com ha fet moltes vegades, que aquestes regles estan per
complir-se.

Moltes de les coses que es comenten a la proposta l’actual
govern ja està fent gestions per defensar aquest manteniment.
Com s’ha dit s’han mantengut converses i contactes amb la
Comissió Nacional de Competència, amb el Ministeri de
Foment, amb la Direcció General d’Aviació, fins i tot amb la
Generalitat de Catalunya; també reunions Govern i sindicats
amb la Direcció General de Transports, Conselleria de Treball,
president de les Illes Balears amb el Govern i els sindicats,
nombroses reunions amb Spanair, amb Iberia, amb Gadair, que
són els altres possibles interessats, i creim que el Govern és vera
que té una gran responsabilitat, respectant aquestes regles de no-
intervencionisme i de defensa de la competència, per aconseguir
que quedi aquí aquesta companyia.

També -i en aquest cas el Grup d’Unió Mallorquina ho té
claríssim-, així com en temes de llengua, de cultura podem
cooperar amb altres territoris, en això hem de ser molt clars;
això és quasi quasi -quasi quasi no tant-, per ventura semblant
als transvasaments d’aigua; o sigui, en aquestes coses ni valen
territoris, ni valen afinitats, és un pur tema de competència
territorial i competència econòmica, i això ho hem de dir i hem
de ser clars en aquests temes perquè si no ens equivocarem. No
hi ha cooperació en aquests casos, hi ha competència
econòmica. No és un tema ni de pancatalanisme ni
d’anticatalanisme, és un tema purament territorial i purament
empresarial.

És evident que amb aquesta companyia es crea riquesa, es
mantenen llocs de treball, i sobretot per a una comunitat o per
a un país com el nostre es milloren connexions que són
essencials perquè vivim directament o indirecta del turisme. Per
tant donarem tot el suport possible al Govern perquè faci el que
pugui i tot el possible perquè aquesta companyia pugui quedar
aquí.

Ja passant d’una manera ràpida a la proposició no de llei
presentada, en principi votarem a favor del punt..., no votarem
a favor -perdó- dels punts 1 i 3; el punt 1 perquè l’informe
entenem que la conselleria competent és la d’Economia, i el
punt 3 pel tema d’ajudes, o sigui, ajudes, el que són ajudes
estrictament parlant econòmiques, per molt que per ventura ens
podria agradar que se’n donassin, és que no es poden donar, i el
tema és de defensa de la competència; és claríssim en aquest
cas. Al segon punt donarem suport a l’esmena presentada pel
BLOC, que garanteix la lliure competència; creim també i
demanam que s’estigui molt atent als temes de concentració
econòmica, perquè aquí sí que, a la normativa quant a la
Comissió Nacional de Competència, s’hi ha d’estar molt
pendent, i per poc que es pugui s’ha de posar en coneixement
qualsevol indici de concentració econòmica, que ens pot
perjudicar i molt, i votarem a favor de l’esmena d’addició -ja ho
hem dit-; creim que aquesta és la vertadera finalitat per mantenir
aquesta base operativa.
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Per tant aquesta serà l’aposta d’Unió Mallorquina i la
votació concretament a la proposta del Partit Popular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ribalaiga per un temps de deu minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, vostè ha fet una intervenció en la qual compartim
aquesta visió estratègica que vostè té del sector aeronàutic,
especialment el sector del transport aeri. Entenem, com vostè,
que la importància del desenvolupament d’aquest sector és vital
per als territoris, i a les Illes en particular també entenem que és
molt important. Açò entenem que és una invitació expressa a
discutir aquest tema aquí i entenem que s’han de donar ocasions
perquè açò es produeixi al marge del que discutim avui, que és
una proposició no de llei que presenta el seu grup i que va
destinada a una cosa molt més concreta, que és el manteniment
de l’estació base d’una companyia aèria, els seus llocs de feina,
i la preocupació perquè el Govern vigili que es compleixin
aquelles normes i els reglaments que s’han de complir respecte
de la concentració de poder en companyies en aquest sector. 

Per tant agafam, per dir-ho d’alguna manera, el guant que
vostè llança per parlar de la importància estratègica del sector
aeronàutic, però ens concentram ara a parlar de la proposició no
de llei que el seu grup ha presentat. I l’ha presentada després de
deu mesos que Spanair estigui en venda amb expressions de
manifestada urgència perquè prenguem decisions en aquest
parlament o prenguem posicions, la qual cosa fa pensar que els
reflexos no han estat molt a l’alçada de les circumstàncies, però
així i tot, i passant per alt aquest detall, entenem que és
important parlar d’aquest tema perquè nosaltres compartim com
vostès la preocupació perquè aquí a Balears hi hagi o quedi
aquesta base d’aquesta companyia pel que representa de riquesa
de llocs de feina i d’activitat econòmica.

No obstant això ens preocupa que a la part expositiva de la
seva proposició no de llei, que ja sabem que no és la part
important però sí que és interessant llegir-se-la, a la part
expositiva vostès donen a entendre coses que a nosaltres ens
semblen com a mínim molt greus, i donen a entendre que el
Govern de la Generalitat de Catalunya ha estat donant suport a
una de les empreses interessades en la compra i que d’açò es
desprèn una situació especialment greu per als interessos de les
nostres illes i que d’açò es desprèn una actitud belAligerant, com
a mínim, de la Generalitat de Catalunya respecte dels interessos
de les Illes Balears. No només ho donen a entendre en aquest
text, sinó que fa una setmana en aquesta mateixa tribuna ho van
confirmar amb la intervenció d’una diputada del seu grup
parlamentari a una pregunta que feia al Govern. La qualificació
d’ingerència intolerable per part de la Generalitat en aquest
tema a nosaltres ens sembla absolutament rebutjable i entenem
que no és de rebut aquest tipus de discurs; ja sé que açò no és
l’important però és important que ho diguem, que aquest discurs
no és adequat en aquest cas, perquè confronta comunitats.
Aquesta idea de confrontar interessos de comunitats és una idea
que ja sé que vostès la tenen molt i juguen bastant amb ella,
però no la compartim en absolut i entenem que ho hem de dir
aquí i ho hem de rebutjar explícitament. No és una via aquesta

que ajudi en res en positiu ni doni solucions als problemes, ni
ajudi a resoldre el tema que tenim damunt la taula; en tot cas
crea enfrontament i recels. Aquests tipus de discursos són els
que, a vostès, els fan mereixedors de l’etiqueta que l’altre dia els
va penjar la presidenta de la comunitat de Madrid, que va dir
que la gent entenia que vostès eren un partit antipàtic; aquestes
són les actituds que fan que després s’expressin aquestes coses.

Miri, la Generalitat de Catalunya està defensant els seus
interessos, els interessos del seu territori i dels seus ciutadans en
l’àmbit de les seves competències. Açò està molt bé i el nostre
govern ha de fer el mateix: ha de defensar els interessos
d’aquest govern i d’aquesta comunitat i dels seus habitants. Res
d’enfrontaments, en tot cas legítima defensa d’interessos de
cadascun. No poden criticar la Generalitat per fer allò que
reclamam del nostre govern.

Dit açò i passant a la part dispositiva, nosaltres donarem
suport a les esmenes que ha presentat el BLOC en el sentit de
modificar la redacció del punt segon i afegir un darrer punt o
una darrera proposició al text que vostès han presentat. En canvi
no donarem suport als punts 1 i 3. Al punt 1 perquè entenem que
els estudis que vostès demanen per aquest tema no són
prescindibles, són imprescindibles, és a dir, no els necessitam,
vaja, per entendre’ns. Respecte al punt 3 creim que es contradiu
greument amb la seva militància en el liberalisme econòmic, ho
han dit altres portaveus abans que jo; a una economia
liberalitzada els governs no intervenen, com vostès estan
demanant en aquest cas, potser intervenen d’una altra manera,
però no com aquesta, i sembla mentida que nosaltres haguem de
recordar-los constantment aquests temes lligats més a allò que
és la seva manera de pensar que no pas la nostra.

Finalment donarem suport als punts 4 i 5 tal com vostès els
tenen redactats perquè, com jo li he dit abans, nosaltres estam
molt interessats, igual que vostès, que aquesta companyia quedi
aquí, que els llocs de feina quedin aquí i que la riquesa que
aporta aquesta activitat econòmica quedi aquí. Aquests dos
punts, el 4 i el 5 de la seva proposta, insten el Govern a fer allò
que està fent, a mantenir els contactes que fins ara ha mantingut,
a traslladar posicions que ja s’han traslladat i, en definitiva, a
dur endavant iniciatives que són en aquests moments les
oportunes i adequades per defensar els interessos de la nostra
comunitat i de tots els seus ciutadans. 

Per tot açò que li he explicat, gràcies per escoltar-me.

(Petit aldarull a la sala)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el grup presentant, en
aquest cas el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Voy a intervenir contestando, si es
posible, a las personas que han representado a su grupo
apoyando o enmendando la PNL que acabamos de presentar, y
yo creo que hemos de empezar a decir una cuestión, Sr. Alorda:
si yo hubiese tenido la información que usted tenía, usted tiene
información privilegiada, yo no, yo cuando hice la PNL el día
25 de marzo no tenía la información que tiene usted, tenía
menos; entiendo que tenga usted más información que nadie
pero no la tenía, tenía una posición del Gobierno que a mí nunca
me podrá acusar ningún grupo de partidista en este caso. El
primer día que hice la pregunta yo, el 11 de marzo, ofrecí al
conseller del ramo el apoyo del Grupo Popular para defender
que Spanair se quede en Palma. 

Nosotros no tenemos, y también en otra cuestión generalista,
nosotros yo creo que este conseller y el Grupo Popular no tienen
nada de anticatalanista, nada, no somos anti nada, pero
evidentemente nos tenemos que defender ante acciones sean de
Cataluña, sean de Valencia, de la comunidad valenciana, sean
de Madrid; seremos anticatalanistas, en este caso,
antimadrileños o antivalencianos porque defendemos el status
quo que tenemos en Baleares y que nos merecemos. Nosotros
no decimos a Cataluña que venga aquí Clickair, aquí que ponga
sede en Baleares; no, no, lo que decimos es que no nos toquen
la que tenemos aquí porque tienen ellos más armas que
nosotros, ellos, la igualdad en la lucha no es similar, ellos tienen
más instrumentos que nosotros.

Y la verdad que (...) de reconversión; no, no, seguimos
siendo liberales, la parte de liberalización del mercado, pero es
que en este mercado no existe liberalismo. Hay
pronunciamientos de miembros de la Generalitat instando a que
traslado Spanair allí su sede, hay pronunciamientos del
secretario general de la UGT de Cataluña diciendo y pidiendo
a los políticos que no intervengan porque si no pondrán en
peligro los puestos de trabajo, y esto está en los medios de
comunicación. Por lo tanto no es una actuación digamos diáfana
y clara.

Y por otro lado no se puede culpar al anterior gobierno.
Mire usted, la venta de Spanair se hizo pública en el mes de
julio, en el mes de julio del año 2007; el 30 de junio me parece
que cesó el presidente de la comunidad autónoma, yo como
conseller cesé el día 1 de julio; por lo tanto quiero decir que fue
posterior a (...). Pero no es esto, las alarmas se encienden
cuando empieza a haber una sospecha de que alguna comunidad
autónoma está presionando para que pongan su sede de Spanair,
con todo lo que representa, en su aeropuerto, cuando una
comunidad autónoma que va a inaugurar una terminal nueva,
porque no solamente se invierte en Madrid, también en
Barcelona dentro de unos meses se va a inaugurar una nueva
terminal, y ésta es la que quieren darle a Spanair. Por lo tanto,
señoras y señores, no es una lucha de igual a igual, es una lucha
de desigual a desigual.

Mire usted, Berlusconi, que por cierto ha ganado en Italia,
se opone a la venta de Alitalia a KLM y a Air France porque
dice que no es justificable que a través de Air France, KLM y...,
de Alitalia, KLM y Air France se hagan con las poderosas
infraestructuras que el estado italiano tiene que hacer para el
tráfico aeroportuario de Italia. Por lo tanto quiero decir que algo
de razón hay en esto, algo de razón hay en esto. Los países
construyen las hiperinfraestructuras y después las compañías tal.
Hay una compañía que aspira a venir aquí y que aspira a hacerse
con Spanair y que apoya la Generalitat de Cataluña, con sus
dirigentes que hacen pronunciamientos, que quebró, se ha
rebotado, se ha reflotado, ahora es una compañía portuguesa con
un fondo de los países árabes y que quiere hacerse con Spanair.
Yo no sé si es la mejor solución o no, lo que evidentemente ya
hay un precedente: esta compañía ya hizo quiebra y ahora se ha
reflotado con un fondo árabe. ¿Es lo mejor para Spanair para el
futuro? No lo sé, es lo que pido en mi propuesta.

Yo creo que hemos de ser todos conscientes de que nos
jugamos muchísimo. Yo, la propuesta número 1, que ustedes
dicen que no, este gobierno lleva gastados varios millones de
euros en estudios, varios millones de euros en estudios. Yo lo
que pido en el punto número 1 es un estudio sobre el sector
aeronáutico de Baleares; ¿esto es superfluo?, ¿esto no es
necesario?, ¿no creen ustedes que es interesante que sepamos lo
que representa para el PIB de Baleares y el recorrido que
tenemos todavía? Ustedes votaran en contra, pues ganarán, pues
son más 30 que el resto, ¿no?, hay 59 diputados, 30 votan que
no, pues votan que no. 

Yo acepto la enmienda al punto número 2, si bien he de
decir que el Gobierno desde el 11 de marzo ha cambiado su
posición en esto, y hay declaraciones en prensa que el Gobierno
no iba a intervenir en Spanair, no haría nada en Spanair, y sí que
hemos visto que está haciendo, que me parece muy bien. Por lo
tanto yo acepto el punto número 2.

El punto número 3..., yo creo que si Madrid da incentivos a
la compañía para que ponga su sede en Madrid, o la comunidad
valenciana, o Cataluña, y en Baleares no los damos, vía I+D+I
u otro tipo, estaremos perjudicando a las compañías que se
quedan aquí, no tendrán las mismas condiciones. Yo digo esto
únicamente, que se estudie la posibilidad de adecuar nuestras
ayudas económicas al resto de ayudas del Estado; no digo que
innovemos nada, pero sí que demos ayudas. Por lo tanto creo
que aquí también podemos hacer esto. ¿Que quieren votar
ustedes en contra? Vótenla, yo creo que es un error pero
vótenla. Yo busco el máximo consenso, si en esta no me votan
(...) votar en el siguiente.

En el 4 y en el 5 también han dicho ustedes que van a
apoyarlos. Estupendo. Yo también acepto el 6 de adición, la
adición que será el 6. Por lo tanto lo que sí quiero es que quede
bien claro que el Partido Popular en este caso nunca ha buscado
confrontación, nunca ha buscado enfrentamiento, siempre ha
buscado un consenso, y yo espero y anuncio desde aquí que
haremos una nueva propuesta sobre el sector aeronáutico de
Baleares y lógicamente intentaré, con los portavoces que se han
pronunciado o los que nombren sus partidos, intentaré que
venga una propuesta, alguna PNL a esta cámara donde todos
estemos de acuerdo en todos los puntos. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Entenem que hi hauria
d’haver dues votacions, o considerar aprovats per assentiment
els punts 4, 5 i, amb l’esmena incorporada, el punt 2, així com
la mateixa esmena d’addició 3397/08; seria tot això aprovat per
assentiment. I quedarien pendents de votació el punt 1 i el punt
3. Estan d’acord totes les senyores i els senyors portaveus?

Passam a votar. Votam.

Sí, 27; no, 30.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2967/07,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
eliminació de barreres de comunicació.

A continuació debatrem la proposició no de llei núm. 2967
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a
l’eliminació de barreres de comunicació.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Maria Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb caràcter previ deman que em
permeti saludar els membres del colAlectiu al qual feim
referència a la proposició que presentam avui, i també no vull
deixar d’agrair la informació que m’ha estat donada per l’equip
d’intèrprets del llenguatge de signes d’aquesta casa.

Es presenta pel Grup Socialista la present proposició no de
llei ja que un dels objectius fonamentals de l’actuació pública ha
de ser afavorir la plena igualtat de tots els ciutadans amb la total
integració social de totes les persones, especialment la
d’aquelles que es veuen afectades de disminucions, com és el
cas del colAlectiu de ciutadans sords i sordcecs, que conviu
diàriament en un entorn advers a causa de les barreres de
comunicació existents, que fan impossible la seva participació
real com a ciutadans de ple dret en la vida política, econòmica,
cultural i social. 

No m’allargaré a fer menció a la profusa legislació aplicable
a aquesta qüestió, però sí vull destacar un fet relativament
recent, que va ser l’aprovació de la llei 27/2007, de 23
d’octubre, que suposa el reconeixement de les nostres llengües
de signes, la castellana i la catalana, com a llengües cooficials
amb el mateix estatus que qualsevol llengua de l’Estat espanyol.
Amb aquest pas tan important són les institucions, especialment
les més properes als ciutadans, les que juguen un paper decisiu
en l’aplicació efectiva de la legislació que dóna suport a aquest
reconeixement. 

Així, doncs, és precís dissenyar i posar en marxa estratègies
d’intervenció que operin simultàniament sobre les condicions
personals i sobre les condicions ambientals en els espais
públics, i per això és necessari comptar amb les ajudes tècniques
i els recursos humans adients, així com dur a terme les accions
transversals necessàries, perquè no podem obviar que els efectes
negatius de les barreres de comunicació es manifesten al llarg
de tot el cicle vital i els àmbits de la vida. Així, per exemple, en
el període educatiu, a diferència d’altres indrets, el mètode
educatiu emprat al nostre país amb les persones sordes és el
mètode oralista, basat en la lectura labial. Aquest mètode té com
a resultat un gran fracàs i abandonament escolar per part de
l’alumnat sord, així com una falta de domini i comprensió de
l’escriptura; així mateix cal destacar el petit percentatge de
persones sordes que arriba a la universitat a conseqüència
d’aquest mètode. Així, si feim menció a xifres del Ministeri
d’Educació i Ciència, un 75% dels més de 6.900 alumnes sords
a Espanya es troba escolaritzat als nivells educatius de l’etapa
obligatòria o a programes de garantia social, i només el 25% a
la secundària. A més aquestes persones es trobem amb
importants dificultats en el moment de fer cursos o alguna
formació professional per la falta d’intèrprets de la llengua de
signes. 

Una proposta d’intervenció en aquesta matèria seria, per
exemple, la creació d’una comissió tècnica amb l’objectiu
d’elaborar un pla d’actuació i, entre altres, es podria
desenvolupar el cicle formatiu d’intèrprets de la llengua de
signes. També, per exemple, es podria potenciar una via
d’investigació en colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears. Això entre altres propostes.

En el període laboral, lligat a allò que anteriorment he fet
menció, com que aquest colAlectiu no té accés a determinats
nivells educatius, no pot assolir determinats llocs de feina, amb
la limitació personal que això comporta per les seves vides. I
feim menció a les administracions públiques: les persones
sordes no poden fer gestions directament amb les
administracions públiques i moltes vegades, davant de la falta
d’intèrprets del llenguatge de signes, es veuen obligades a anar
acompanyades d’un familiar, que és qui els dóna la informació,
però sempre resumida, sempre esbiaixada, sense que potser
aquella persona sorda rebi directament aquesta informació i
pugui fer comentaris o dirigir dubtes a la persona de
l’administració pública que l’està atenent. I no podem obviar,
evidentment, el tema de l’accés al funcionariat públic. És un
tema important, greu, que creim que hauria d’abordar-se dins el
pla que nosaltres proposam que es faci dins aquesta proposició
no de llei.

I quant als mitjans de comunicació, una proposta que
podríem fer seria el tema de posar subtítols, una cosa molt
senzilla que suposaria que la informació arribàs de manera
igualitària a tothom.
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Deixant clar, doncs, que l’únic factor que impedeix una
integració real en la societat per part d’aquest colAlectiu és la
barrera del llenguatge i que aquesta comunitat disposa d’una
llengua pròpia, resultarà bàsic a partir d’ara fer una esforç per
no confondre la tasca de promoció i integració social que la
institució ha d’exercir respecte dels colAlectius més desfavorits,
amb el deure de respecte que el nostre sistema democràtic ha de
mantenir respecte de les minories culturals i lingüístiques, com
és el cas del colAlectiu de sords i sordcecs.

Per tot això és necessari dissenyar un pla d’actuació per a
l’eliminació de les barreres de comunicació que pateixen les
persones sordes i sordes-cegues, seguint l’esperit de la llei
estatal aprovada el mes d’octubre passat per la qual es reconeix
la llengua de signes. D’aquí la formulació d’aquesta proposició
no de llei que esperam rebi el suport de tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra, per instar el Govern de les Illes
Balears perquè dugui a terme quantes actuacions i gestions
siguin necessàries per a l’efectiva eliminació de les barreres de
comunicació en els edificis, institucions i espais públics,
incloent l’elaboració d’un pla d’actuació que marqui uns
objectius a assolir i uns terminis per a aquests.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Per fixar posicions vol la
paraula el grup parlamentari, Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades, senyors i senyores que ens acompanyen, gràcies
també als professionals de la casa, que la informació, el dossier
que han elaborat també m’ho han passat i m’ha ajudat d’una
banda per comprendre la situació d’aquest colAlectiu i d’altra
banda per poder argumentar aquesta exposició. Vagi per
endavant la nostra felicitació per la presentació d’aquesta
proposició no de llei que nosaltres consideram és un necessari
complement de la que vàrem debatre al principi de la
legislatura, sobre l’eliminació de barreres arquitectòniques.
També sàpiga la proposant que tendrà el suport de les diputades
d’Eivissa pel Canvi.

Efectivament, i com es recull en els diferents texts legals
esmentats, és obligació de les administracions públiques dur a
terme les actuacions precises que garanteixin la integració social
de totes les persones, i això només és possible des de la
premissa de la igualtat. I diem això perquè ara mateix hi ha
milers de persones sordes i sordcegues que no són iguals que la
resta de ciutadans i ciutadanes, simplement perquè no tenen els
mitjans per poder ser-ho.

Aprofitaré aquesta intervenció simplement per fer tres
reflexions, per donar d’alguna manera sentit al nostre vot
afirmatiu. En primer lloc, una reflexió sobre la societat en què
vivim. Vivim en una societat en què la informació que
necessitam per dur a terme la vida quotidiana ens arriba
fonamentalment per canals auditius i/o visuals, la qual cosa
exclou les persones sordes i sordcegues. Quan parlam de vida
quotidiana parlam de coses tan bàsiques per a la majoria de
nosaltres, com pot ser conèixer les notícies, viatjar, anar al

metge, fer gestions amb l’administració, anar de compres,
etcètera. I a més a més, parlam que aquesta, s’ha d’entendre
l’expressió “exclusió” o “marginalitat” d’aquestes persones es
pateix al llarg de la vida i a diferents àmbits de la vida personal,
àmbits com poden ser, i s’ha assenyalat, l’entorn familiar,
l’educació, l’àmbit laboral, els mitjans de comunicació, les
relacions socials, la relació amb l’administració, etcètera.

En el cas dels sords, la seva situació, a més, és complicada
perquè la seva minusvàlua no es pot apreciar externament. En
el cas dels sords-cecs dóna la casualitat que és una discapacitat
específica que va ser reconeguda només fa tres anys; en
aquestes persones, aquesta combinació d’ambdues deficiències
agreuja els seus problemes d’incomunicació i de desconnexió
amb el món, i per tant fan encara més complicada la possibilitat
de dur una vida normal. Malgrat això, hi ha adults sordcecs que
aconsegueixen la seva integració laboral i perquè això sigui
possible han de comptar amb els serveis d’un guia intèrpret del
llenguatge de signes, com a mitjà de comunicació amb l’entorn.

Segona reflexió sobre la llengua de signes i al fil del que ha
dit la proposant, el fet que la llengua de signes sigui una llengua
amb la seva pròpia estructura, gramàtica i regles sintàctiques i
organitzatives pròpies, així com el seu reconeixement oficial
com a llengua cooficial, amb el mateix estatus que qualsevol
llengua de l’Estat espanyol, obliga les administracions a donar-li
suport i a fer efectiu aquest reconeixement legal. El
reconeixement legal és important, però només és el principi, ha
de ser o ha de passar a convertir-se en un dret real. Per tant, amb
aquest reconeixement de la llengua de signes com a tal també
donam una passa en el sentit que aquest colAlectiu de persones
sordes i sordcegues passen a ser un grup amb una identitat, amb
una cultura i amb una llengua de signes pròpia, i per tant això
exigeix una actuació a la mesura però a l’alçada de les
circumstàncies per part de les institucions.

I tercera reflexió, i parlant d’alguna manera de les propostes
que ha fet la Sra. Torres, sí consideram que educació, formació
i integració laboral, accés a l’administració pública i mitjans de
comunicació són àmbits a considerar de manera preferent a
l’hora d’elaborar el pla d’actuació proposat en aquesta
iniciativa.

En resum, reiteram el nostre suport a la proposició, esperam
l’elaboració d’aquest pla d’actuació i especialment esperam que
es posin els mitjans materials i humans necessaris perquè el
colAlectiu de les persones sordes i sordes-cegues sigui de veres
ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part d’Unió Mallorquina té
la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Unió Mallorquina anunciar el nostre total
suport a aquesta proposició no de llei, un suport que s’explica
per tres raons molt evidents i molt clares. Primer de tot perquè
pensam que la proposició no de llei suposa un compliment del
principi d’igualtat i un esforç per intentar posar en marxa les
mesures que compensin una situació de disminució i d’una certa
discriminació que, evidentment, la societat ha de respondre i ha
de compensar.

Una segona raó és el compliment del que preceptua l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. 

I una tercera raó, fer-nos ressò de la diversitat que existeix
a la nostra societat. Com a partit nacionalista apostam per crear
àmbits de normalitat per a totes les minories i, evidentment, en
la mesura que, com deia la proposant, estam davant el que
podríem qualificar d’una minoria lingüística, doncs evidentment
el nostre grup parlamentari s’hi sent molt sensible i molt pròxim
a aquesta realitat.

Unió Mallorquina ha estat un partit capdavanter a implantar
un servei d’interpretació del llenguatge de signes en el Consell
Insular de Mallorca, essent el primer referent dins l’Estat
espanyol en aquest tipus d’iniciatives. I per tant, des d’aquesta
experiència, des d’aquesta realitat ja constatable i ja realitzada
per part del nostre grup parlamentari, simplement donarem total
suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats. En
primer lloc, també reiteram la benvinguda als visitants que avui
ens acompanyen i anunciam, per començar la intervenció, que
aquesta proposició no de llei tendrà, lògicament, com no podia
ser d’una altra manera, el suport del nostre grup. Està en la línia
d’una política que nosaltres sempre hem defensat de no
discriminació i està en la línia de defensar actuacions per part de
les institucions tendents a superar totes les desigualtats.

És, a més, i nosaltres ho consideram així, sobretot una
qüestió de drets, de concessió de drets. Voldríem recalcar
aquesta manera d’aproximar aquest problema, voldríem recalcar
que aquesta és una qüestió de drets, que la política que es faci
d’atenció a les persones que tenen algun tipus de discapacitat no
pot ser considerada una qüestió d’assistencialisme o de caritat
sinó una qüestió de concedir drets ciutadans a persones que els
veuen minvats per una discapacitat física. Són ciutadans i
ciutadanes que a causa de tenir una determinada discapacitat es

veuen en una situació d’inferioritat respecte d’altres ciutadans
en moltes situacions i que l’administració, per tant, ha de
garantir els seus drets, el seu dret a l’educació, el seu dret a la
sanitat, el seu dret a la informació, el seu dret a rebre serveis per
part de l’administració, el seu dret a poder accedir a un lloc de
feina, el seu dret, també, a participar en la vida pública com a
qualsevol altre ciutadà o ciutadana.

Són constants, i moltes vegades les persones que no tenim
aquesta capacitat no en som del tot conscients, perquè no ens hi
trobam, són constants les situacions en què aquests ciutadans es
troben en inferioritat de condicions, a l’hora d’utilitzar el
telèfon, a l’hora d’utilitzar el telèfon per una qüestió urgent, per
obtenir una informació necessària, per exemple. A l’hora
d’accedir a l’educació superior, a l’hora de veure la televisió,
que és un mitjà universal i d’utilització universal per tal de
conèixer la informació, per entretenir-se, per a mil usos
diferents. El que han de fer per tant els poders públics és posar
els mitjans perquè aquests ciutadans i aquestes ciutadanes
puguin trencar les barreres de comunicació que els colAloca en
una situació d’inferioritat. És a dir, tal com deia, el que s’ha de
fer per part dels poders públics és fer possible que es facin
efectius aquests drets.

Nosaltres pensam que en la línia de la llei, de la llei que es
va aprovar el passat mes d’octubre, la llei estatal del passat mes
d’octubre, de reconeixement de la llengua de signes espanyoles
com a una llengua i de suport de la comunicació per a les
persones sordes i amb dificultats auditives, nosaltres pensam en
la línia d’aquesta llei que efectivament hi ha d’haver un pla
d’actuació, totes les administracions s’hi han d’implicar i que
s’ha de fer segons els principis primer de garantir l’accés a la
informació, a la feina, a la participació. Segon, que hi hagi
llibertat d’elecció, tal com ja ha expressat la persona proposant;
tradicionalment les persones sordes i amb dificultats auditives
han utilitzat més els mètodes basats en la llengua oral i de cada
vegada hi ha més evidència que el llenguatge de signes és un
sistema més idoni perquè es pugui superar les desigualtats i
perquè pugui accedir a tots els drets. I per tant, nosaltres pensam
que hi ha d’haver llibertat d’elecció, però suport a aquest
llenguatge de signes que cada vegada més es considera més
adequat per superar les desigualtats i per garantir tots els drets
i, en qualsevol cas, hi ha d’haver llibertat d’elecció per a un
sistema o un altre i no discriminació de ningú en funció de quin
sistema hagi utilitzat.

I segons el principi, finalment, de normalització que vol dir
que aquestes persones han de poder dur una vida normal
accedint als mateixos llocs i als mateixos serveis que qualsevol
altre ciutadà.

Nosaltres demanam, per tant, que hi hagi actuacions en
educació, sobretot, molt especialment educació, i això vol dir
facilitar que hi hagi presència en els sistemes educatius
d’intèrprets de llenguatges de signes; que hi hagi actuacions en
ocupació que garanteixin la igualtat de tracte en l’àmbit laboral;
que hi hagi actuació en sanitat pública, en cultura, en esport, en
transports, actuacions que facin possible que en tots aquests
àmbits aquestes persones es trobin en igualtat de condició que
la resta; en relacions amb l’administració, moltes d’aquestes
actuacions, n’hem de ser ben conscients, exigiran que hi hagi
intèrprets de llengües de signes i en aquest moment ens trobam
amb una clara manca d’aquests intèrprets de llengües de signes.
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Per tant, donam suport de la manera més emfàtica a la
proposta que ja s’ha fet que a les Balears existeixi formació per
a intèrprets, que existeixi, tal com existeixen a totes les altres
comunitats autònomes i aquí no, un mòdul formatiu per formar
persones que siguin intèrprets de llenguatges de signes.
Nosaltres estam d’acord, tal com ha dit la proposant, que hi hagi
una comissió que estudiï la possibilitat d’establir aquest
llenguatge de signes, aquest mòdul formatiu en intèrprets de
llenguatge de signes, però demanam que sigui una comissió que
estudiï ràpidament la possibilitat de fer aquest cicle formatiu i
que arribi a la conclusió, de manera ràpida, que aquest cicle
formatiu és possible i és necessari.

També volem ciutadans plens pel que fa a l’accés als mitjans
de comunicació, els audiovisuals i els de les noves tecnologies,
de cada vegada més importants, i possibilitat d’accés a la
participació política.

Vull acabar recordant un cas que ilAlustre molt sobre com
són d’altes aquestes barreres. De tots és conegut, perquè va
sortir molt en els mitjans de comunicació, que hi havia un
parlamentari britànic, David Blanquet, que era cec, era invident,
era cec de naixement, i aquest senyor David Blanquet, cec de
naixement, va ocupar càrrecs molt importants en els govern
laboristes de Blair i de Gordon Braum, ha estat secretari d’estat
d’Educació, d’Interior i de Treball, això és un exemple que ens
ha de conduir a la superació i ens ha de conduir a intentar a
arribar a fites semblants per a les persones sordes i amb
dificultats auditives. Però moltes vegades no hi caiem, però és
fàcil veure que el que ha estat possible per a una persona cega,
seria molt més difícil encara per a una persona sorda, perquè les
barreres són encara més altes. Per tant, més important encara la
responsabilitat de l’administració pública de superar aquestes
barreres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, saludar també,
sumar-me a la salutació a la presidenta de l’Associació de Sords
de Palma, també a la presidenta de l’Associació de Sords de la
Federació de Sords de les Illes Balears. I constatar un altre fet,
crec que un poc penós el dia d’avui, i és que en representació
del Govern en aquesta proposició no de llei que consider
tremendament important, hi just avui present de tot el Govern
de les Illes Balears, de tots els consellers del Govern de les Illes
Balears la consellera de l’àrea, que li pertoca entenc, però cap
altre representant d’aquest govern, ni tan sols el president ni el
conseller de Presidència ni cap de les àrees, que vostè, Sr.
Llauger, ha citat precisament a la seva intervenció, i vostè ha
parlat de Salut, ha parlat d’Educació i cap d’aquests consellers
avui per aquí és present, per tant deman, per favor, aquest
mínim d’implicació.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I és que, mirin, en aquest tipus de qüestions hem de parlar,
hem de passar de les propostes a les paraules; quan anam al cine
no només es tracta d’anar-hi, es tracta que ens posin la pelAlícula
també, i moltes són les vegades, desgraciadament, que anam
allà i ens quedam només a les portes del cine i no amb les
pelAlícules, i no així amb la nostra portaveu, que és aquí present,
precisament, escoltant aquesta proposició no de llei,
precisament per l’interès que ha despertat i que desperta aquesta
qüestió en el Partit Popular, no amb referència al que pugui ser
la flor d’un dia de la proposta que es presenta avui, sinó de la
feina desenvolupada en anys anteriors.

Primer de tot, Sra. Torres, crec que és important la proposta
que vostè ha presentat avui, li vull anunciar de bones a primeres
el nostre suport per part del Partit Popular a una proposta
d’aquestes característiques, com ja férem en el seu moment,
amb una altra de similar, el dia 25 de setembre de l’any passat.
Ha passat estona també des d’aquella intervenció que vostè i jo
vàrem dur a terme en aquest mateix parlament, aquest mateix
plenari, i primer de tot li he de solAlicitar dues qüestions: la
primera, que no es tracta que tenguem propostes, es tracta que
s’executin. Desgraciadament, ens costa entendre que es pugui
dur a terme una acció com la que vostè presenta avui quan en
aquest Parlament encara no hem sentit l’avaluació ni com va ni
quines accions específiques es duen a terme d’allò que
aprovàrem, de manera consensuada, el dia 25. Només li faig un
prec, un desig, que aquesta intervenció que vostè ha fet avui
aquí, ens la creguem tots i sobretot la duguem a terme i que la
consellera de l’àrea prengui les notes oportunes perquè,
efectivament, la dugui a terme, que anem al cine, però, a més a
més, ens posin la pelAlícula, perquè si no possiblement vostè i jo
ens quedarem amb les ilAlusions, però no així amb la voluntat
d’arreglar una problemàtica.

La segona qüestió, miri, jo li vull presentar essencialment
tres matisos que consider importants, a part de les anotacions
que li puguin fer els seus companys i que l’impedeixen sentir-
me, com correspon, tres anotacions que la primera va
encaminada a una proposta que denota una certa vaguetat, una
vaguetat en la seva proposta, que jo li demanaria francament
que concretàs molt més. Ja tan sols des del punt de vista
normatiu vostè parla, fa referència a una Llei 27/2007, que es va
aprovar el 23 d’octubre, efectivament, per la qual es reconeixen
les llengües de signes espanyoles, però també li vull recordar un
altre fet realment transcendent i important i és que a l’article, al
capítol 2 i article 12 d’aquesta mateixa llei parla del següent:
“Les administracions públiques competents promouran la
prestació de serveis d’interès amb llengua de signes espanyoles
i/o en llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes,
si les hagués, en el cas que així se solAliciti prèviament per les
persones que siguin usuàries de la mateixa, amb l’objecte de
facilitar les relacions de les persones sordes amb discapacitat
auditiva i sordes-cegues amb les administracions públiques”.
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Vull dir amb això que la proposta que vostè presenta
demana una cosa amb la qual vostè i jo no podem deixar
d’estar-hi d’acord, i és que ja hi ha una llei vigent que
precisament no podrà vostè dir que no ha aplicat el Partit
Popular perquè ja no governava la comunitat autònoma, pot
descartar aquest argument, i que obliga aquesta comunitat
autònoma a posar els mitjans oportuns. Per tant, aquest fet que
vostè no ha constatat a la seva proposta, li deman per tant que,
bé, que ho sumem i que facem esforços necessaris perquè
s’acompleixi la llei, que és en el fons el que reclamam.

Des del punt de vista lèxic, si em permet una anotació, jo la
convidaria a parlar d’autonomia personal de les persones sordes.
No només crec que hem de constatar un fet important, no només
es tracta de posar intèrprets per tot, no només és això la mesura,
hi ha molts més mitjans tecnològics, es tracta de potenciar
l’autonomia d’aquestes persones. Una persona sorda, com fa
vostè, com faig jo, com fa la consellera, qualsevol dels presents,
ha de poder anar a qualsevol lloc i tenir un servei on es
normalitzi la seva situació; qualsevol de les persones que avui
ens senten i que tenen un intèrpret, desafortunadament no
només a l’administració pública, a molts serveis, han de poder
gaudir de la plena normalitat. Això significa transcendir l’àmbit
públic i promoure que l’àmbit privat ho vegi com a una cosa
important. Per tant, jo li deman que en un pla d’acció d’aquestes
característiques no ens quedem només amb accions específiques
per part de l’administració, que són imprescindibles, però que
són legalment exigibles al dia d’avui, sinó que, a més, facem
atractiu aquest fet també a l’àmbit privat, de tal manera que
entenguin que tenen un públic que estan deixant de banda, que
són les persones sordes.

Reclamam, per tant, per part del Partit Popular, que les
persones sordes avui puguin anar a una botiga, com fem vostè
i jo, a comprar-se roba tranquilAlament i que ho instem des de
l’administració, promoguem que sigui possible i ho facem
atractiu també per a l’àmbit privat, com és obligatori al dia
d’avui també per part de l’àmbit públic. Per tant, la convid a
seguir parlant d’autonomia personal de les persones sordes, més
que merament de l’àmbit dels intèrprets, els quals són
imprescindibles, que són importants, que són uns grans
professionals, com constatam en aquesta cambra diàriament i a
moltes administracions.

Per altra banda, denot una manca de concreció en terminis,
m’agradaria que almenys es mullés en algun sentit i els seus
grups també; és a dir que quan parlam d’aquestes propostes
doncs donem unes certes esperances als colAlectius i els puguem
dir que en aquest termini d’aquest any, que en aquest període de
sessions serà possible tenir un pla d’aquestes característiques,
perquè si no vostè i jo potser passarà com amb la proposta
anterior, ens trobarem aquí altra vegada a parlamentar que no ha
estat possible posar-ho en marxa en els terminis oportuns,
perquè vostè i jo no haurem proposat aquests terminis. Li deix
a la seva consideració aquesta qüestió que just és un apunt
perquè sigui efectiva la seva proposta, a la qual se suma el Partit
Popular.

Per altra banda, miri, crec que hi ha un altre error important,
que és de desconeixement, em permeti que li digui, ja dic, si puc
sumar qualque cosa positiva en aquest sentit; hi ha experiències,
vostè diu, el seu escrit, que en tal sentit s’ha de dir que a l’àmbit
de les administracions públiques les persones sordes no poden
fer gestions de manera autònoma a conseqüència de les barreres
de comunicació que existeixen dins aquestes. Li he de
puntualitzar que a Mallorca, precisament per un fet
circumstancial, que governava el Partit Popular una
administració insular, es va posar en marxa, i jo vaig ser-ne
partícip en aquell moment, amb un conjunt de persones, un gran
equip que va fer possible això, que totes les persones sordes de
Mallorca disposin d’un servei al qual poden cridar per anar a
qualsevol lloc, fins a l’extrem que es fan 1.500 serveis a l’any,
i a més a més s’ha arribat a assistir fins i tot a un part, una
persona sorda que havia de tenir una criatura i no tenia la forma
de fer-ho i aquest servei li va donar suport, per cert la persona
que va fer possible això és aquí avui amb nosaltres, ens
acompanya i va ser una gran experiència, segur que per a ella
també, però segur també per a nosaltres.

Per tant, li vull dir amb això que crec que obvia un fet
important: primer, les competències de serveis socials,
l’execució dels serveis socials és als consells insulars,
necessitaria que la seva proposta tengués qualque qüestió que
fes referència a aquests temes, perquè ens deixarem de banda
l’important. El Govern, efectivament, té la potestat, té la
competència de planificar, però la gestió efectiva l’han de dur
a terme els tres presidents, dues presidentes i un president de
consells insulars que són aquí presents, que no m’escolten, però
que són aquí en aquests moments atents a aquesta qüestió i que
han d’aplicar aquestes millores.

Segona qüestió, m’agrada que vostè faci aquesta proposta i
li dic per què, i els meus companys de partit ho entendran,
m’agrada que faci aquesta proposta perquè si algú en aquest
moment està impedint que el servei que li he dit, anteriorment,
funcioni amb normalitat són persones del seu partit, que han
reduït aquest servei a la mínima expressió. Li deman primer de
tot que posi ordre allà on el seu partit té capacitat d’incidència,
i és que un servei que era de 24 hores, amb un mòbil de 24
hores, avui, desgraciadament, és un servei de 8 a 3, purament
administratiu; un servei que ha deixat de ser de tot tipus
d’urgències, acompanyant a la Justícia, acompanyant els serveis
de salut, acompanyant els serveis educatius, acompanyant tot
tipus de serveis d’aquestes característiques, avui s’ha vist reduït;
que ni tan sols els professionals que hi fan feina reben la
compensació per les hores extres que fan feina, la qual cosa
impedeix que això funcioni amb normalitat; que precisament
s’havia previst ampliar amb una persona més això i no ha estat
possible perquè no s’han habilitat les contractacions, ni tan sols
s’ha contemplat aquest fet a la relació de llocs de treball.

Per tant, Sra. Torres, li demanaria que amb la mateixa
voluntat que vostè i jo avui volem aprovar aquesta proposta,
inclogui aquests aspectes i faci la reflexió oportuna dins l’àmbit
del seu partit, perquè avui per avui impedeix que això funcioni
com correspon.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, li deman un últim esforç, si és tan amable,
per dir dues qüestions més, entre d’altres coses la proposta de
dues esmenes d’addició que consider importants, el temps no
em permet tractar un tercer element que sí ha tractat el Sr.
Llauger, referit a la formació.

És imprescindible que es dugui a terme la formació
necessària perquè tenguem suficients intèrprets de signes, sense
això no farem res; és imprescindible perquè avui hi ha els que
hi ha i no hi ha cap possibilitat que aquesta formació es dugui
a terme. M’agradaria estendre’m amb més qüestions d’aquestes
característiques que estic segur que ens ajudaria a vostè i a mi
a fer una millor proposta i a consensuar-la de tal manera que la
senyora consellera tengués un marc d’acció més delimitat.

I li faria dues esmenes in voce d’addició molt concretes: la
primera, amb el ben entès que aprovaríem el que vostè ha
exposat i el que vostè ha escrit, primera proposta: “Les accions
que es derivin del compliment d’aquesta proposició no de llei es
realitzaran conjuntament amb els consells insulars atenent les
competències en gestió de serveis socials que tenen aquests
organismes i per tal de millorar i potenciar els projectes que
actualment gestionen i que donen respostes a la comunicació
efectiva de les persones cegues i sordcegues”, primera qüestió.

Segona: “Les accions que es derivin del compliment
d’aquesta proposició no de llei inclouran mesures específiques
per fer possible la formació d’intèrprets especialitzats i amb la
titulació de grau superior adient per tal de comptar amb els
professionals que puguin donar resposta a les necessitats
d’interpretació que es donen a l’actualitat i que es puguin
preveure en el futur”. Veu, per tant, que la meva voluntat arriba
a fer-li dues propostes molt concretes, tengui en compte els
consells insulars, que són els que han d’executar gran part
d’aquesta política, i tengui en compte sobretot la formació i les
associacions, que gràcies al finançament de les entitats avui
dóna aquest servei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, està molt passat de temps...

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta pels dos minuts, setze, disset segons
que vostè m’ha donat de més.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup proposant, Sra. Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tant de bo que m’ha donat el seu
suport, Sr. Serra, qui ho diria de les seves paraules, tant de bo

que m’ha donat el seu suport. A veure, en primer lloc, agrair a
tots els grups que han donat suport, alguns d’una manera, la
resta de l’altra, a la nostra proposició no de llei.

En relació amb les esmenes in voce que m’ha formulat el Sr.
Serra, com que l’esperit d’avui és constructiu, no és de lluita ni
de tirar coses en cara ni res d’això, jo li dic que sí, Sr. Serra, li
dic que sí a tot, li dic que sí a tot.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I no m’allargaré més, vull dir, simplement dir-li que pot
confiar en aquest Govern, que és el govern amb el qual han
confiat la majoria dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes i
estic segura que totes les conselleries implicades faran força
feina per dur a terme un pla d’actuacions, tal i com ha plantejat,
i que segurament que els beneficiaris estaran contents amb la
feina duta a terme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres.

Aquesta presidència entén que aquesta proposició no de llei,
amb les esmenes in voce acceptades, es pot entendre que està
aprovada per assentiment. És així, senyores i senyors portaveus?

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

(Aplaudiments)
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