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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, si els sembla
començarem 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. 4480/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a percentatge d'inversió licitat pel Govern
des de l'1 de gener fins al final del mes d'abril.

La primera és la RGE núm. 4480, ajornada de la sessió
anterior, és relativa al percentatge d’inversió licitat pel Govern
des de l’1 de gener fins a finals del mes d’abril. La formula el
Sr. Francesc Fiol i Amengual. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Per si no ho saben, els contaré que ahir vespre, després de
l’entrevista que IB3 va fer al president del Govern, Molt Hble.
Sr. Antich, es va programar la pelAlícula Els Intocables d’Elliot
Ness. Voldria saber jo en què estarien pensant els rectors de la
televisió autonòmica.

El president, amb un to molt moderat, va explicar que gran
part de les inversions que havien de venir de l’Estat no acaben
de venir i estaven sotmeses encara al fet que es puguin signar un
seguit de convenis. Això serà, però, motiu d’una altra pregunta
un altre dia. Avui el que ens interessa i el que ens interessava la
setmana passada és que se’ns digui quin percentatge de la
inversió pressupostada pel Govern per a enguany s’ha licitat ja
dins el primer quadrimestre. Aquesta és la qüestió. 
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Posteriorment a la realització d'aquesta pregunta, la setmana
passada mateix, varen sortir declaracions d’alguns empresaris
del sector de la construcció, parlant d’aquesta qüestió de
percentatges d’inversió de doblers públics. Però nosaltres en
aquest moment ens agradaria saber, si ho pot dir el conseller, si
és tan amable, quin és el percentatge d’inversió dels pressuposts
de la comunitat autònoma per a aquest any i que ja a finals del
primer quadrimestre s’ha licitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, el percentatge és el 59,5%.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Res a dir, si efectivament s’ha licitat ja el 59,5% del que
s’ha pressupostat, no es correspon amb les nostres observacions,
però no puc dir el contrari, el felicit si en quatre mesos ha
aconseguit licitar més de la meitat d’allò que s’havia d’invertir
enguany, és senyal que les coses funcionen prou bé. Jo tenc
algun dubte respecte que això sigui així i naturalment les
properes setmanes, la pròxima setmana que és l’única que
queda, li farem una altra pregunta. La meva sospita és que el
funcionament de les licitacions no és tan àgil com vostè em diu,
jo no el vull desdir perquè no tenc elements abastament per fer-
ho, però pos en dubte que això sigui així i ho aclarirem durant
aquest estiu i en el proper període de sessions ja tendrem un
debat més a fons sobre aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera, té la paraula.

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

Sr. Fiol, jo li puc avançar algunes dades que tal vegada vostè
em demanarà més endavant, en altres ocasions. Però en ares de
donar més informació en aquest parlament, com sap, els
pressuposts d’inversió, els capítols netament d’un pressupost
són els capítols 6 i 7. En el primer, el crèdit inicial del
pressupost del 2008 és de 277 milions d’euros, -disculpin ara
l’allau de xifres, però en ares de la claredat crec que és
important; mentre que en capítol 7 el crèdit inicial és de 455
milions d’euros.

En el capítol 6 del pressupost les licitacions efectuades a
conselleries que tenen un perfil netament inversor són les
següents: Conselleria de Medi Ambient, 43 milions de crèdit
inicial, ha licitat per valor de 22 milions, això significa el 52%.
Educació i Cultura, 33 milions de crèdit inicial, ha licitat per
valor de 20 milions, això és el 61%. Habitatge i Obres
Públiques, 95 milions de crèdit inicial, ha licitat per valor de 19
milions, això és el 20%. Salut i Consum, 7 milions de crèdit
inicial, ha licitat per valor de 3,3 milions, això és el 46%.
Agricultura i Pesca, 16,4 milions de crèdit inicial, ha licitat per
valor de 6,6 milions, això és el 40%. Tot això pel que fa al
capítol 6 del pressupost. Tot plegat fa que la licitació en aquest
capítol sigui del voltant del 40%. 

Si a això li afegim el capítol 7, l’altre capítol netament
inversor de la comunitat autònoma, les dades serien les següents
en aquestes conselleries amb un perfil netament inversor.
Educació ha licitat el 80% del seu crèdit inicial, avaluat en 17
milions d’euros. Turisme ha licitat el 70% del seu crèdit inicial,
avaluat en 49 milions d’euros. Medi Ambient ha licitat el 82%
del seu crèdit inicial, avaluat en 46,2 milions d’euros. Habitatge
i Obres Públiques ha licitat el 85% del seu crèdit inicial, avaluat
en 53,3 milions d’euros. Salut ha licitat el 95% del seu crèdit,
avaluat en 51,5%. I passo ràpidament perquè el temps s’acaba,
Comerç Indústria ha licitat el 55,6%. Afers Socials, el 79%.
Mobilitat, el 87%. En el capítol 7 s’ha licitat el 72%. 

Tot plegat en relació amb e mes de maig de l’any 2006 és un
increment de licitació de l’11,6%. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Manera.

I.2) Pregunta RGE núm. 4469/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nou model de finançament.

La següent pregunta és relativa al nou model de finançament
i la formula la Sra. Anna Crespí. Té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa tres setmanes el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació ens va explicar quins serien
els principals arguments que faria servir per a la negociació del
nostre sistema de finançament davant el Govern central. Just fa
dues setmanes es va reunir amb el Consejo de Política Fiscal y
Financiera on es va debatre el tema de finançament autonòmic
que entrarà en vigor l’any 2009. Crec que és molt important
tenir en compte que actualment la nostra comunitat rep una
inversió estatal per càpita de 15 punts per davall la mitjana
nacional. Ens agradaria saber actualment i després de tot això,
com es troba aquest procés de negociació?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el procés de
negociació ha començat força bé, tenim present que per primera
vegada hi ha una consciència clara per part del Ministeri
d’Economia i Hisenda, per part de Moncloa, fins i tot per part
d’algunes comunitats autònomes que Balears és la comunitat
pitjor finançada de tot l’Estat, amb diferència en relació amb
altres que reclamen molts de recursos en el model de
finançament. I en aquest aspecte tot depèn de com acabi,
evidentment el resultat final serà el que marcarà l’èxit de la
negociació. Però si fa pocs mesos ens haguessin dit que les
altres comunitats autònomes reconeixerien la situació de mal
finançament de Balears, ho reconeguessin els administradors, el
Ministeri d’Economia i Hisenda i ho reconegués la Presidència
del Govern, resultaria una notícia molt agradable per a nosaltres.

Hem començat així, hem de ser prudents, hem de ser
cautelosos i hem de tirar seriosament el procés de negociació.
Però el principi, al nostre parer, és esperançador. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Crespí? No.

I.3) Pregunta RGE núm. 4607/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nou model de finançament.

Passam doncs a la següent pregunta i és relativa al nou
model de finançament i la formula la Sra. Crespí. Sra. Crespí,
té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat dia 20 de maig, en
aquesta mateixa cambra, el Partit Popular va demanar al
president de la nostra comunitat autònoma que reclamés al
Govern de l’Estat la xifra de 600 milions d’euros per millorar el
nostre sistema de finançament per així equiparar-nos a la
mitjana estatal. I com a criteri o argument aquesta xifra de 600
milions d’euros i cit paraules textuals va dir: “amb el criteri que
vulgui”.

Què pensa el Sr. Conseller d’Economia quant que la xifra
que la nostra comunitat autònoma ha d’obtenir mitjançant el nou
model de finançament es fixi sense cap criteri?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo pregaria que no
entréssim en una guerra de xifres en aquests moments, és una
etapa en la qual s’està treballant sobre la metodologia del model
de finançament. Aquestes són les pautes del Consell de Política
Fiscal i Financera, no entrar en aquests moments en valoracions
numèriques, hi entrarem de ple a partir del mes de setembre-
octubre, que és quan es té previst dins del mateix calendari del
Consell de Política Fiscal. I en aquest aspecte del que no hi ha
cap dubte és que sigui quina sigui la xifra que s’aporti s’ha de
documentar amb criteris objectius i -diguem-ne- amb
paràmetres que siguin mesurables i homologables. 

Aquesta seria la meva percepció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Manera. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Crespí? Té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Així, Sr. Conseller, el que es posa
de manifest és la manca de rigor que pareix que es té en aquests
moments a l’hora de tractar un tema tan delicat. Pensam, igual
que vostè ha dit, que des d’aquesta cambra hem de fer un
exercici de responsabilitat i no podem llançar a la lleugera xifres
sense donar arguments i sense tenir clara la metodologia a
aplicar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Vol fer ús de la paraula el
conseller?

I.4) Pregunta RGE núm. 4612/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dificultats per arribar a un en la
negociació del finançament de les comunitats autònomes.

Passam, doncs, a la següent pregunta, RGE núm. 4612/08,
relativa a dificultats per arribar a un acord amb la negociació del
finançament de les comunitats autònomes, que formula el Sr.
Francesc Fiol. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, naturalment les xifres que s’han dit en algun
moment des d’aquest grup parlamentari no són fruit de la
improvisació ni del desconeixement, sinó de l’estudi i de la
reflexió. No podem acceptar tan frívolament i tan fàcilment
segons quins comentaris. 

Però bé, el bessó de la pregunta que jo volia fer obeeix a una
problemàtica que compartiran amb mi, nosaltres volem cooperar
amb el nou model de finançament, la presidenta del grup i del
Partit Popular ha designat persones per colAlaborar amb la
definició d’aquestes quantitats dins aquestes negociacions,
tenim una actitud positiva, però tenim una gran preocupació,
veim, i aquesta és la pregunta, veim, Sr. Conseller,
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manifestacions per tot arreu de gent molt rellevant del Partit
Socialista, ni citaré només dues, que si no es manifesten
obertament en contra d’aquesta negociació, sí hi posen molts
d’obstacles. Al Sr. Rodríguez Ibarra fa poques setmanes jo li
vaig sentir dir a un telenotícies que primer s’havia d’arreglar el
finançament dels ajuntaments i després parlaríem del
finançament autonòmic, molt bé. Segona opinió, el Sr. Pérez em
pareix que nom, president de la Federació de Municipis i
Províncies d’Espanya i que d’una forma més dura i més radical
va dir el mateix.

Per tant, la pregunta és, Sr. Conseller, si aquests obstacles li
semblen a vostè salvables, insalvables o si incidiran i
dificultaran aquesta negociació que tots esperam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, evidentment la negociació
no serà fàcil, ningú no ha dit que ho sigui, el president Antich
ha dit en reiterades ocasions, i nosaltres ho podem confirmar
així, que la negociació serà dura perquè qualsevol negociació on
hi ha recursos econòmics sempre presenta dificultats, això no ho
podem negar. Però reiter allò que ja he contestat a la pregunta
anterior, el punt de la partida de la negociació a nivell de
sintonia, com a mínim a nivell de comprensió de la situació de
Balears és una situació inèdita, insòlita. Mai no s’havia produït
que comunitats autònomes, fins i tot de gran pes polític i
demogràfic, com és Andalusia, s’han definit indicant que
Balears és la comunitat autònoma pitjor finançada de tot l’Estat.
Home, crec que és una dada a tenir en compte, sense negar la
dificultat del camí que hem de transitar, serà una negociació
dura, no podem tampoc negligir que tenim elements en comú,
elements propers o elements favorables que esperam que duguin
a bon port la negociació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aprecii i valor molt
la seva prudència, però no podem compartir el nivell
d’esperança tan alt que vostè posa sobre aquesta qüestió. El que
digui una comunitat determinada en un moment determinat, un
reconeixement, no implica un reconeixement de responsabilitat
o de culpabilitat. És a dir, quan li diguin que han de retallar de
la seva comunitat per finançar una altra comunitat, veurem
quina és la postura que s’adopta davant d’aquest debat, tal
vegada sigui ben distinta.

Però jo li demanava una altra qüestió, li demanava per les
resistències que existeixen dins el Partit Socialista,
importantíssims responsables institucionals del Partit Socialista
i vostè d’això no me n’ha parlat. Jo li deman que em digui com
valora aquestes actituds que són públiques, expresses, no me les
he inventat, es coneixen. 

I deixi'm que li digui, per acabar, que nosaltres confiança
amb el Govern central en tenim poca. Nosaltres del Sr. Zapatero
hem viscut els darrers anys una cosa insòlita, com que després
de quatre anys de castigar, martiritzar en matèria de
finançament aquesta comunitat, vengués aquí a un míting a
reconèixer que som la comunitat pitjor finançada; però durant
quatre anys que va poder resoldre de moltes maneres, no amb un
nou model de finançament, sinó millorant determinats
finançaments, que ho podia fer, no ho va voler fer, signant
convenis, no ho va voler fer, duent el conveni de carreteres com
tocava, no ho va voler fer. És a dir, el menyspreu, la “xuleria”
i el desinterès per aquesta comunitat ha estat la passada
legislatura una constant del Govern Zapatero. Esperem que això
canviï, però no tenim moltes esperances que així sigui.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Li reiter el que li comentava abans,
és a dir, a la reunió que vàrem tenir en el Consell de Política
Fiscal i Financera, on hi ha totes comunitats autònomes més el
Ministeri d’Economia i Hisenda, es varen sentir aquest tipus de
comentaris. Jo no li he negat que la negociació sigui fàcil, no li
ho he dit en cap moment. En cap cas no pens que la negociació
serà un camí de flors i violes, serà difícil, però tenim unes
esperances posades que el punt de partida és si més no més
tranquilAlitzador que en altres ocasions.

El model de finançament evidentment ha penalitzat molt les
Illes Balears, però de la mateixa manera que vostè invoca el
passat més recent, jo també li he d’invocar que aquest model
neix de l’any 2002, amb 18 punts per davall de la mitjana. I
aquest model, Sr. Fiol, el varen aprovar vostès, va ser un model
de finançament propulsat pel Partit Popular des de Madrid. I si
es va acceptar a les Illes Balears és perquè a “fora feia molt de
fred”, segons li varen dir al conseller d’Hisenda. Això també
està recollit a les hemeroteques. I, per cert, amb un ministre
mallorquí assegut al Consell de Ministres es va fer aquest model
de finançament d’aquesta manera.

Esperem que ara les coses vagin d’una altra forma. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)



1518 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 34 / 3 de juny del 2008 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera.

I.5) Pregunta RGE núm. 4615/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descomptes aeris per als residents de les
Illes Balears.

La següent pregunta és la RGE núm. 4615, relativa a
descomptes aeris per a residents. Té la paraula la diputada
Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la
inmigración ha de ser integrada en nuestra comunidad sin
ningún tipo de discriminación por tal condición. Uno de los ejes
del II Plan integral de atención a las persones inmigradas es la
igualdad de oportunidades. Mi pregunta es, ¿cree el Govern de
les Illes Balears que el derecho a los descuentos aéreos y
marítimos deberían ser iguales para todos los ciudadanos
residentes en las Islas Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pastor, miri el tema de
descomptes de residents no comunitaris, tant en transport aeri
com marítim, com bé diu, ja he dit moltes vegades que aquest
govern és sensible a aquesta demanda social i la tenc molt ben
present, des de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori li puc assegurar que pensam que l’accessibilitat a
qualsevol mitjà de transport s’ha de fer en condicions d’igualtat
i a més a més sense possibles discriminacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, desigualdad, agravio y
discriminación es lo que reciben los extranjeros no comunitarios
en Baleares. Tanto el Gobierno central com el actual Govern de
les Illes Balears no están haciendo nada para reconocer este
derecho para las personas que tienen y se les exigen las mismas
obligaciones, y esto es sólo por el hecho de ser inmigrantes.

No se puede consentir en una sociedad democrática como la
nuestra que se sigan dando casos como la de niños que van en
viajes programados con las escuelas y por el simple hecho de
ser hijos de inmigrantes les cueste el billete a distinto precio.
Esto no puede ser. Muchos de estos niños han nacido en esta
comunidad. Creo que es un atentado total contra los derechos
fundamentales de los niños. 

Desde el Partido Popular venimos denunciando desde hace
mucho tiempo esta situación. En la anterior legislatura se
hicieron muchos esfuerzos en este sentido, fuimos a Bruselas
donde, a instancia del Sr. López Isturi, se hizo una interpelación
que contestó el Gobierno desde el 2003 que tienen las facultades
desde el Gobierno central de poder dar estos descuentos aéreos.
No se pueden defender los derechos sociales y la igualdad de las
personas sólo de boquilla. Hay que conseguir de una vez por
todas que se reconozca el derecho al descuento aéreo y
marítimo de las personas residentes en Baleares, el 50%.
Justicia social, señoras y señores del Govern, ustedes que lo
predican y lo venden muy bien, háganlo de una vez. 

Decía la Sra. Consellera de Afers Socials, Promoció i
Immigració el Día del Inmigrante, que “los inmigrantes están
aquí porque quieren y porque les necesitamos. Son los que
cuidan a nuestros mayores, son los peones de nuestras obras -o
eran porque muchos de ellos ahora están en el paro-, son los
recolectores de nuestros frutos y hortalizas, son nuestros
soldados de Afganistán”.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Sra. Consellera,
añadimos que son los que tienen la obligación de pagar sus
impuestos en esta comunidad y los que deberían tener ya el 50%
de los descuentos aéreos y marítimos. 

Por favor, pónganse a trabajar en serio en este sentido.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com sap
vostè les bonificacions de les tarifes en transport aeri i marítim
són competència del Govern estatal i estendre aquesta
bonificació als residents no comunitaris implicaria la
modificació del Decret 1316 de 2001. I en això estam, és a dir,
des de la Conselleria de Mobilitat consideram que aquesta
situació provoca sens dubte una discriminació, estic molt
d’acord amb el raonament que vostè ha dit per molts de motius.
És a dir, hi ha moltíssimes persones que estan fent feina aquí a
les Illes Balears, resideixen aquí a les Illes Balears, però pel
simple fet de no ser comunitaris, en principi no se’ls fa aquest
descompte, quan realment estan pagant els seus imposts, quan
consumeixen paguen l’IVA, la Seguretat Social, etc.

Per tant, des d’aquest govern li puc assegurar que estam fent
feina sobre aquest tema i ho estam duent a terme i demanant a
Madrid en aquest sentit que es faci l’ampliació de les
bonificacions. També li record que gràcies a una moció del
senador autonòmic, Pere Sampol, ja s’ha instat el Govern a fer
aquesta passa. 
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El que em sorprèn una mica més, li agraesc la preocupació
que tenen des del Partit Popular, però em sorprèn perquè el
febrer del 2004 hi va haver una proposició no de llei, no sé si
vostè la coneix, d’Esquerra Unida i Els Verds que defensava
precisament aquesta ampliació i vostès varen estar d’acord que
això no era una discriminació i fins i tot la varen votar en
contra. Després, l’any 2006 vostès varen canviar d’opinió.
Mirin, jo crec que vostès donen una visió a l’opinió pública que
vostès canvien segons qui governa a Madrid, i això és un poc
lleig, Sra. Diputada.

Per tant, jo li puc assegurar que aquest conseller, governi qui
governi a Madrid, continua opinant que els residents no
comunitaris haurien de tenir els mateixos drets, sobretot si
treballen aquí i paguen els imposts, per tant, estan obligats a uns
deures, han de tenir també els drets pertinents. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens.

I.6) Pregunta RGE núm. 4606/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dipòsit de terres de les autovies d'Eivissa.

La següent pregunta és la RGE núm. 4606, relativa a
dipòsits de terres a les autovies d’Eivissa. La formula el diputat
Sr. Joan Boned. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
vostè és un dels consellers que han tengut l’honor de ser
receptors de l’herència de la passada legislatura, aquesta
herència enverinada d’infraestructures amb nombroses
deficiències. Però no només vénen acompanyades de
deficiències, a més vénen amb un important paquet de
demagògia, de manipulació i d’irregularitats, cada vegada i cada
dia més clares. Entre aquestes manipulacions i aquestes
irregularitats, hi ha darrerament una polèmica entorn al dipòsit
de les terres d’una de les autovies, concretament la de l’aeroport
i d’un ús molt diferent al que està previst en el contracte de
concessió. 

Sr. Conseller, la pregunta és quina opinió li mereix a vostè
aquesta polèmica entorn al dipòsit de les terres?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, això va començar amb
un acord verbal entre l’empresa Fiesta Hotels i la UTE Eivissa-
Aeroport, per dipositar les terres sobrants de l’autovia a la zona
de la Platja d'en Bossa, com s’acredita a una recent sentència del
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Eivissa. Aquest acord
verbal contradiu clarament el que està previst en el projecte, en
el contracte i en llibre d’ordres de l’execució de l’esmentada
autovia.

A més, el Jutjat d’Instrucció número 2 d’Eivissa tramita
unes diligències penals per la comissió d’un delicte contra el
medi ambient i l’apropiació indeguda de les terres. La postura
del Govern és que si no hi ha resolucions judicials en contra, es
compleixi el que diu el contracte i es traslladin com més aviat
millor les terres a les pedreres de Santa Bàrbara, Can Gallego i
Cala Tarida, d’acord amb l’estudi d’avaluació d’impacte
ambiental que acompanya el corresponent projecte.

Jo crec que, a la vista de les operacions que s’han produït
amb les terres, moltes d’elles terres fèrtils, terres vegetals, de
bona qualitat, que s’usaven per a conreus, per a vivers, jo no sé
si aquestes terres són conseqüència d’un determinat projecte,
però el que passa és tot el contrari, que aquests projectes es
varen fer per executar les vies en trinxera per obtenir terres per
a un ús inconfessable. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol, Sr. Boned, la paraula?
Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, efectivament, d’allò
que vostè ens acaba d’explicar i d’allò que coneixem d’aquesta
investigació oberta per Fiscalia, queda molt clar que com a
mínim unes terres expropiades als seus propietaris i que, a més,
segons contracte de concessió tenien una destinació molt clara
també que es podia considerar d’interès general i públic, que era
la regeneració de pedreres inactives, casualment acaben en mans
d’un empresari molt concret per executar un camp de golf, que
a més a més no té ni permís a dia d’avui. Tampoc no el tenia en
aquell moment.

Jo crec, Sr. Conseller, que cada dia es fa més evident que en
un futur les coses quedaran a la llum que han de tenir i es farà
molt evident que es va utilitzar en el seu moment per part de...,
amb la connivència del Govern de la passada legislatura, uns
projectes d’execució pública per al benefici d’un empresari
particular molt concret. Crec que això al final ha de tenir les
seves conseqüències i a qui correspon li haurien de passar
comptes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, aquest tema de les terres
en el marc, en el conjunt de l’execució de les obres de les
autovies em recorda que els que intervingueren en aquest tema
poden fer bones les paraules que Hernán Pérez de Guzmán li va
dedicar al condestable Álvaro de Luna: “era tan avaricioso que
ambicionando lo mucho no despreciaba lo poco”.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 4614/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abonament de les quantitats pendents al
Menorca Bàsquet.

La següent pregunta és la RGE núm. 4614, relativa a
abonament de les quantitats pendents al Menorca Bàsquet. La
formula el Sr. Josep Gornés. Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el president del
Menorca Bàsquet va expressar la setmana passada la seva
preocupació respecte de les subvencions aparaulades per part
del Govern amb aquest club. El deute del Govern puja a dia
d’ahir 1,5 milions d’euros, d’un total de 2 milions, dels quals,
segons tenim entès, n’han pagat 500.000.

Volíem saber, Sr. Conseller, quan pensa el Govern de les
Illes Balears pagar la resta del deute pendent. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, bé, són 2 milions que en teoria aquest govern va
prometre al Vive Menorca, i és 1 milió més 1 milió, i m’explic.
Un milió és el que directament Illesport té firmat i compromès
amb el club, aquest milió està dins el termini perquè fins dia 15
d’abril s’havia de pagar el 60% que s’ha pagat, des de dia 15
d’abril fins a dia 15 de juliol hi havia temps per pagar l’altre
20%, i aquest està dins termini, encara no s’ha pagat, però
encara no ha passat el termini de pagament. A partir de dia 15
de juliol s’havia de pagar l’altre 20% i òbviament encara no
hem arribat al termini.

Després, l’any passat, l’antic Executiu va prometre 1 milió
d’euros al Vive Menorca, que nosaltres no tenim comptabilitzat
i jo m’ho vaig trobar una vegada que vaig entrar al Govern. La
presidenta del Consell de Menorca ens va informar i ens va dir
que era molt necessari perquè el Vive Menorca ja ho havia
pressupostat i nosaltres vàrem demanar a la Conselleria
d’Hisenda i a Presidència a veure com podíem pagar això, si ens
podíem fer càrrec d’aquest compromís que no era nostre, però
que era necessari per al Menorca i nosaltres vàrem dir que sí i
així ho vàrem manifestar al president. El que li vàrem dir és que
no sabíem ni com, ni d’on, però una vegada haguéssim pagat
allò que nosaltres havíem compromès i allò que teníem firmat,
abonaríem aquest milió d’euros.

Per tant, significa que també estan dins els terminis perquè
no vàrem dir exactament quan, vàrem dir que primer pagaríem
el compromès i després pagaríem allò a què nosaltres no ens
havíem compromès.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la temporada de
bàsquet ha acabat, el club necessita els doblers ja per fer front
als seus compromisos, als seus pagaments. Vostès, aquest
govern i aquest parlament, varen aprovar un pressupost, se’n
recorda?, a finals d’any per a l’exercici present per la qual cosa
no em valen aquestes excuses que si un compromís verbal o no.
Vostès tenien l’oportunitat de planificar aquest milió d’euros
compromès i aparaulat, si no ho han fet és el seu problema
directe. Nosaltres demanam agilitat i, almanco, una major
atenció cap a Menorca, tal vegada una telefonada seva al
Menorca bàsquet hauria minvat la preocupació que tenen els
dirigents, un club, Sr. Conseller, que li vull recordar ha fet una
temporada esportiva excelAlent i no manco excelAlent és la gestió
dels pressupostos que fan. Per tant, com a mínim, el que se’ls
pot demanar a les administracions que els donen suport és
atenció i agilitat quant als pagaments que se’ls deuen.

Per tant, li demanam, una major atenció cap a Menorca, jo
entenc que vostè estigui molt ocupat quant a la fusió dels clubs
de bàsquet de Mallorca, però li record que hi ha una altra illa
que és Menorca que té un club ACB des de fa diverses
temporades i, per tant, li demanam que posi aquest assumpte a
la seva agenda i que li doni solució definitiva.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyor diputat, és que la
temporada esportiva, li record que no coincideix amb el cicle
econòmic, llavors és bastant complicat, moltes vegades,
planificar, hem planificat, i jo li prometré que tendré molt en
compte tota l’illa de Menorca no només el Vive Menorca que és
la part, diguem, més fàcil de fer discurs polític. A mi em
preocupa no només el Vive Menorca de l’illa de Menorca, em
preocupen tots els equips de Menorca de què vostè s’oblida,
però clar en aquest moment el que interessa, tal vegada, és la
part més mediàtica i a mi no m’interessa la part mediàtica,
m’interessa l’esport, i l’esport és que tots els equips de les Illes
Balears han cobrat només el 60% i estan dins el període de
cobrar aquest 20% i nosaltres ens esforçam no només per pagar
el Vive Menorca sinó tots els equips de totes les Illes inclosos
tots els equips que vostè no ha mencionat i que tampoc no s’ha
preocupat de l’illa de Menorca.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas.

I.8) Pregunta RGE núm. 4603/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a millores de la xarxa d'oficines del SOIB a
les Pitiüses.

La següent pregunta és la RGE núm. 4603/08, relativa a
millores de la xarxa d’oficines del SOIB a les Pitiüses, i la
formula la Sra. Diputada Sra. Marián Suárez. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. Sra. Consellera, com vostè perfectament sap
l’any 2001 es varen fer les transferències de l’INEM a la
comunitat autònoma que varen ser assumides pel Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, pel SOIB. A aquelles
transferències només s’incloïen pel que fa a Eivissa i
Formentera una oficina d’ocupació que estava al municipi de
Vila i que havia d’atendre tota l’illa i, per la seva part,
Formentera gràcies a la colAlaboració amb l’ajuntament també
es podien fer alguns serveis i, a més, es desplaçaven treballadors
a les èpoques punta a l’illa de Formentera. Un any després es va
ampliar aquesta xarxa, es va millorar l’oficina que ja existia, es
va ampliar una oficina al municipi de Sant Antoni i se'n va obrir
una altra a Formentera.

L’altre dia vostè comentava a la seva compareixença que hi
ha una previsió de millorar la xarxa d’oficines d’ocupació a
totes les Illes Balears i també, com no podia ser d’una altra
manera, a Eivissa i Formentera. Per això li feim aquesta
pregunta, atès l’augment d’usuaris de les oficines d’ocupació i
també de la diversificació de serveis per part del SOIB voldríem
saber quines són aquestes millores previstes per a les oficines a
les Pitiüses. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Respondrà la Sra. Nájera.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias por la pregunta.
Efectivamente a las Pitiüses existen actualmente, existe la
oficina de Vila, existe un punto de atención en Sant Antoni y
una oficina en Formentera. En este momento tal y como están
las oficinas en Vila, en Sant Antoni y en Formentera diríamos
que son espacios que necesitan mejorar, de hecho la visita que
yo hice a finales del año pasado a la oficina de Vila llovía, pero
llovía dentro de la oficina. Entonces en este momento para que
usted lo conozca y lo conozcan todos los señores y señoras
parlamentarias la oficina de Vila actualmente tiene una
superficie de 650 m2 y esperamos a final de este año contar con
un nuevo local de, aproximadamente, unos 1.000 m2. En este

momento estamos esperando que nos entreguen el final de obra
para empezar y comenzar la adaptación de las oficinas.

Respecto de lo que hoy es un punto de atención en Sant
Antoni también está contemplado convertirlo en una oficina del
SOIB y por lo tanto allí ya estamos buscando locales para poder
dar esta mejor atención. 

Respecto del tema de Formentera, en la oficina que tenemos
en Formentera, por cierto compartida con el notario, es una
oficina de 40 m2. En este momento se ofrece un servicio de
atención yo diría que muy reducido y también esperamos antes
de final de este año poder contar con un espació que va a
multiplicar por cinco, un espacio aproximadamente de unos 200
m2 para, precisamente, dar el servicio y la información que los
ciudadanos y las ciudadanas de Formentera requieren.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Nájera. Sra. Suárez, vol fer ús de la
paraula? No.

I.9) Pregunta RGE núm. 4609/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a equipaments de seguretat i prevenció.

Passam doncs a la següent pregunta. És la RGE núm.
4609/08, relativa a equipaments de seguretat i prevenció i la
formula el Sr. Josep Maria Costa. Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, ja fa uns anys es va iniciar el Pla de seguretat de
platges a les Illes Balears que era pioner dins l’àmbit de l’Estat
espanyol. Va començar en dues platges, crec recordar, només de
les Illes Balears, avui ja tenen cobert quasi el 80% de les platges
de les Illes. Li voldria demanar quin són bàsicament els
equipaments i les millores que tenen prevists per a l’any 2008
dins aquest pla de seguretat de platges a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Per part del Govern té la paraula la Sra.
Leciñena.
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LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Angeles
Leciñena Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Costa, decirle que es objetivo
de la Dirección General de Emergencias de la Conselleria de
Interior finalizar ese programa que hay de equipamientos de
playas calificadas de riesgo alto y de riesgo medio en nuestras
islas en este año 2008 y básicamente en el 2009 de los
elementos necesarios para esta seguridad que usted mencionaba.

Concretamente y en coordinación con los ayuntamientos
para este 2008 están previsto 11 puestos de socorro con torres,
22 torres, 7 barcas, 6 camillas, 1 moto y 2 piraguas.
Desgranándolo un poquito por islas estos equipamientos serían
en Mallorca 5 puestos de socorro con torres, 5 barcas y 14
torres. En Menorca serian 3 puestos de socorro con torres, 2
barcas, 3 torres, 1 moto, 2 piraguas y 2 camillas. En Formentera
2 torres y en Ibiza 3 puestos de socorro con torres, 5 torres más
y 4 camillas.

Los criterios para dotar las playas calificadas con estos
riesgos medio y alto han sido por un lado las necesidades
planteadas por los propios ayuntamientos, por los propios
alcaldes y por otro lado, también, está basada en la dotación
previa de años anteriores. Las novedades de este año 2008 por
un lado es el consenso que se ha logrado con todos los alcaldes
para esta dotación y luego también, como habrá oído, estos
híbridos de puestos de socorro-torres. 

Los elementos que estaban disponiendo hasta ahora en las
playas con estos riesgos eran, a veces había que poner según sus
características puestos y en otros había que poner además torres.
Teniendo en cuenta criterios medioambientales y que tengan el
menor impacto visual posible hemos hecho un híbrido de
puestos de socorro que incorporan también las torres en aquellas
playas donde se necesitaban más estructuras. También hay que
decir que tan importante como la dotación es que las personas
que están al frente de lo que es la seguridad de las playas que
van a manejar estos elementos, estos equipamientos tengan la
formación adecuada, así se han hecho cursos de coordinadores
de playas, cursos de manejo de tablas de rescate y también de
motos náuticas. Estos cursos se han hecho en cada una de las
islas, concretamente el de coordinadores fue en el mes de
marzo, el de manejo de tablas de rescate en el de abril y este
pasado mes de mayo fue el de manejo de motos náuticas.

También quiero decirle que tenemos muy en cuenta el
especial problema que tienen algunos ayuntamientos que por
sus características de biodiversidad, es decir, aquellos
ayuntamientos que en sus municipios puedan tener parques
naturales, que tienen otras áreas de protección como puede ser
las ANEI, las áreas naturales de especial interés, es decir,
ayuntamientos que no disponen de recursos derivados de
ingresos turísticos como pueden ser concesionarios de hamacas,
de otros elementos de ocio o de restaurantes, pero que sí son
visitados por numerosos usuarios tanto de nuestras islas como
turistas que tienen un problema para garantizar la seguridad de
sus playas; entonces estamos iniciando, concretamente ha sido
el día 1 de junio, un programa piloto en uno de estos municipios
para en lugar de hacer la vigilancia como en las playas que he
mencionado anteriormente desde tierra a mar hacer la vigilancia
desde mar a tierra. Además éste es un tipo de vigilancia de

nuestras playas que también sería adecuado para aquellas de
difícil acceso para los equipos de emergencias.

Por tanto, yo creo que queda evidente la colaboración, la
coordinación de la consellera de Interior con los ayuntamientos
para garantizar la seguridad de nuestras playas y disminuir los
incidentes que desgraciadamente en años anteriores hemos
tenido en nuestro litoral y todo ello queda englobado dentro del
proyecto de la conselleria de identificar Illes Balears como illes
seguras, creemos que la seguridad es un elemento básico para
nuestros ciudadanos y además puede ser un valor añadido en
una comunidad tan turística como la nuestra.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Leciñena. 

I.10) Pregunta RGE núm. 4616/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manteniment de la seu
d'Spanair a les Illes Balears.

La següent pregunta és la RGE núm. 4616/08 i la formula la
diputada Sra. Margalida Cabrer. Sra. Cabrer, té la paraula. 

Decau perquè veig que no és a la sala. Doncs decau la
pregunta.

I.11) Pregunta RGE núm. 4604/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a residències.

Passam a la següent que és la RGE núm. 4604/08, relativa
a residències, que formula el Sr. Miquel Àngel Llauger i
Rosselló. Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies presidenta. Senyors diputats, senyores diputades.
Hem sabut la setmana passada a través dels mitjans de
comunicació la decisió de la Conselleria d’Afers Socials de
rescindir els contractes que tenia amb les empreses per a la
gestió d’una sèrie de residències, les residències de Son Güell,
Sant Miquel i Son Oms i el que voldríem conèixer en aquests
moments és quins han estat els motius que han duit a la
conselleria a prendre aquesta decisió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Sra. Santiago, té la paraula.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 34 / 3 de juny del 2008 1523

 

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

Bon dia a tots i a totes, Sra. Presidenta. Els motius que han
duit a la rescissió del contracte amb l’empresa és la manca de
garanties per donar servei de qualitat a les residències i centres
de dia que vostè ha informat o ha comunicat aquí i, a més,
garanties que la mateixa empresa reconeixia, vull dir que la
mateixa empresa reconeixia que amb els plecs de condicions als
quals varen optar no es donaven garanties suficients per donar
la qualitat.

Davant aquesta situació teníem dues opcions: simplement
renegociar amb aquesta empresa, que s’havia presentat a un
concurs, un augment de la quantia la qual cosa a nosaltres no
ens pareixia adequada perquè tot i que les residències
estiguessin inaugurades en febrer del 2007 es varen posar en
funcionament el 2008 perquè no tenien aigua, no tenien els
permisos de Sanitat, els permisos de bombers, no tenien la
llicència d’obres, etc., va tardar un any la de Sant Miquel en
concret; tot i que moltes d’aquestes residències i centres de dia
duien molt poc funcionament no podíem premiar una empresa
que s’havia presentat a un concurs en molt pocs mesos ampliar-
li fins a un 30% del pressupost que ella solAlicitava, per tant,
davant aquesta situació vàrem optar per una rescissió de
contracte de mutu acord perquè estàvem disposats a utilitzar
totes les eines legals que nosaltres poguéssim tenir com a
administració per garantir la qualitat.

Donada la nostra situació ferma davant aquesta situació
l’empresa va venir a bé a negociar una rescissió de mutu acord
i en aquest moment ja es gestiona des de la fundació, el Consell
Insular de Mallorca en tot moment ha estat informat perquè,
com vostè sap, seran unes residències que hauran de gestionar
ells, ha cedit a la fundació una persona experimentada per a tot
el que és la gestió de residències, un funcionari experimentat en
tot el que són les residències de persones majors, en concret serà
el director de Sant Miquel fins que passi als consells i per a Son
Güell ja tenim un director també especialista en temes de
discapacitats físiques que dirigeix aquesta residència.

Quant a la resta de personal s’ha fet una subrogació del
personal i els usuaris no queden afectats perquè com que tots
són de Llei de dependència continuaran utilitzant aquest servei.

També hem de dir que aquesta rescissió de contracte ha
afavorit que 28 places residencials i 14 places de centre de dia
que estaven, diguem, dins la quota de places de privada han
passat a ser de gestió pública.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula el
diputat?

No.

I.12) Pregunta RGE núm. 4608/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures contra el consum de droga entre els
joves.

Passam doncs a la següent pregunta, que formula la Sra.
Torres i Marí, relativa al consum de droga entre els joves.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. A un recent estudi de la Fundació
d’Ajuda contra la Drogoaddicció s’han emès una sèrie de dades
amb relació a la gent jove, els seus valors i el consum de
drogues. Entre d’altres dades es parla que entre els joves d’entre
15 i 24 anys el consum de drogues tenen progressivament un
caràcter més transversal. També es parla que l’edat influeix
clarament, ja que entre els 15 i 22 anys es consumeix més a
mesura que es creix. En les substàncies ilAlegals pareix donar-se
una escalada al voltant dels 17 anys, però en qualsevol cas als
15 anys ja hi ha percentatges significatius de consumidors.

En aquest estudi, molt complet pel que fa referència també
als valors socials dels joves, es parla que s’ha corroborat
l’habitualitat del policonsum, per exemple, entre els joves que
en aquest últim any han consumit cànnabis el 96% d’ells també
ha consumit alcohol, quasi el 20% va prendre també èxtasis,
amfetamines o alAlucinògens, i més del 21% va consumir
cocaïna. Entre les icones, els valors del joves, es parla que ells
mateixos s’autoconsideren consumistes i relacionen la joventut
amb imatges de consumisme i oci juvenil. 

La mateixa Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció alerta
sobre el perill que les drogues es converteixin en un producte
més de consum i davant d’aquesta situació jo deman al conseller
de Salut i Consum quines mesures concretes impulsa la seva
conselleria per lluitar contra el consum de drogues entre el
jovent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Contesta el Sr. Thomàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
molt bé ha dit, la problemàtica de les drogues és una de les
qüestions socials i sanitàries de major importància entre els
joves avui en dia. Les enquestes, com vostè ha dit, primer
anuncien un consum molt important en 3 de cada 4 joves, per
exemple, d’alcohol, de pràcticament la meitat en tabac i 1 de 3
en cànnabis, les altres substàncies són xifres un poc més baixes.

Evidentment, és un problema i per tant nosaltres intentam
abordar de manera eficaç la solució, és un tema que,
bàsicament, s’ha de treballar, per una banda en temes preventius
i després en temes existencials. Què feim? Doncs ampliam
programes preventius que ja existien i alguns d’ells intentam
millorar-los.
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Què feim en pla preventiu? Jo els comentaré els cinc
programes més importants. Un es diu “Entrau sense fumar”, que
pretén la prevenció del consum de tabac i retardar l’edat d’inici,
es fa a primer i segon cicle d’ESO i es treballa amb consells
insulars, Conselleria de Salut, Conselleria d’Educació. Un altre
programa està dedicat bàsicament a millorar el que són
habilitats perquè els nostres joves no s’iniciïn en consum de
cànnabis, bàsicament en tercer i quart d’ESO que també és fa
amb la Conselleria d’Educació. Hi ha un tercer que es fa que
són tallers per a hàbits saludables en drogues que es treballa a
través, també en conjunt, de la Direcció General de Menors. I
un programa que es diu “El secret de la bona vida”, que es fa
amb alumnes de cinquè i sisè bàsicament en colAlaboració amb
el Pla nacional sobre drogues, Conselleria d’Educació i
Conselleria de Salut. I després un programa específic, que és
nou, referent a consum de cocaïna per a adolescents i joves en
dues fases, primer formar formadors bàsicament caps, centres
d’atenció a la drogodependència, Direcció General de Menors,
educadors de carrers per a després començar a aplicar a través
d’ells aquest programa, i també té un programa específic per a
àmbit universitari.

Per a l’any que ve revisam i actualitzam el programa marc,
un programa històric que es diu “Decideix”, que fa anys que
funciona en combinació amb el consell que, bàsicament, afecta
alumnes de 13 a 16 anys; i un programa nou de promoció de
salut i de prevenció de drogodependències. De la mateixa
manera elaboram un catàleg d’aquests programes de prevenció
que com que és un tema transversal s’ha de treballar amb
múltiples institucions i també treballam amb un programa de
població selectiva per a un altre grup d’estudiants que són els
que estan en mòduls formatius.

Evidentment, hi ha tasca d’elaboració de material per a
prevenció i també dissenyam un altre programa per treballar
específicament en l’àmbit d’oci nocturn, com vostè molt bé ha
dit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. 

I.13) Pregunta RGE núm. 4613/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de la temporada de rebaixes.

Passarem a la següent pregunta, és la RGE núm. 4613/08,
relativa a la temporada de rebaixes, i la formula el Sr. Josep
Juan i Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes de gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja fa dos mesos que
s’ha tancat la campanya de rebaixes d’hivern i, per tant, és
temps suficient per haver analitzat com ha anat. Els comentaris
que se senten és que no ha estat precisament una bona
temporada, però sí que és bo conèixer de primera mà quina és
la valoració que fa la Conselleria de Comerç sobre la temporada
de rebaixes de gener a març de l’any 2008, i aquesta és la
pregunta que dirigim a la Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, la valoració que es fa des de la conselleria és exactament
la mateixa que es fa des de les patronals en el sentit que ha estat
una campanya regular, no ha anat tan bé com desitjàvem, hi ha
hagut una baixada de vendes sobretot per a sectors respecte de
l’any passat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Consellera, si la valoració
la fa d’acord amb el que diuen les patronals no és una campanya
regular, és la pitjor campanya que hi ha hagut en els darrers vuit
o deu anys. Hi ha àrees, zones on s’ha enquestat, d’aquesta
terra, on els comerciants consideren, més d’un 80% dels
comerciants, que ha estat una campanya pitjor que la de l’any
passat. I això s’ha d’afegir que ja la campanya de Nadal també
ja es deia, per part de les patronals, que hi havia hagut una
recessió important en les vendes.

Jo, Sra. Consellera, no vull entrar o no vull que el Sr.
Zapatero em renyi dient que som antipatriota per parlar de crisi,
però utilitzaré el seu llenguatge i diré que com a mínim hi ha
una recessió profunda dins el sector del comerç i, evidentment,
Sra. Consellera, jo no la culp a vostè que les rebaixes hagin anat
molt malament, que hagin estat les pitjors, com dic, rebaixes o
temporada de fa molts anys, però sí, Sra. Consellera, que vostè
té la responsabilitat de liderar el canvi i la reacció dins aquest
sector de comerç.

Vostè ha publicat, no fa molt, les ajudes o la campanya
d’ajudes per als comerciants, continua sent la que s’havia fet
anys enrera, i jo no li diré que sigui dolenta perquè si és la
d’anys enrera coincidia amb la del Partit Popular, el problema
és que la situació econòmica ha canviat i el problema és que el
Govern té l’obligació d’avançar-se a la crisi i als problemes i
aquí no s’han avançat i és necessari saber, Sra. Consellera, com
reaccionarem davant aquesta situació econòmica, significa que
s’ha desplomat o es desploma el consum intern, significa que el
comerç està en recessió i en recessió important i significa que
necessita que li donin una mà, i pel que es veu no funciona.

Aquestes són les conseqüències d’aquesta darrera campanya
de rebaixes, i no ho dic jo o diuen sectors, estudis que han
publicat que estan a l’abast de qualsevol per part de les
associacions empresarials. Crec, Sra. Consellera, sincerament,
que és necessari prendre mesures en aquest sentit perquè si no,
no arribarem a temps.

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

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Cardona, com sempre
vostè i jo discrepam una mica en el sentit que vostè veu
catastrofisme per tot i ni les patronals ni la conselleria veim una
situació tan nefasta. Bastar dir-li, per exemple, que a nivell
estatal, perquè no és una conjuntura només aquí, ja ho sap i
vostè ho ha dit, però a nivell estatal només hi ha hagut dues
comunitats autònomes que han estat Castella-La Manxa i Ceuta
que han tengut un creixement, totes les altres han tengut un
decreixement, i li puc assegurar que la comunitat autònoma de
les Illes Balears no és de les que està pitjor situada ni a prop fer-
s’hi.

De totes maneres, i com ja li he comentat, les vendes han
estat inferiors al 2007, i no em cauen els anells per reconèixer-
ho, és la realitat. Probablement, precisament per la percepció
que s’inicia un cicle una mica regressiu i també pel
comportament irregular de la meteorologia, no ho oblidi. El mes
de maig ha estat molt magre perquè ha plogut cada dia, i això no
acompanya que la gent es compri roba d’estiu, només és un
exemple. El mes de gener i el mes de febrer no va acompanyar
perquè va fer molt bon temps, tot s’ha de dir, però també li
admet que hi ha aquesta percepció que s’inicia un període
regressiu.

De totes maneres, sí que PIMECO i AFEDECO han fet els
seus estudis, però els han fet en base a percepcions perquè
estudis on s’avaluïn absolutament les vendes no n'hi ha encara,
per tant, no els tenen ni la conselleria ni les patronals perquè no
s’ha tancat aquest punt.

El que sí li vull anticipar és que demà, precisament, a petició
de les patronals i amb la mateixa conselleria, es reuneix la mesa
del Consell Assessor de Comerç, com vostè sap es debaten
aquests temes, i es parlarà precisament de les rebaixes.
M’oferesc, per suposat, a informar-lo en el cas que vostè ho
vulgui així i no es preocupi. El que sí vull dir-li amb els temes
d’ajudes, vull recordar-li una vegada més, que els doblers de
l’Administració són els que són i que per ventura si no hagués
hagut de fer front a segons quins deutes tendríem més doblers
per a les campanyes de comerç, d’indústria i d’energia. Res
més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives.

I.14) Pregunta RGE núm. 4610/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a conveni ADECO.

La següent pregunta és relativa a conveni ADECO que
formula el diputat Sr. Bartomeu Vicens del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El 26
de maig del 2008 es va firmar un conveni entre la Conselleria
d’Esports i Joventut i la Fundació ADECO. Des del Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina ens agradaria conèixer i saber
quins beneficis suposa la firma del conveni entre la Conselleria
d’Esports i la Fundació ADECO sobretot per als esportistes
d’aquesta comunitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Per contestar em demana la
paraula el Sr. Cañellas.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats. Bé, en
juny de l’any 2000 el Comitè Olímpic Espanyol va firmar amb
la Fundació ADECO la posada en marxa d’un programa que
intentava o el que fa és ajudar als esportistes d’elit quan deixen
la competició activa que puguin -diguem- reincorporar-se a la
vida laboral de la manera menys traumàtica possible, un
esportista quan deixa el seu període esportiu, idò, té el nada
després, no? 

Llavors, a partir d’aquests moments distintes comunitats
autònomes, distints ajuntaments, el Consell Superior d’Esport,
el Comitè Paralímpic Espanyol varen demanar per ampliar
aquest conveni no només als esportistes ADO, sinó a altres
esportistes de les comunitats autònomes o dels ajuntaments
perquè també tenien el mateix problema, no només eren els de
súper elit, sinó eren ja els de segona fila, que també eren bons,
que també hi tenien una gran dedicació i tenien la mateixa
problemàtica. D’aquesta manera nosaltres també ens afegim a
aquest programa i farem que els nostres esportistes de totes les
illes, quan deixin la pràctica esportiva tenguin una oportunitat
o tenguin qualcú que els ensenyi un camí perquè el seu retorn a
la vida normal, a la vida de qualsevol persona, sigui el menys
traumàtica possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas.
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I.15) Pregunta RGE núm. 4617/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de la gestió del Govern.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 4617/08, relativa
a valoració de la gestió del Govern, que formula la diputada Sra.
Maria Rosa Estaràs i Ferragut. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. “El corazón me duele, tengo el
corazón partido”. Així inauguraven la legislatura els nostres
companys de l’hexapartito del Govern del Sr. Antich
incomplint el seu programa electoral a la pàgina 40 i 46 del
programa amb què es va concórrer a les darreres eleccions. Son
Espases, Sr. President. 

Continuaren amb la Llei de l’habitatge, una llei que varen
haver de retirar, el projecte estrella del Sr. Antich i per fi vàrem
aconseguir que no es construís enmig del camp i que es
respectàs l’autonomia local, tot s’ha de dir, gràcies al nou UM
i al nou PP. 

Tercer conveni de carreteres, un conveni que s’ha reconegut
per part dels tribunals que ens deuen 333 milions d’euros i que
el Sr. Antich reclamarà a través d’un recurs de cassació, ens
deuen les encomanes de gestió que encara no arriben, Sr.
President, i de moment hem perdut l’anualitat del 2007 i del
2008. 

Conveni de tren, incomplert, des de l’any 2005 esperam un
conveni de tren, fa quasi onze mesos que vostè governa i aquest
conveni no arriba i, mentrestant, es construeixen trens a tot
Espanya, però no hi ha doblers del Sr. Zapatero per construir
trens a les Illes Balears. 

Conveni de torrents, quina pena que no hi sigui el conseller
de Medi Ambient, incomplert. 

Continuam, declaració de servei públic, pàgina 64 del seu
programa electoral amb què vostè va concórrer a les eleccions,
deien que farien una nova declaració de servei públic,
incomplert. 

Inversions de l’Estat a la comunitat autònoma, continuam
sent els darrers de tot Espanya amb inversions de l’Estat a la
comunitat autònoma, incomplert.

Quin balanç en fa, Sr. President? 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, miri, faig una
valoració positiva, estic satisfet de les feines que fan els
consellers, també li he de dir que, per totes les informacions que
tenc, crec que el Govern té una bona acollida dins la ciutadania
i, a la vegada també, feim feina amb una gran colAlaboració de

tots els distints colAlectius. Per tant, el Govern fa la seva feina,
fa el seu projecte i crec que l’està fent bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Alguna cosa deu fallar: més atur;
pujada de l’inflació, la més elevada dels dos darrers anys;
pujada de l’euribor; la pitjor temporada de comerç; pujada de
les hipoteques; creixement, el conseller d’Economia, el torna a
baixar, en aquests moments el baixa més enllà del 2,7 que havia
previst; conflictivitat; vaga d’educació, tenim a les portes una
vaga el 5 de juny, per cert, en educació una gestió molt
negativa; en salut han augmentat les llistes d’espera, vagues
també per primera vegada al sector dels metges i al sector
sanitari; justícia, dos mesos de vaga i continuam sense les
transferències; mitjans audiovisuals, falta de transparència; en
corrupció, doble vara de mesurar.

Resum: un balanç ple de rectificacions, massa
incompliments, massa conflictivitat. A més, una baixa qualitat
de vida per als ciutadans des que vostès governen. Sr. President,
la seva voluntat sense cap dubte és una voluntat positiva, però
la gestió que avui tenim en els resultats és una gestió grisa dia
a dia.

Acab amb unes paraules del Sr. Ramon Aguiló: “Tenemos
como dirigentes a unos pícaros que ejercen el papel de
llorones necesitados del amor del público”. Sr. President, li
pregaria que a la resposta no ploràs més i no donàs la culpa al
Partit Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, per la seva
pregunta. Bé, li he de dir que crec que vivim en dos móns
completament diferents, la veritat és que jo,... les darreres
enquestes que he vist no diuen això, diuen que el Govern té una
bona acceptació. Crec que vostès tenen una idea molt pessimista
de tota la situació i una idea pessimista no pot empènyer un
país.

Li he de dir que Balears en aquest mes de maig -les notícies
són d’avui- és la comunitat autònoma que ha baixat més quant
a atur, Balears. Les Illes Balears és la comunitat autònoma que
ha baixat més quant a atur. L’afiliació mitjana a la Seguretat
Social és del 0,96% més elevada que en aquest mateix temps del
2007, més elevada que en el 2007, que governaven vostès, Sra.
Estaràs. En els capítols 6 i 7, com molt bé ha dit el conseller
d’Economia i Hisenda fa un poc, ja duim invertit l’11% més que
en el mes de maig que vostès licitaren, el mes de maig del 2007.
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Per tant, totes aquestes distintes històries que vostè es
munta, tota aquesta catàstrofe que vostè es munta no té cap tipus
de coherència amb allò que realment passa. Això no vol dir que
no tenguem dificultats i que no hi facem front; efectivament,
tenim tota una sèrie de demandes laborals, però perquè vostès
no hi donaren respostes, perquè no vénen d’avui aquestes
demandes, vénen de fa molt de temps i vostès mai no hi donaren
respostes i ara, malgrat tenir una situació econòmica difícil,
malgrat que hi ha un alentiment important en determinats
sectors, nosaltres proposam fórmules per donar-hi respostes. 

I no em parli de Madrid! No em parli de Madrid! Escolti,
vostè em diu “esperam un conveni de tren”, i és clar que
l’esperam, fa molt de temps i és que quan el demanàvem al 99-
2003 es giraven a una altra banda quan els parlàvem de tren!
Ara, ara efectivament tenim un retard, tenim un retard i això és
fantàstic, tenir un retard! Perquè un retard el 99-2003 era
impossible, és que no volien parlar amb nosaltres, ni ens obrien
la porta, és que ni ens obrien la porta! És que, això del retard, és
fantàstic! És fantàstic, Sra. Estaràs!

(Petit aldarull a la sala)

Miri, jo li demanaria, per favor, que fugís d’aquest
catastrofisme, fugís d’aquest pessimisme que no és bo per a
aquesta societat i que a més aquesta societat és una societat
optimista. Vostè no està d’acord amb aquesta societat. Li vull
dir una altra cosa, Sra. Estaràs, en aquests mesos hem tengut
ocasió de poder pactar temes com el de l’habitatge, vostè el treu
cada vegada en negatiu, jo el trec en positiu. Crec que és un
tema d’Estat, i que per primera vegada hi ha hagut un gran debat
sobre un tema que preocupa molt a la ciutadania. Per tant, li don
les gràcies per la seva colAlaboració perquè això fos possible.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 4396/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
professional per a l'ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 4396/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la formació
professional per a l’ocupació.

En nom del Grup Parlamentari Popular, parlarà el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
senyores i senyors membres del Govern, Sr. President, Sr.
President, Sr. President... l’atur -diu vostè- que en aquesta
comunitat ha baixat, dades d’avui, més... interpel el Govern, Sr.
Portaveu del Partit Socialista, interpel el Govern, i vostè, un bon
lletrat, ho sap perfectament. 

De totes maneres, al president, no està de més que li donin...
la culpa no és seva, la culpa és de qui li ha facilitat les dades que
vostè acaba de dir aquí, que la comunitat autònoma de les Illes
Balears és on ha baixat més l’atur. Miri, açò és del ministeri,
tret d’avui matí, efectivament, i aquí diu que l’atur del mes de
maig d’enguany a Espanya, l’increment, bat el rècord de tota la
sèrie estadística de què disposa el ministeri. 

Un moment, si el Sr. President diu que som els que menys
han baixat, els que més han incrementat la feina i es compara
amb Espanya, i Espanya ha batut el rècord d’aturats de la sèrie
estadística de tota la que disposa, segurament es conforma amb
molt poc, però és que açò que diu el ministeri i que és cert que
està escrit, està referit al mes passat i si vostè agafa les dades del
mes passat en relació..., el mes d’abril en relació amb el maig és
cert que ha pujat una mica. Miri, ha pujat exactament o ha
davallat, 4.794 persones respecte del mes d’abril, però
l’economia d’Espanya no és com la d’aquí. La d’aquí és
estacional, Sr. President, és que vostè quan arribi el juliol,
l’agost, el setembre, l’octubre i el novembre tendrà el rècord
d’increment de l’atur, si fa els comptes d’aquesta manera, però
açò, Sr. President, no lleva que en la mateixa fulla el ministeri
digui que en termes absoluts, mes de maig a mes de maig de
l’any passat, a Balears s’han incrementat els aturats el 29%. El
29%, a la mateixa fulla. Per això li dic que quan li passin
informació, passin-li completa. No, no,... la tenc sencera i els en
puc passar una còpia, a vostè i a la Cambra.

Per tant, no presumeixi, no presumeixi d’aturats perquè no
només aquest mes, sinó en els mesos que vénen segurament els
rècords i les (...) estadístiques..., per tant, del que hauria de
parlar és de solucions i no de xifres, perquè les xifres no ens són
gens favorables.

Entrant en el tema de formació que té molt a veure amb el
que acabam de parlar, Sra. Consellera, vull passar per alt la
disposició i la normativa perquè estic segur que hi estam
d’acord, és a dir, des de l’estudi elaborat el 2006 per la
Comissió d’experts on s’assenyala la importància que té la
formació per a la garantia de l’ocupació i on d’una manera
important es realça que els empleats, els treballadors i les
treballadores ja no s’agafen a un lloc de feina per a tota la vida,
sinó que dins el sistema, a partir de la millora continuada de les
seves competències tenen més garantit el poder tenir un lloc de
feina, aquesta és la filosofia important, de tot el que és aquest
estudi, sí que vull recordar -molt breument- la llei orgànica del
2002, la 5, de formació professional, de qualificacions i
formació professionals, els tres darrers decrets que han sortit
l’any passat i enguany. L’any passat va sortir el 395/2007, de
formació professional, sobre el subsistema de formación
profesional para el empleo, i enguany, el mes de març, el 15 de
febrer i el 7 de març, van sortir la regulació de centres de
referència nacional, que això ens afectarà de qualque manera,
ens afecta especialment al centre de Menorca i a l’altre seu
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d’aquí, de Mallorca, i la regulació publicada per Ordre
TAS/718/2008 del subsistema en l’oferta i l’establiment de les
bases reguladores, sense oblidar, també del 2007, el Decret
1032 de formació contínua, etc.

Jo, per tant, Sra. Consellera,... he oblidat de relacionar també
el dia 18 de gener, que regula les certificacions de
professionalitats relacionades amb això i també molt important.

Per tant, sense entrar a discutir, perquè tampoc no tenim
temps, en relació amb la regulació del que és la formació
professional per a l’ocupació, tal vegada hauria d’afegir l’acord
de 7 de febrer del 2006 entre el Govern central i els agents
econòmics i socials sobre competitivitat, empleo estable i
cohesió social, on es dóna una importància abans no reconeguda
-i que per a mi també la té- a la formació a l’empresa i als
permisos individuals de formació. Per tant, com que no està en
el meu ànim interpelAlar el Govern perquè m’expliqui la
normativa i aquests acords, jo ara passaré a dir-li sobre què
interpel el Govern i les respostes que esper, Sra. Consellera, de
vostè.

En primer lloc recordaré -hem parlat de norma, ara parlem
de recursos econòmics- que dia 6 de febrer d’enguany, 6 de
febrer del 2008, supòs que vostè hi va assistir, van celebrar la
sectorial amb tots els consellers i el ministeri on van acordar la
distribució de fons per formació i per polítiques actives i el
mateix dia van remetre a totes les comunitats autònomes una
certificació de l’INEM, del servei públic d’ocupació, on
s’assignaven aquests recursos, tot i que fins dia 25 d’abril del
2008 no ha sortit publicat al butlletí de l’Estat, sí que des de 6
de febrer ja disposen totes les comunitats autònomes de
certificació de recursos per al 2008 per a aquestes... Realçaré
aquells que són més importants per a formació, encara que tots
ho són per a polítiques actives, que són exactament -ho llegiré
per no equivocar-me: “més de 6.180.000 per a escoles taller,
cases d’oficis i tallers d’ocupació; més de 12.782.000 per a
formació professional per a treballadors desocupats i més de
10.024.000 euros per a formació professional per a treballadors
ocupats.” Això fa, més o manco, 29 milions d’euros dels quals
sempre als pressuposts de la comunitat autònoma hi sol haver
entorn de quatre milions d’euros de fons propis que se solen
destinar -se solien destinar- també a formació professional per
a aquelles activitats que no encaixen bé dins els projectes que
presenten.

Què ens trobam a partir d’aquesta disponibilitat
pressupostària per a 2008 que hem de -vostè em corregirà-
xifrar entorn dels 33, 32, 33, 35 milions d’euros? Què han fet?
I estam a primers de juny. I estam en una situació que poden
comptar els aturats com vulguin, però   amb la sèrie estadística
nosaltres a finals de maig mai no havíem tingut una xifra tan
important en les darreres dades estadístiques, tan important de
nombre d’aturats com la que tenim, la que teníem despús-ahir,
rallam de diumenge passat, rallam -amb independència de com
ho expliqui el ministeri i de com ho expliqui la conselleria i el
Govern- de persones i de famílies, més de 38.000 en aquest
moment a primers de juny, no els teníem fa anys i anys i anys.

Què han fet? Miri, han fet la convocatòria de contractes
programa, per tant, la formació que han de fer els sindicats i la
patronal estan encaminades. Què no han fet? Bé, han fet
qualque cosa més. A corporacions locals, 2.100.000 euros, però
per a escoletes. Jo li deman en relació amb això, ja és una
qüestió de la interpelAlació, escoletes, nosaltres tenim a la llista
d’aturats professors o monitors o tutors d’escoletes per destinar
prioritàriament a això? Si el que fa és conciliació de la vida, que
em sembla que és el que pretén, de la vida laboral i la vida
familiar, ho entenc i hi donam suport, però pensi que recull un
terç almanco d’aquests 6 milions de polítiques actives per
destinar a açò. Per tant, hauria de justificar si tenim a les llistes
d’atur persones que són manobres, persones que són d’activitats
que no són precisament de l’ensenyança o de la tutoria infantil,
jo necessit una explicació del Govern que em digui si vol fer
açò molt ben fet i posi-ho en fons propis, però si tenim uns
recursos que són per contractar desocupats, vostè creu que els
desocupats prioritaris per fer aquesta convocatòria eren aquestes
persones?

Segona pregunta, "Posa’t a prova", una altra convocatòria,
vostès l’han fet per 600.000 euros i està dirigida únicament a
persones que tenguin la residència a Eivissa o a Formentera i
que duguin, nacionals o estrangers, només un any a les Illes
Balears. No hi ha una vinculació en els (...) aturats. Per tant, li
demanaria açò, crec que són fons propis o del programa
operatiu, no ho sé, ja m’ho aclarirà, li agrairia saber per què els
de Mallorca o els de Menorca queden discriminats d’aquesta
convocatòria si és que... Sí, sí, ja ho he vist que el 2009 volen
fer Menorca i el 2010 volen fer Mallorca, però la meva pregunta
és per què no ho fan cada un dels anys per a totes les illes?, i
segon, 600.000 euros, amb una beca de 600 euros donaria per
mil estudiants si és que va dirigit a estudiants, jo pos en dubte
que Eivissa i Formentera tenguin mil persones de formació
professional i de formació universitària en fase d’acabar que
puguin demanar aquesta convocatòria quan a més, segurament,
la xifra és molt més elevada si les pràctiques es duen a terme
amb empreses de les Illes on, naturalment, el 50% d’aquesta
beca l’ha de posar l’empresa. 

A més, però, li demanaria una altra cosa, hi ha la possibilitat
de fer pràctiques més de sis mesos, vostè sap que el contracte de
pràctiques establert a la normativa vigent no permet més de sis
mesos, per tant, com que és fàcil confondre el que és una beca
del que és una formació en pràctiques, del que és un contracte
en pràctiques, li demanaré que m’aclareixi aquestes qüestions
legals, que són molt importants, i que m’expliqui el que li he dit
en relació amb les Illes.

Per què -i ara vénen les darreres preguntes, perquè ja s’acaba
el temps-...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, ara hem acabat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sra. Presidenta. Privats, fons privats, per què no han fet
convocatòries de fons privats si sempre en feien? L’única
convocatòria a part dels contractes programes de la patronal i
els sindicats és la que vàrem deixar nosaltres preparada, que
vostè va firmar les resolucions perquè estava quantificada i tot,
del Pla FIP, per què a final d’any no es va fer un complementari
del Pla FIP? Totes les comunitats autònomes quan arriba final
d’any -perquè hi ha hagut gent que no ha pogut fer la formació
o perquè hi ha hagut projectes inicialment subvencionats que no
s’han executat- recullen les restes i fan una segona
convocatòria, per què no l’han feta? Per què d’aquests 12
milions que hi ha assignats des del mes de febrer encara no s’ha
tret la convocatòria per a aturats? En tenim prou, d’aturats,
segurament el que faltaran seran recursos.

Bé, finalment, ja acab, ara sí, Sra. Presidenta, vull que
m’expliqui dues coses en relació amb els centres nacionals de
formació, per què ha tret un concurs de 200.000 euros perquè
l’assessorin en la posada en funcionament del centre de
Menorca?, si vostè té el SOIB per escollir les persones que han
de fer feina i vostè defensa que la seva funció és sobretot la
d’inserció, si vostè té, a la Conselleria d’Educació, les
competències en matèria, per nomenar el director i per nomenar
els professors, per què treu la Conselleria de Treball una
convocatòria? Perquè li diguin com s’ha d’organitzar, qui hi ha
d’anar, què hi han de fer, etc.? Açò estranya, açò estranya. Per
tant, necessitam una explicació d’aquesta situació. I encara que
tengui una parell de coses més, em conformaria amb aquesta
interpelAlació, perquè les altres coses les podem discutir
segurament a la moció subsegüent, com i què faran. Ja sé que hi
ha allò del llibre blanc, per tant, de tot açò li faré una altra
interpelAlació si vostè no fa una compareixença, però en aquest
moment m’interessa que m’aclareixi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’anar acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí. M’interessa que m’expliqui sobretot per què tan poques
convocatòries, pensi que el que li he dit puja poca cosa més de
2 milions i mig, i que vostè tengui als pressuposts i ja estam a
mig any, per a enguany 35 milions d’euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Quiero agradecer al Sr. Huguet su
interés y además su trabajo por conocer, por sacar punta a los
temas que tienen que ver cuestiones fundamentales para este
gobierno y por lo tanto, tenemos la oportunidad de poder
analizar, de poder debatir, de poder compartir con todos ustedes
estas cuestiones.

Vamos a ver, la política general del Govern en lo que
corresponde a la materia de formación para el empleo es la de
reorientar el sistema. En este momento tenemos un sistema que
no funciona, necesitamos adaptarlo a las necesidades de las
personas y también a las necesidades de las empresas. De
alguna manera, necesitamos adaptar la formación profesional -y
me refiero a toda la formación profesional porque toda es
formación profesional para el empleo- a lo que son las nuevas
necesidades de nuestra economía y estamos precisamente en un
proceso de reorientar estos sistemas mediante un amplio
consenso con los agentes sociales y también con los
representantes patronales y las empresas de Baleares. 

Así se recoge en el documento del Pacto por la
competitividad que se firmó el 24 de noviembre en el apartado
que corresponde a lo que se denomina capital humano. Y así se
está haciendo lo que usted ha apuntado aquí que es precisamente
el Libro blanco de la formación profesional para el empleo. En
este aspecto, la política del Govern y la política de la
Conselleria de Treball i Formació está trabajando en la
implantación de un nuevo modelo. Un nuevo modelo de
formación profesional para el empleo y, en ese aspecto, lo
queremos hacer de verdad y lo queremos hacer. ¿Para qué?, para
mejorar la competitividad. ¿Cómo?, anticipando
fundamentalmente los escenarios en los que nos vamos a
encontrar. Sé que quizás a ustedes -y a usted especialmente- les
resulte extraño que de esos 35 millones no se hayan puesto en
marcha precisamente en esa línea que usted está planteando,
pero primero, necesitamos anticipar lo que son los futuros
escenarios de los diferentes sectores productivos y además,
actualizar las competencias y las habilidades profesionales.

Es decir, ésta es una visión, la visión estratégica de la
conselleria y del Govern, respecto de lo que ha de ser la
formación profesional, se basa, la formación profesional para el
empleo en estos tres ejes: en anticipar, en actualizar y desde
luego, en dar más competitividad a nuestra formación
profesional, pero usted se preguntará: bueno, esto a largo plazo
está muy bien, como criterios están muy bien, pero en el corto
plazo ¿qué están haciendo ustedes para mejorar la formación
profesional?

Bueno, estamos haciendo varias cosas. En primer lugar,
trabajar coordinadamente con la Conselleria de Educación
porque nosotros nos encontramos con los chicos que a los 16
años nos vienen con una serie de carencias, uno. Dos, estamos
llegando a acuerdos con los agentes sociales para dar mayor
peso a la formación específica y a la formación sectorial. En
este ámbito, usted sabe que ya se han adoptado determinados
acuerdos con la patronal y con los sindicatos más
representativos, estamos consensuando la nueva distribución de
recursos económicos, tratando de ser más objetivos, más
transparentes en esa línea y concertando los criterios para
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implantar en las acciones formativas destinadas preferentemente
a las personas desempleadas, pero estamos orientando estas
líneas de trabajo priorizando la formación en lo que llamamos
los sectores emergentes y le planteo: las familias profesionales
sociosanitarias, la atención a personas discapacitadas que en el
desarrollo de la Ley de dependencia exige que para finales de
año tengamos capacitadas del orden de x personas, la educación
infantil a 0-3 años, el sector de la aviación, como usted sabe es
un fuerte demandante de trabajadores expertos y desde luego el
sector náutico y portuario. Y un tema muy importante y
fundamental para nosotros, no nos vale cualquier convocatoria,
no nos vale cualquier formato, es fundamental priorizar los
contenidos del Catálogo nacional de calificaciones profesionales
con el fin de poder evaluar, certificar y acreditar. 

Por lo tanto, esa es la línea de trabajo en la que estamos en
este momento desarrollando nuestra acción. ¿Cómo lograr esto?
La resistencia al cambio en cualquier organización es difícil, en
muchos casos, de vencer y, en ese aspecto, lo que estamos
haciendo en este momento y estamos trabajando directamente
con más de cien expertos gerentes, directores en el ámbito de la
formación de los recursos humanos de más de cien empresas en
las Islas, estamos construyendo marcos políticos exitosos que
nos permitan tener -diríamos- aliados, cómplices, en un marco
de cambio inteligente que nos permita liderar este proceso de
cambio en los sistemas. ¿De qué manera?, integrando los
intereses de las empresas, por lo tanto sentándonos con ellos;
integrando a los diferentes agentes sociales, como antes le decía,
los sindicatos una parte fundamental; integrando a la propia
administración, y en este caso estamos hablando de diferentes
consellerias que componen este gobierno; y desde luego
sumando inercias, valores y culturas de las diferentes
modalidades en el ámbito de la formación. Y promover ámbitos
de convergencia entre todas estas instituciones.

Bueno, éstos son los objetivos en los que en este momento
estamos trabajando porque nos parece fundamental, nos parece
fundamental ser capaces conjuntamente de tener aliados en
todos estos ámbitos que le he planteado para poder trabajar de
una manera eficaz en los nuevos escenarios que nos exige y que
nos plantea en este momento la situación económica que
estamos viviendo y que vamos a vivir.

Por lo tanto usted ha hecho referencia al acuerdo del año
pasado de las..., del Reino de España, del Gobierno de España,
con las entidades sindicales más representativas y las
organizaciones empresariales. Nosotros hemos asumido todos
y cada uno de sus planteamientos, y desde la comunidad
autónoma también estamos trabajando en esa misma línea, la
integración de los subsistemas de formación ocupacional, el
acceso universal al conocimiento, potenciar la formación de
demanda, etc.

En esa línea pensamos que es fundamental liderar este
proceso y estamos dando respuestas en el muy corto plazo,
respuestas, y le voy a plantear seis en este momento: la
coordinación con la Conselleria de Educación, fundamental;
llegar a acuerdos con los agentes sociales para reforzar la
formación continua en los sectores económicos donde damos un
mayor peso a la formación específica, a la formación sectorial;
hemos consensuado una distribución de estos recursos
económicos para la formación de trabajadores en un sentido,
entendemos nosotros, más objetivo y mucho más transparente;

hemos iniciado el proceso para concertar criterios a implantar
en las acciones formativas dedicadas precisamente a estas
personas desempleadas en estos sectores que son los nuevos
yacimientos de empleo; y desde luego priorizar la formación en
estos sectores en los que hay demanda de empleo. En lugar de
una convocatoria generalista estamos acudiendo a estos sectores
que le he planteado antes, el de educación infantil, el aéreo, el
náutico, el portuario, etc., etc.

Y el Libro Blanco es una oportunidad. El Libro Blanco ahí
estamos, liderando un proceso integrador, un proceso que nos va
a permitir de alguna manera resolver esa resistencia al cambio,
un proceso en el que estamos comprometidos toda la sociedad:
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, expertos de las
empresas, expertos directores de recursos humanos, agentes
sociales, expertos de la Universidad, de los centros de
formación, profesores de institutos, etc. Yo le invito a la primera
reunión el día 5 en la Universidad, a las 9,30, donde es la
primera reunión, la composición de las mesas de debate, donde
desde toda la realidad económica y social de las Islas vamos a
plantear un nuevo modelo, un nuevo proceso que nos permita
precisamente dar respuesta a aquellas cuestiones que hoy no
estamos dando, hoy, con las inversiones que se han ido haciendo
en el ámbito de la formación y se invierte mucho dinero, este
año efectivamente tendremos aproximadamente del orden creo
que son de 35.900.000 euros para formación en cada uno de los
planes, pero con todo lo que se ha ido invirtiendo no tenemos
los resultados que nos exigen las empresas. Empresas de todo
tipo se están quejando de que no somos capaces de formar en
aquellas especificidades que las empresas nos plantean. De esa
manera el Libro Blanco y ese proceso integrador de debate y de
reflexión compartida y de reflexión colectiva nos van a permitir
llegar a acuerdos en ese aspecto y poner en marcha esos
métodos, esos procesos de cambio que den respuesta a las
exigencias que en este momento tiene la actual composición
económica de las Islas.

Respecto a las preguntas que me hacía en el ámbito de la
conciliación y en el ámbito de este plan de becas que ponemos
en marcha, darle dos datos. El proceso de..., el plan de
conciliación se trata de dar una respuesta a una situación laboral
de los trabajadores y trabajadoras de las Islas y, además, en
todas y cada una de ellas, en Formentera, en Ibiza, en Menorca
y desde luego en Mallorca; y también dar respuesta a una
demanda de los propios ayuntamientos. Para nosotros y para
esta consellera desde luego es absolutamente sensible en el
ámbito de la demanda de los municipios, y en ese aspecto había
una demanda de trabajar en esta línea de ampliar el número de
plazas y, de verdad, yo me siento muy orgullosa de poder
explicarles a ustedes que en el caso concreto de Ibiza y en el
caso concreto de Menorca se ha llegado a un acuerdo con todos
los ayuntamientos. Hemos sido capaces...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, vagi resumint, per favor.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. También en un minuto.
Hemos sido capaces de sentarnos, de ponernos de acuerdo y de
tomar un acuerdo en ese aspecto. Por lo tanto ése es un proyecto
yo creo importante y que desde luego favorece precisamente
que cuando la gente pueda trabajar lo haga, lo haga.

Respecto al proyecto del “Ponte a prueba”, del “Posa’t a
prova”, bueno, éste es un proyecto que va dirigido precisamente
a esa mejor cualificación de los futuros trabajadores, y también
mejor cualificación en el ámbito de idiomas. Pero no solamente
en el ámbito de los estudiantes, de la formación reglada o de la
formación no reglada, sino también en el caso de los
trabajadores y las trabajadoras que quieran mejorar su
conocimiento de idiomas o su cualificación profesional, y está
teniendo..., empieza este año en Ibiza y Formentera, el año que
viene será en Menorca, en Ibiza y en Formentera; al año
siguiente será en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en
Formentera. Ibiza y Formentera es el ámbito de ensayo donde
estamos iniciando este proceso, donde estamos poniendo en
marcha este know how que desde luego esperamos que sea muy
exitoso.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Intervé en primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt,
la Sra. Suárez per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, és cert que aquesta és la primera
vegada que es parla en aquesta cambra de la formació
professional per a l’ocupació, però és cert que en altres ocasions
ja d’alguna manera s’hi han fet referències; es feien a la
compareixença primera que va fer vostè l’11 d’octubre, i també
a la del 15 de novembre, quan ens va explicar el pressupost. És
a dir, que és un tema que almenys de passada, en algunes
ocasions, sí que s’ha tractat.

Nosaltres en la nostra intervenció ens centrarem en dues
qüestions: en primer lloc, quin és el context que condiciona la
tasca de la conselleria en matèria de formació professional i, en
segon lloc, els objectius que des del nostre punt de vista han de
marcar aquesta feina.

Pel que fa al primer punt, el context, efectivament s’ha
esmentat que des del punt de vista normatiu la conselleria es
troba amb l’obligació d’implementar el Decret 395/2007, pel
qual es regula el subsistema de formació professional per a
l’ocupació. Nosaltres pensam que aquesta és una tasca
complexa, és una tasca de gran transcendència perquè, clar,
suposa dur a la pràctica la integració en un únic model de
formació professional de les que fins ara s’havien anomenat les
formacions professionals ocupacional i contínua, i aquest únic
model, a més de fer aquesta integració, haurà d’intentar adaptar-
se a la nova realitat socioeconòmica i laboral. Així mateix
aquest model haurà de tenir molt presents -també s’ha esmentat
aquí- les línies marcades per la Llei Orgànica 5/2002, de les
qualificacions i de la formació professional, que aquesta llei des
d’una doble perspectiva, d’una banda la de l’aprenentatge
permanent i, d’altra, la de la integració també de la formació
reglada, intenta el reconeixement i l’acreditació de les
competències professionals obtingudes tant mitjançant els
processos formatius com per l’experiència laboral.

Clar, nosaltres pensam que aquesta feina és una feina
complicada, és una feina que, a més, i això d’alguna manera
vostè ho ha comentat, s’ha de fer amb una voluntat de
permanència, i per tant és una feina que s’ha de projectar,
diríem, al mig i llarg termini. Nosaltres pensam que sovint s’ha
donat en qüestions de formació professional una manca
important de planificació, una manca de disseny de política
formativa, i això d’alguna manera s’ha de resoldre. 

Però clar, per una banda tenim aquest problema que
requereix temps, que requereix reflexió, que requereix opinions
diverses d’especialistes, però, per altra, ens trobam amb un
element contextual que nosaltres sabem que està pesant però
pensam que ha de pesar molt en l’actuació de la Conselleria de
Treball i Formació; aquest element contextual no és altre que la
conjuntura econòmica. Ja s’ha debatut en aquesta cambra en una
altra interpelAlació, ens trobam en una situació d’alentiment
econòmic que està provocant un augment important de l’atur, i
aquest atur s’està focalitzant en determinats sectors, de manera
-diríem- prioritària en el sector de la construcció, de tal manera
que tenim perfils de nous aturats i noves aturades que són prou
clars i que, en conseqüència, la política de la conselleria ha
d’anar dirigida justament a aquestes bosses de nous aturats i
aturades. D’alguna manera la consellera ho ha comentat avui i
ha dit que ja se n’ha parlat també. La feina, per tant, de la
conselleria seria intentar recolAlocar o intentar reconduir una
bona part d’aquests treballadors a altres activitats; aquí
normalment sempre es parla del sector serveis en un sentit
ampli, és a dir, d’una banda hi hauria el sector turístic i, d’altra,
seria el sector de la dependència. Clar, però perquè això sigui
possible, perquè es pugui dur a terme aquesta reconducció,
aquesta reorientació, fa falta tenir una formació adequada que
d’alguna manera garanteixi la capacitat professional d’aquests
treballadors i que al final serà garantia també de poder
desenvolupar la seva nova feina, diguem, com cal. 

Això què significa? Això significa, per tant, actuar sobre el
curt termini; això significa quasi quasi actuar amb immediatesa
perquè la conjuntura econòmica ho requereix. En aquest sentit
les referències que ha fet al tipus de cursos de formació que
s’estan ja implementant i que atenen justament aquests nous
sectors a nosaltres ens resulta una bona notícia. Per tant entenem
que la combinació d’ambdós condicionants, d’una banda la
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qüestió normativa s’ha de fer a llarg termini, i d’altra aquesta
qüestió més immediata, és clarament un repte per a la
conselleria.

I ja passam ràpidament a comentar alguns dels objectius que
nosaltres pensam que han d’estar presents en l’elaboració, en la
tasca relativa a la formació per a l’ocupació. N’esmentam
algunes; primer, elaborar un mapa de les necessitats de
qualificacions professionals del nostre mercat a mig i a llarg
termini, i aquesta seria la passa prèvia a una necessària política
de planificació; atendre les necessitats formatives derivades de
la conjuntura econòmica; tenir una estreta colAlaboració -i això
vostè sí ho ha dit- amb la Conselleria d’Educació, atès que ella
manté les competències sobre formació reglada; prestigiar la
formació per a l’ocupació atenent o garantint la qualitat, la
utilitat i el reconeixement; i després connectar la formació per
a l’ocupació amb la realitat econòmica i les necessitats de les
empreses. Consideram que també és molt important atendre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, Sra. Presidenta, ara mateix. ...atendre els colAlectius amb
més dificultats; estam parlant de joves, estam parlant de dones,
estam parlant d’immigrants, estam parlant de discapacitats. I tot
això en el marc de la concertació amb els agents econòmics i
socials.

I ja finalment li faríem dues preguntes. Una, si ens podria
avançar alguna qüestió sobre els centres integral de formació
professional, que en una compareixença seva va dir que en
concret a Eivissa hi hauria un d’aquests centres. I també si ens
podria donar alguna informació més sobre el Centre Nacional
de Formació Professional. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, amb la
presentació a la Cambra de la memòria del pressupost del 2008
ja la consellera de Treball i Formació va formular uns objectius
que en matèria de formació professional havien de ser
prioritaris. Ens va parlar d’avançar l’oferta formativa a la
demanda i inversió en les activitats econòmiques. Creim que
això és essencial, és a dir, s’ha parlat aquí i és bo que es digui
que s’ha d’anar al dia i donant solucions a l’atur actual, però
també ha dit la consellera, i estam totalment d’acord amb això,
que no només hem d’anar a arreglar els problemes d’atur que
tenim en aquests moments, com pugui ser en construcció, sinó
que ens hem d’avançar, o sigui, hem de preveure la
problemàtica que hi pot haver d’aquí a dos o tres anys, que és
precisament el temps que tendran aquests treballadors en atur o
estudiants de formació professional. Creim que s’ha de tenir en
compte també el món de l’educació, una cosa -com també ha dit
la consellera- va amb l’altra, i per tant ens hem d’encarregar

dels problemes actuals però també així com estarà el mercat tant
de treball com formatiu d’aquí a uns anys.

Per tot això veim amb molta importància i que és un bon
camí el que s’està fent dins el marc de les actuacions de la
conselleria respecte a la investigació i a les conclusions que
aportarà el Llibre Blanc de la formació professional. Des del
grup parlamentari creim que la finalitat d’aquest llibre blanc no
només ha de servir per dissenyar un model de formació flexible
i que sigui dinàmic i de qualitat, sinó que -creim que és
important- ha de garantir una eficàcia, una utilitat. Compartim
amb la consellera quan ens diu que s’ha de reinventar, que s’ha
de refundar, que de qualque manera hem de canviar el model
que hi havia. És a dir, s’hi han dedicat molts de recursos i no hi
ha la relació causa-efecte quant a utilitat.

Per al Grup Parlamentari Unió Mallorquina es bàsic
prestigiar aquesta formació professional, i creim que la societat,
els treballadors, els estudiants, són realistes en aquest cas. I
quina és la manera de prestigiar?, que sigui útil, és a dir, serà
automàtic, en el moment que els estudiants de formació
professional o els aturats que reben formació trobin feina i
tenguin utilitat aquests estudis, automàticament quedarà
prestigiada.

Des d’Unió Mallorquina, per ajudar també en aquest tema,
vàrem fer una proposició no de llei que es veurà, esperam, prest,
precisament intentant compatibilitzar aquesta formació i la
feina, que podria ser compatibilitzar formació professional i, a
la vegada, feina, reduint -i d’això ja en parlarem en el seu
moment- reduint hores d’estudis però garantint un contracte de
feina.

Per acabar compartim aquesta necessària reorientació, que
no es pot improvisar, que no es pot improvisar, i felicitar
l’activitat que està duent la conselleria respecte al diàleg, a
compartir amb els altres sectors de la societat la feina, perquè al
final és un problema no només del Govern sinó que és un
problema social, i creim que és essencial i sobretot
imprescindible comptar amb els sectors socials, no només els
sindicats, comptar amb les empreses, amb els sectors
productius, amb els seus interessos empresarials, perquè
precisament quan conflueixin i puguin confluir interessos
empresarials amb els interessos dels aturats i dels estudiants
serà definitivament un signe d’èxit de tota la formació, tant dins
la vessant del treball com dins la vessant educativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Nájera, no hi ha dubte que, de la formació
professional, és bo que se’n parli, que és una assignatura
fonamental per encarar el futur, i compartim amb la consellera
aquesta necessitat d’una reflexió i d’un canvi en profunditat, i
sabem ja que no es pot circumscriure -com també s’ha insistit-
a la formació acadèmica dels primers anys, tampoc deixar-la al
marge de tot el circuit, sinó que realment ha de ser una visió
global i pensada per a tota la vida de capacitació professional.

Així ho ha remarcat molt la Unió Europea; nosaltres també,
com s’ha apuntat, hem tengut durant molts d’anys aquest fons
social europeu i aquesta política de cohesió lligada a la
formació, que també voldríem uns apunts dins aquesta
interpelAlació que aprofundissin una mica els objectius d’aquests
pròxims anys d’aquest fons social europeu, de totes maneres
també dins el marc del que ara emfatitza l’estratègia de Lisboa.
És un tema molt ampli, realment, avui, i crec que senzillament
espigolarem en alguns punts els nostre parer respecte de temes
que ja s’han tocat.

D’entrada compartim que es tracta que s’ha de garantir una
oferta formativa a la demanda i, si pot ser, avançar-se a la
demanda que requereix l’activitat econòmica del país. Com ha
remarcat molt oportunament la consellera, sempre que ens
avancem a aquesta demanda podrem permetre que quan
precisament es produeixi l’exigència, la necessitat d’aquests
treballadors, ja estiguin preparats per incorporar-se i per
resoldre aquella demanda. Per això cal estar molt atent i
especialment en aquest moment de turbulències dins tot el que
és el moment econòmic que viu el país, sense exageracions però
sí tenint en compte que és molt important ara encertar en les
prioritats i en els apunts que ens apuntava la conselleria, tenint
molt en compte el mercat i escoltar els agents socials.

Un altre punt que ens sembla molt rellevant és el que s’ha
apuntat d’afavorir l’acreditació d’aquests coneixements. Jo crec
que s’ha dit un poc de passada però cada vegada és més
necessari poder acreditar tot el que s’ha aportat dins la
professionalitat. Tots els actors econòmics han de poder
reconèixer aquesta formació. Cada vegada són menys seductors
tots aquests cursos, tots aquests..., més o menys encertats, més
o menys profitosos, que s’han fet i es fan, però que no
s’integren dins el currículum professional acreditat del
treballador i que tothom, tot el mercat, reconeix com una
formació i una capacitació de qui l’expressa. En aquest sentit jo
crec que és bo que hi facem un poc més de feina per afavorir el
pas decisiu, que és el de la formació per a l’ocupació.

La consellera s’ha referit també ja al Llibre Blanc de la
formació professional, crec que també se’ns pot donar algun
apunt sobre el disseny d’aquest model de qualitat que s’hi
apunta, com adaptar-se als canvis constants en el mercat, i creim
que també com integrar d’una manera eficaç tota la formació
professional, tant la contínua i l’ocupacional, que sí que s’han
fet ja passes en la darrera normativa cap a unificar aquests dos
subsistemes, però també una combinació intelAligent amb la
formació professional reglada, que tenim la percepció que
encara que no encaixa prou dins un sistema únic integral que
tengui en compte tota la necessitat de formació dins tota la vida
laboral. Aquesta és una qüestió que t’ha d’acompanyar tot el

camí de la vida i que encara, tot i que hi hagi avanços, no arriba
a percebre’s com un tot. Per això en aquest sentit també s’ha
apuntat la prioritat d’unificar criteris i concertar criteris amb la
Conselleria d’Educació i creim que això, per aquest camí s’hi ha
de transitar i s’hi ha de transitar amb molta seguretat.

En tot cas s’ha fet també una tasca prèvia, i tornant un poc
enrere per ventura en un punt que també s’ha dit, el tema que
s’ha avançat, jo crec, però no suficientment, de prestigiar el
tema de la formació professional, tant el tema de la reglada que
encara manté alguns perjudicis i inèrcies antics, bastant superats
però que encara se’n mantenen; i dins la formació per a
l’ocupació, que no pot ser percebuda ni viscuda en cap moment
com una molèstia per a desocupats, ni una excusa per
subvencionar sectors en crisi, sinó realment per aportar valor a
la carrera professional del treballador, facilitar-li l’accés i la
promoció al lloc de treball, i satisfer les necessitats de
capacitació que tenen les empreses.

Per això és important concretar aquesta oferta formativa dins
un marc negociat, fer compatibles competitivitat i la legítima
expectativa d’un treball estable i de qualitat. És una bona notícia
aquests avanços en la concertació que ens apuntava la
consellera, molt especialment en la formació específica, també
creim que és el camí; i (...) raonat d’aquests recursos econòmics
que hi ha destinats a la formació dels contractes programa i
sempre abandonar qualsevol element inconfessable de tots
aquests que hagin pogut servir aquests recursos econòmics
importants que s’han tengut durant anys. Per tant fer-ho
realment perquè el repte que tenim és de prou importància com
per no desviar-ho en altres qüestions.

Acab, Sra. Presidenta, amb els colAlectius específics...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ha d’anar acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...aquestes necessitats que s’han apuntat -sí, Sra. Presidenta-,
dels joves, dels discapacitats, del treball com una fórmula més
útil contra l’exclusió social, el treball també com un repte per a
la no-discriminació entre home i dona, i tot i que té la prioritat,
evidentment, aquest desocupat, tampoc no perdre de vista els
treballadors actius i la formació dins l’empresa que es pugui
afavorir, en tots els sectors, també, Sra. Presidenta, en el nostre
cas.

I acab amb tot el nostre suport per a la consellera. Només
apuntar-li que tots necessitam una formació contínua en tota la
nostra vida laboral, tota la vida hi pot haver aprenentatges i jo
crec que aquest, el darrer apunt que feia sobre l’aprenentatge de
llengües i la importància que això té per desenvolupar el nostre
servei, sigui públic, sigui privat, és aplicable a les llengües
estrangeres però naturalment també és aplicable a la llengua del
país, i a posta jo també l’anim perquè tots plegats com a
comunitat ens apliquem aquesta recepta i donem mostra amb la
nostra tasca quotidiana.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la seva portaveu, la Sra. Francesca Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam davant una
interpelAlació presentada pel Partit Popular amb la finalitat de
conèixer la política general del Govern de les Illes Balears.
Mirin, senyores i senyors diputats, en aquestes dates, en què
acabam el curs acadèmic i també el curs parlamentari, crec que
és un bon moment per reflexionar sobre feines fetes i marcar
objectius per a un nou curs.

El tema de la formació professional, tal com l’entén el
Govern, s’ha d’enllaçar amb la formació permanent al llarg de
tota la vida, un vertader repte i, a la vegada, una meta
aconseguida per aquesta societat del coneixement. Els
coneixements actuals cada vegada ens superen, i ni cap
treballador ni cap ciutadà d’aquesta comunitat no es pot
mantenir indiferent als avenços científics i culturals. En
definitiva, com pensaven els ilAlustrats del segle XVIII, el
coneixement ens fa més lliures, vertader instrument d’una
societat democràtica, una societat com la nostra que s’ha vist
augmentada els darrers anys amb una població immigrant, per
la qual cosa és un prioritat el fet d’ocupar les persones de les
Illes així com també la valoració de l’aportació dels nouvinguts.

Tal com ja s’ha esmentat, i si analitzam la memòria de
pressupostos per al 2008 els objectius quedaven molt clars pel
que fa a la formació professional: abordar els reptes en matèria
d’immersió en capital humà i en I+D+I que preveu l’anticipació
de l’oferta formativa i, a la vegada, el seu impuls amb la
finalitat d’obtenir una certificació de professional. En aquest
punt de la meva intervenció podria teoritzar sobre aquests
aspectes i apuntar una vegada més sobre polítiques d’ocupació,
(...), adaptabilitat, igualtat d’oportunitats i innovacions en el
procés, però crec que no és el moment ni el lloc de donar una
lliçó magistral, perquè som a final de curs i perquè molts dels
diputats i les diputats en són ben conscients. Però
fonamentalment no ho faré perquè des de la Conselleria de
Treball i Formació ja s’ha fet. S’ha concretat tot un seguit
d’objectius sustentats en el marc del diàleg social tant a nivell
nacional com autonòmic, com a les meses definides per a tal
finalitat, a les quals s’ha assumit l’acord de la competitivitat,
l’ocupació estable i la cohesió social. A hores d’ara cal constatar
especialment la coordinació entre Conselleria de Treball i
Formació i la Conselleria de Cultura, coordinació que
s’expressa en la presentació a la Mesa de la concertació amb els
agents socials d’un document únic sobre el capital humà que
inclou les propostes de formació professional per a l’ocupació.

Una eina de gran interès serà el Llibre Blanc de la Formació
Professional per a l’ocupació, que presentarà -com ja s’ha dit-
un model flexible que permeti avaluar la competència i la
capacitat del sistema de formació professional. De cabdal
importància són també els acords a què s’ha arribat amb els
agents socials, perquè en matèria de formació professional,
preferentment per a l’ocupació, puguin programar-se més
actuacions de formació per part dels sectors econòmics,
prioritzant les accions formatives orientades a l’adquisició de
competències i certificacions, a més de fomentar accions
formatives amb el compromís d’ocupació.

Igualment, com ha assenyalat la Sra. Consellera, s’està
treballant la formació orientada als treballadors actius per tal
que puguin adequar-se a les noves exigències durant tota la seva
vida laboral. Formació implica educació, dos conceptes que no
poden anar per separat i quan parlam d’educació mai no es pot
improvisar, s’ha de treballar a partir d’una programació clara,
amb uns objectius, una metodologia i un resultats que s’esperen
aconseguir. I això és el que ha fet i fa la Conselleria de Treball
i que molt bé ha explicat la Sra. Nájera i que segurament així ho
han entès totes les senyores i els senyors diputats.

Des del Grup Parlamentari Socialista pensam que estam en
un bon moment ja que s’ha parlat de formació continua i
formació ocupacional, amb la finalitat de contribuir a la millora
de la capacitat d’inserció laboral i/o a la seva qualificació
professional, a través de l’adquisició o el perfeccionament de les
competències professionals. El Llibre Blanc segurament ens
donarà moltes respostes, mentre arriba, els tornaré a recomanar
la lectura de William Morris, qui en el segle XIX exigia una
educació liberal o sigui l’oportunitat de participar de tots els
coneixements, segons la pròpia capacitat, inclinació o
intelAligència, ja sigui històrica o científica. Però també
demanava participar en l’habilitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Sí, Sra. Presidenta. 

... que existeix al món, ja sigui mitjançant un art industrial
o a través de les belles arts. Exigia que li ensenyessin, si ho
podia aprendre, més d’un ofici, sobretot en benefici de la
comunitat. Acaba la seva exigència dient: “podran pensar que
és una exigència massa ampla, però estic convençut que no ho
és si la comunitat ha d’obtenir qualque cosa de les meves
capacitats específiques per no acabar reduïts a la mediocritat”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de rèplica
del grup autor de la interpelAlació. El Sr. Huguet té la paraula
per un temps de cinc minuts.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu. Intencionadament he dit
que no volia entrar en el tema de planificació per dues raons,
perquè vostè ha anunciat repetidament que farien un llibre blanc
i sobretot per respecte a l’acord de Formació Professional per a
l’ocupació de febrer del 2006, que després es va traslladar al
Decret 395/2007. Per tant, jo crec que amb aquell instrument
regulador i amb allò que s’analitzi d’afectació aquí, el debat que
haguem de tenir, el tendrem després. Per tant, reiter les
qüestions que havia plantejat que són les que crec que en aquest
moment interessen sobretot als afectats. Per què no hi ha hagut
més convocatòries? Mirin, jo tenc a qualque banda una
convocatòria, per exemple d’escoles-taller i l’únic que han fet
ha estat actualitzar-la. Per exemple a Aragó, el servei estatal ja
ha tret naturalment el Pla de formació per a desocupats seu, ha
tret la formació per a (...). És a dir, totes les convocatòries, jo li
he demanat per què no les han tret aquí, per tant, per què en
aquest moment, encara que planifiquin, tenguin reunions,
assemblees, el que vulguin, jo crec que açò no és excusa.

La formació professional és un element que com a tots els
elements que tenen subvencions s’ha de fer un seguiment i s’ha
d’avaluar. Nosaltres hem viscut no fa massa dies, tenc una
còpia, l’agost de l’any passat i el mes d’abril d’enguany el
director de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de
la conselleria i l’Institut de Qualificacions diuen que han revisat
allò que havien posat en marxa fa un any, que açò no funciona
i, per tant, estic segur que les revisions hauran de ser
permanents, encara que tinguem l’acord amb els sindicats,
encara que tinguem el decret i encara que tinguem un llibre
blanc. Per tant, el fet d’haver d’analitzar, revisar i concertar no
quedarà de cap manera condicionat pel fet de disposar d’una
regulació o d’un llibre blanc. 

Des d’aquest principi, des d’aquesta convicció jo li vull fer
un parell d’observacions més. Anticipar..., bé no entraré en
aquests temes. Sectorial, miri quan nosaltres vàrem rebre la
transferència per primera vegada del FORCEM, tot tipus
d’empreses i sobretot a través de bonificacions, eliminar
burocràcia, donar-li més suport i més informació i que puguin
fer-ho si no ho poden fer per elles mateixes amb entitats
colAlaboradores reconegudes, una cosa tan senzilla com açò,
permisos individuals, que els treballadors i les treballadores
puguin solAlicitar permisos individuals de formació i que açò
sigui fàcil i, a més, aquesta és la millor per a mi, possibilitat de
conciliació d’una persona amb la seva vida personal i, per tant,
millorar les seves competències. Que hi hagi oferta àmplia tot
l’any, Sra. Consellera, allò que li he criticat d’una manera suau,
però que li he de criticar és que no hi hagi oferta tot l’any. En
aquest moment no hi ha convocatòria de fons propis que era la
que complementava i el (...) no ha sortit i, a més, vostè té molts
de recursos que no han tret. Tot el territori de les Illes Balears,
no ha mencionat ningú de nosaltres, però tenim la convicció que
els ajuntaments són bàsics en l’oferta de formació, varen fer
desset pactes locals perquè poguessin fer..., no els varen arribar
a posar, ho varen fer a través dels consells i els de més de
20.000 habitants; però contractes programa amb els ajuntaments
perquè saben ells quins aturats tenen i quines persones volen
anar a aquest cicle que ja hi ha quasi a tots els ajuntaments, per
tant, potenciar açò. Demani a les empreses, als ajuntaments
quines són les demandes que hi ha. Demani també a les
empreses colAlaboradores i reconegudes, les entitats que fan

formació i que estan reconegudes i acreditades, quines són les
prematrícules, etc., i açò jo crec que donarà llum perquè d’una
manera immediata es pugui oferir aquesta formació a tot el
territori.

Una altra cosa que tenia apuntada abans i no he tingut temps
és l’Institut Social de la Marina. S’han transferit les
competències, el sector de pesca, el sector de la marina és
importantíssim, és una de les poques..., bé ara la construcció
tindrà una cosa així a causa de la Llei de subcontractació,
l’article 10, que faran a través de la Fundació Laboral de la
Construcció, açò surt a l’article 10 de la Llei de subcontractació.
Però l’Institut Social de la Marina és de les poques activitats
econòmiques on a una persona per poder fer l’activitat de
mariner se li exigeix acreditar coneixements i fer un curs de
formació, etc. Per tant, m’agradaria saber també..., no vaig
veure que la transferència es fes a Treball, que era el que jo
pretenia quan era conseller, però jo crec que la formació és a
Treball i, per tant, m’agradaria que fes algun apunt sobre açò.

I respecte d’allò que no m’ha explicat, el Pla FIB, supòs que
ho farà ara, de les escoles-taller. Miri, està molt bé açò de la
conciliació dels pares i les mares perquè puguin fer feina a
l’estiu, però els recursos que vostè hi aplica són recursos per
contractar persones desocupades per a obres i serveis d’interès
general. Vostè creu, sincerament, que el perfil dels aturats a les
Illes Balears..., ja sé que els ajuntaments demanen açò i ja sé
que els pares i les mares també ho demanen, però faci-ho amb
fons propis i apliqui els doblers que rep del servei públic estatal
a allò que és la contractació de persones. En cas contrari farà
que gent que s’apuntarà per accedir a aquests llocs de feina i
vostè no disminuirà el nombre d’aturats i, sobretot, no atacarà
amb obres de serveis els ajuntaments i els consells aquelles
actuacions que puguin buidar de qualque manera el perfil de les
persones que hi ha a l’atur en aquest moment. Aquesta és una
crítica que jo crec que li he de fer perquè crec que és millorable
la convocatòria i, com que li queden recursos, faci-ho en aquest
sentit, jo crec que encara hi és a temps.

El tema dels idiomes. Miri, no tenc temps i, gràcies, Sra.
Presidenta, per deixar-me uns segons més. Els idiomes,
nosaltres vàrem posar 750.000 euros cada any, mentre jo hi vaig
ser, perquè poguessin anar a Europa a perfeccionar bàsicament
anglès, alemany i francès, estudiants que anessin a escoles
d’idiomes al país i normalment donava bons resultats. Fer
pràctiques professionals amb l’excusa dels idiomes és una altra
història i, per tant, jo ja li anuncii que demanaré una
compareixença per parlar d’aquesta convocatòria perquè crec
que és millorable, no per criticar-la, sinó perquè crec que és
millorable i perquè és molt fàcil confondre un contracte
d’aprenentatge amb una beca i açò des del nostre punt de vista,
de qui ara està d’autoritat laboral i dels qui ho hem estat, s’ha de
diferenciar i hem de ser justs, el que necessita millorar
idiomes... i a totes les illes fa falta i, per tant, és positiu,
d’aquells que necessiten practicar allò que han après a la
universitat o a la formació professional fora d’aquí, d’aquells
altres que el que necessiten és un contracte d’aprenentatge, per
tant, el primer contracte que no pot ser de més de sis mesos.
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Moltes gràcies, Sra. Consellera, per la seva atenció i desig
sincerament que allò que hem parlat aquí pugui ser útil perquè
vostè prengui les decisions millors, no per quedar bé el Govern,
sinó per a aquells que vostè té al seu càrrec, responsabilitat
política, treballadors i treballadores en actiu i sobretot els qui
estan a l’atur.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica té la paraula la Sra.
Nájera.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, agradecer a todos y a todas
las palabras, las propuestas, las sugerencias y también las
críticas, porque las críticas nos ayudan a crecer, nos ayudan a
mejorar, nos ayudan a fijar el foco allí donde más interesa.
Vamos a ver, para su tranquilidad, Sr. Huguet, nosotros estamos
trabajando en varios frentes , uno de los frentes, y se lo he
planteado anteriormente, es el de tratar de encontrar un proceso
cómplice en el ámbito de las empresas, de los agentes sociales,
de las entidades colaboradoras, de los sindicatos, etc., para
trabajar en esta nueva visión sobre la Formación Profesional,
cómo lo haremos y cómo entre todos le vamos a dar respuesta.
No sólo estamos trabajando en esta línea de investigación y de
concertación, sino que también el presidente hace ya unos
meses me encargó que pusiéramos en marcha un plan de
reactivación para el empleo en las Islas Baleares, desde esa
reflexión, como usted sabe, en el Gobierno de Madrid se planteó
también hace cosa de dos meses todo un paquete de un proyecto
de inversión de aproximadamente unos 200-250 millones de
euros precisamente para atajar y atacar esta situación.

¿Cuál es la realidad económica de las Islas? La realidad
económica de las Islas es que tenemos una economía
absolutamente estacional y, por lo tanto, los meses de verano
son meses buenos, son meses donde el paro disminuye y son
meses donde la actividad económica en los nuevos contractos
y la fuerza y la fortaleza de nuestras empresas se desarrollan.
Nuestros momentos malos, como usted le ha apuntado
anteriormente al Sr. Presidente, efectivamente nos llegará en el
mes de octubre y desde el mes de octubre a marzo porque la
temporada viene muy bien, Alemania está funcionando muy
bien y los meses más difíciles serán de octubre a marzo. Por lo
tanto, de octubre a marzo yo sé que cada semana habrá
preguntas al respecto y tendremos que hacer una reflexión en
profundidad. Por eso lo que estamos haciendo es formatear, y
estamos acordando con estas líneas que le he planteado
anteriormente en mi primera intervención, que esos 35.855.770
euros precisamente están en este momento recogidos en un
proyecto que va a tratar de focalizar todos nuestros esfuerzos,
todas las ayudas que seamos capaces de hacer, también las
empresas, también los sindicatos, precisamente en estos meses
vamos a trabajar de la mano de los ayuntamientos, ya lo
estamos haciendo. La semana pasada, creo que fue el lunes o el
martes, tuvimos una reunión con casi todos los municipios de la
isla de Mallorca, la tuve también con todos los de Menorca y
creo que mañana me veo con todos los municipios de Ibiza,
precisamente para pactar cómo ponemos en marcha estos planes

de empleo, estos proyectos que nos permitan dar respuesta en
clave de empleo y de formación a esos meses que se nos antojan
a todos que van a ser un poco más difíciles. Por lo tanto, todas
las convocatorias, no pensamos guardarnos un solo euro porque
no serviría para nada, sino que desde luego se van a poner al
servicio de y desde luego acordado con todos los agentes
sociales en ese proceso en el que estamos en este momento.

Antes hacía una referencia, creo que era el Sr. Alorda, en el
sentido de Lisboa, en el sentido de lo que significa el programa
operativo y los recursos que proceden del Fondo Social
Europeo. Los recursos que proceden del Fondo Social Europeo,
creo que alguna vez lo hemos comentado, se orientan en buena
parte a la formación de los segmentos sociales con mayor
dificultad para poderse insertar en el ámbito del mundo laboral,
de un empleo estable y de calidad. Fundamentalmente lo que
son los públicos objetivos son los jóvenes, las mujeres, los
inmigrantes y lo que nosotros llamamos los colectivos
vulnerables. Ahí también hemos hecho un trabajo con todas las
entidades colaboradoras que desarrollan su labor en ese ámbito.
En el plazo de un par de semanas tendremos ya un acuerdo con
todas ellas para trabajar en estas cuestiones.

Por lo tanto, el tema de qué haremos con el dinero, vamos a
focalizarlo a lo largo de los meses de octubre a mazo, vamos a
trabajar de la mano de los consells, de la mano de los territorios,
de los municipios y desde luego de los agentes sociales y
empresariales. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto
compartimos con usted que necesitamos contar con recursos
humanos formados, capaces de adaptarse a las necesidades que
nos exigen las nuevas actividades económicas para podernos
anticipar a esas nuevas necesidades de cualificación profesional,
precisamente aumentando la eficacia del sistema de Formación
Profesional para el empleo y la potenciación del fomento de la
participación de todos los sectores sociales. En caso contrario,
no seremos capaces de poner en marcha un cambio de modelo
que requiere la actual situación y que nos tiene que permitir, por
ejemplo, poner en marcha plataformas tecnológicas de (...), que
nos permitan acceder a cualquier trabajador que pueda hacer ese
esfuerzo, tanto activo como pasivo, porque no acceda por una
circunstancia de dificultad geográfica o de dificultad de otro
tipo para que pueda acceder a cualquier necesidad en ese
aspecto formativo.

En resumen, nuestro objetivo en este momento es una visión
y una mirada estratégica en el largo que nos permita alimentar
el corto plazo. Un compromiso de concertación y diálogo con
las empresas y, desde luego, con los sindicatos en todos los
temas que tienen que ver y que conciernen a la formación
profesional. Trabajadores más y mejor formados en empresas
que han de ser más rentables y que han de ser más competitivas
para generar en nuestra comunidad una mayor riqueza y poder
ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas de estas islas una
mayor calidad de vida.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Nájera. 
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III. Moció RGE núm. 4526/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc per atendre la
dependència, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 3785/08.

Arribats a aquest punt, passarem al següent que és el tercer
de l’ordre del dia i que correspon al debat i votació de la Moció
RGE núm. 4526, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al Pla de xoc per atendre la dependència, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 3785. 

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament, avui tenim la satisfacció de presentar una moció
que té relació amb la interpelAlació de fa dues setmanes, en
referència a l’aplicació de la Llei de dependència. També amb
la mateixa voluntat que expressàvem en aquell moment de
recollir no només aquelles qüestions que fan referència fins i tot
a la pròpia interpelAlació del passat dia, el que es podia derivar
de la mateixa interpelAlació, fins i tot el que es deriva de les
comissions, de la feina que hem fet en aquest període de
sessions, crec que important, en referència a algunes qüestions
que creim que són fonamentals per a l’atenció a la dependència
a les persones dependents. I parl de les persones dependents
perquè els puc assegurar que quan ens hem assegut a redactar
aquesta moció, també hem pensat especialment i com no pot ser
d’altra manera en els mateixos usuaris, en definitiva vostès i
nosaltres mateixos, tots, estam aquí per fer-hi feina.

En principi veuran que els apartats tenen un punt de
coherència en relació amb allò que és obligatori fer en torn a la
Llei de dependència. El primer punt crec que ho recull molt
expressament perquè es parla que és imprescindible que el
Govern de les Illes Balears respecti els drets de les persones
dependents de ser ateses, d’acord amb la Llei 39/2006, i és que,
senyores i senyors diputats, no ens queda més remei que que
sigui així, però malauradament hem de constatar que a dia
d’avui, dit per la mateixa consellera a la passada intervenció a
la interpelAlació, arribam amb un retard de 45 dies en relació
amb el que marcaria la llei i es fa una cosa de la qual no ens
amagam, ens hi hem de posar a fer feina perquè això no sigui
així. Entenc que és el camí que ha de fer possible la feina, per
suposat del Govern i amb el suport de l’oposició vigilant que
això sigui així. Per tant, els convid que el Parlament de les Illes
Balears es ratifiqui en la necessitat de donar compliment a la
Llei de dependència en tots els seus termes, també amb aquesta
ocasió específica que és determinant per a la qualitat d’una
aplicació d’aquestes voluntats i d’aquestes possibilitats, entre
altres coses perquè no és el mateix per a una persona que espera
un servei esperar tres o sis mesos més 45 dies, que seria superar
el màxim legal establert.

En segon lloc, per solucionar aquestes qüestions que fan
referència no només a terminis, també volem comentar la
necessitat de dimensionar l’equip d’atenció a la dependència,
precisament per arribar a aquesta suficiència quant a terminis.
Pensam que hem de fer un esforç extra precisament sobre
aquesta qüestió, deixam-nos d’emparar en si en el passat es va
fer o deixar de fer una qüestió o l’altra, ja estam en el primer
any de govern, ja estam superant gairebé aquest primer any de
govern i entenem que ja és el moment per passar comptes
d’aquesta qüestió, tenint en compte també un altre element i és
que estam en l’execució d’un pressupost que no ha estat
precisament elaborat per nosaltres i les prioritats precisament
han estat contemplades per l’actual equip de govern i pels
partits, entenem, que hi donen suport. Per tant, no podem
defugir d’aquesta responsabilitat i entenem que hem d’aspirar
a la llista d’espera zero. I això no vol dir que no hi hagi gent
esperant ser atesa a un moment donat dins els termes legals.
Només estam demanant que es compleixi la legislació en aquest
sentit i que sigui entesa aquesta llista d’espera zero com
l’assignació d’un recurs o prestació econòmica a les persones
dependents, abans de l’exhauriment del període legal establert
per avaluar la dependència i establir un pla individual d’atenció.
Per tant, no demanam altra cosa que no sigui l’estricte
compliment de la legislació.

Un segon punt que entenem que és fonamental per a aquesta
aplicació de la Llei de dependència, a part dels anteriors, és que
aquest acord faci possible la descentralització del servei, que ha
estat esmentat fins i tot per part del Govern en diverses
qüestions, i que entenc que és necessari. Compartim aquesta
necessitat, però ens hem de posar mans a l’obra i és que en
aquests darrers temps ens hem trobat amb la circumstància,
curiosa si més no, que s’ha presentat fa un parell de mesos el
primer procediment, compartit amb els diversos ajuntaments, les
administracions locals més properes als ciutadans, i hem vist un
espectacle no desitjable quant a una bona planificació i una
bona voluntat d’atendre els usuaris com pertoca. I és que, en
primer lloc, fa dos mesos vèiem un primer esborrany, es varen
demanar esmenes, es varen presentar esmenes, al cap de poc
temps es presenta un segon esborrany sense tenir en compte les
esmenes anteriors, això sí, es contemplaven els perfils, després
només se’n contemplava un que realment era el gran canvi que
vàrem poder trobar. Es continuen arreglant diverses qüestions
en teoria d’aquest text, però sense contemplar una qüestió que
entenem crítica: la dotació econòmica. Si demanam feines als
ajuntaments, els haurem de compensar per fer aquesta feina. 

Posteriorment es presenta a l’Assemblea de batles un
document que diu que ve consensuat amb la Conselleria d’Afers
Socials del Govern de les Illes Balears i veim que allò que es
presenta és la creació d’una comissió; per tant, entenem que
finalment no es presenta aquest document que suposadament
havia estat elaborat amb una gran voluntat de planificar els
serveis socials a les nostres illes i molt desgraciadament
finalment podem constatar que a dia d’avui l’espectacle ha estat
fantàstic, meravellós, però no tenim un procediment acurat per
poder fer això. I al final ha acabat en un no-res, ha acabat en una
comissió de feina que haurà de contemplar la necessitat de fer
aquesta feina i, tot sigui dit, per cert, sense que ningú no hagi
posat un euro damunt la taula per poder fer aquestes tasques,
que era la principal reclamació que presentaven no els
ajuntaments, els mateixos tècnics dels ajuntaments que eren els
que presentaven aquestes alAlegacions. Perdoni'm, però ja sé que
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recentment s’ha creat una direcció general de Planificació, però
si aquesta és la primera tasca que ha desenvolupat, em sap greu,
però no els puc felicitar.

L’altra qüestió que entenem fonamental és precisament tot
el que fa referència a infraestructures, i constatam,
desgraciadament, que no s’ha iniciat encara cap tràmit per fer
cap infraestructura nova més enllà de les que ja estaven
contemplades. Crec que és el moment de constatar-ho,
precisament per tenir un dia zero, a partir del qual sense cap
dubte la conselleria, el Govern, els partits que hi donen suport
puguin constatar que hi ha un avanç. A dia d’avui l’única cosa
que hi ha és un protocol firmat amb el Govern de l’Estat, per
una quantitat que no està confirmada encara amb un conveni i
que a dia d’avui també podem dir que s’espera que sigui
ratificat quan es pugui liquidar un conveni anterior, però que
encara no en sabem gaire cosa més. Aquesta situació no deixa
de ser molt similar a les situacions anteriors d’una certa
indefinició, com els mateixos procediments d’atenció a la
dependència.

Un altre punt que entenem fonamental és el suport de les
administracions locals, no només quant a procediments, també
quant a infraestructures, reconeixent que hi ha una xarxa
existent de la qual no podem prescindir. Els ajuntaments que en
el seu moment varen fer un esforç, veig aquí persones de
Llucmajor, però podria esmentar municipis com Muro, varen fer
l’esforç per tenir una residència, invertir doblers en aquesta
residència i posar-la en marxa, però que avui veuen que a altres
municipis el Govern finança una residència i ells continuen
carregant amb el finançament d’aquesta residència. S’ha
comentat en comissió la voluntat d’establir un concert de places,
ens pareix adient, ens pareix necessari, ja ho esperam, però
també pensam que s’ha de fer un pas en el tema de les
infraestructures i és que hi ha una necessària adequació
d’aquestes infraestructures i una necessària atenció a aquests
municipis per poder tirar endavant.

I ja per acabar, tres punts més, hi passaré molt ràpidament.
La qüestió que fa referència que durant l’any 2009 una línia de
concert de places que arribi al cent per cent perquè les persones
dependents tenen el dret de ser ateses i pot ser una forma
d’instrumentar això, de fer-ho més fàcil, fer-ho més àgil, és
aquesta concertació al cent per cent a l’atenció de les persones
usuàries dels serveis residencials existents. Veuran que ho he
posat en dos punts, un que fa referència a aquells que estan
situats en els municipis, també en alguns casos fan referència a
recursos que estan en mans d’entitats sense ànim de lucre molt
relacionats amb aquests municipis. I per altra banda la
concertació del cent per cent de les places de les residències
actuals construïdes per l’equip anterior. Una voluntat
expressada en comissió per part de la consellera que entenem
que mereix ser posada en aquesta moció i, per tant, mereix ser
contemplada per tots els diputats i les diputades aquí presents
per tal de posar-ho en marxa. 

Dos darrers punts que fan referència a la determinació d’un
pla d’infraestructures, ja l’esperam i que pensam que s’ha de
concretar. A la passada interpelAlació vàrem gaudir de molts de
comentaris en referència a la xarxa que va deixar el Partit
Popular, encaminada amb major o menor dificultat, però en tot
cas encaminada i de la qual vostès avui poden gaudir, però no
vàrem sentir absolutament res del que serà una futura xarxa, un
any després ja de l’inici d’aquest govern i de les opcions que
tendran els usuaris de ser atesos com pertoca i com avui fins i
tot és preceptiu legalment.

Per tant, convidaria tots els partits a unir-nos en aquest sentit
per promoure aquesta llei de dependència, ja que la tenim, però
sobretot per millorar allò que pensam que no ha estat funcionant
bé, allò mateix que dèiem que no funcionaria bé quan el Partit
Popular veia amb reticència una mesura d’aquestes
característiques i que són la qüestió del finançament i la qüestió
dels procediments.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Per fixar posició per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.  Suárez.                        

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Serra, volem iniciar aquesta intervenció reiterant el
nostre suport a la política d’aplicació de la Llei de dependència
per part de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració i en relació amb això li fem saber, Sr. Serra, que
nosaltres no estam d’acord amb el plantejament, diríem inicial,
d’aquesta moció i és el de la necessitat de fer un pla de xoc per
atendre la dependència. Tot és millorable, la consellera, quan ha
parlat d’aquestes qüestions, ho ha reiterat, ho ha dit
contínuament, però nosaltres pensam que no és necessari parlar
d’un pla de xoc per atendre la dependència i sí continuar amb la
línia que ja està iniciada.

Per això li diem que, li aniré explicant, votarem en contra de
la major part de les mesures o de les propostes que vostè
planteja, algunes simplement perquè ja estan en marxa, altres
perquè estam en desacord amb el seu plantejament i d’altres
perquè simplement no responen a la realitat, tal vegada és una
visió diferent de la realitat, probablement sí, però això és així.

Bé, passem, per tant, a justificar la nostra posició en relació
amb el primer punt, li diem que sí que votarem a favor, però li
he de reconèixer que m’agradaria, i no és una esmena in voce,
però sí li faig aquesta reflexió, m’hauria agradat que digués que
es continuaria respectant el dret de les persones dependents,
perquè crec que aquest govern, mitjançant la seva conselleria,
respecta el dret de les persones dependents, no només perquè
considera que és fonamental sinó perquè això simplement
suposa fer complir la llei, això significa complir la llei. Per tant,
la llei reconeix aquest dret i el Govern simplement el que fa és
implementar aquesta llei, i a més, nosaltres pensam que la
conselleria ho està fent de manera escrupolosa, posa tots els
mitjans que té al seu abast i ho fa de manera correcta. Tot i així,
ja li dic que li votarem a favor, perquè crec que està bé que hem
de seguir diríem un desig compartit per tots els grups de la
cambra.
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En relació amb el segon punt, no el podem compartir. És una
discussió que ja es va fer també a la comissió d’afers socials,
nosaltres pensam que per part de la conselleria ja s’està, i en
bona part ja s’ha dimensionat aquest equip d’atenció a la
dependència, per complir els terminis establerts a la llei. Crec
que està molt bé i, a més, estic segura, i crec recordar que s’han
fet manifestacions en aquest sentit, que si es poden escurçar els
terminis de la llei es farà, però no hi ha cap obligació per part
d’una administració d’anar més enllà del que diu la llei, perquè
entenc jo que són terminis que si estan recollits a la llei és
perquè són terminis que tenen una raó de ser-hi i tenen una
lògica. Per tant, simplement dir que bé, haurem d’escurçar
perquè sí, haurem d’anar més enllà del que diu la llei, pensam,
des del nostre grup, que no és raonable.

En relació amb el tercer punt i pel que fa al procés de
descentralització de l’atenció a les persones dependents
mitjançant la xarxa d’atenció primària de l’administració local,
nosaltres pensam que això ja està en marxa, i que, a més, això
també ja n’hem parlat. Tenim a més la impressió, i ho volíem
dir en aquesta cambra, que el tema de la descentralització dels
serveis de dependència ha estat un tema al qual vostè d’alguna
manera s’hi ha enganxat una vegada que va ser plantejat per la
conselleria. En aquest sentit, crec que vostè en aquests
plantejaments va a remolc de la conselleria i va fins i tot intentar
aprofitar que sortís aquest tema, en concret a una comissió, per
d’alguna manera tenir un protagonisme que francament crec que
no li correspon. Crec recordar algunes manifestacions que, a
més, vostè va fer en premsa que jo simplement qualificaria, no
ho sé, no es tracta d’això, de desafortunades. Per tant, en aquest
sentit sí que tenim plena confiança en la línia que manté la
conselleria.

Pel que fa al punt número 4, tampoc no hi estam d’acord. I
aquí pensam que vostè d’alguna manera arriba a confondre el
desig amb la realitat, perquè sí que s’han fet tràmits i a més,
sobretot, perquè la conselleria fa una cosa que és fonamental, i
que, a més, té a veure també amb una cosa que ha sortit abans,
quan parlàvem de la formació professional, i és la planificació.
És a dir, vostè, segurament, quan es mostren orgullosos de totes
les infraestructures que es van fer a la passada legislatura i que
nosaltres sempre els hem dit que tant de bo que hi siguin, en
moltes ocasions va faltar una planificació de les necessitats de
la població i un estudi, a més, de tipus territorial. Nosaltres
pensam que la conselleria fa aquesta feina de planificació, ha
tingut contactes, a més, amb l’administració central per tal que
es puguin dur endavant i a més ha tingut reunions, jo crec que
molt necessàries, amb consells i ajuntaments amb els quals
justament ha de negociar quina és la ubicació d’aquests futurs
serveis i les seves necessitats.

Pel que fa al punt número 5, votarem a favor, i hi votarem a
favor en coherència amb això que hem expressat abans de la
voluntat descentralitzadora que té la conselleria i també perquè
compartim amb vostè, i crec que també ho hem dit en alguna
altra ocasió, compartim que fa falta aprofitar i optimitzar tots els
recursos, siguin públics, siguin privats, i en el cas que siguin
públics depenguin d’una administració o d’una altra.
Efectivament, el fet que es faci aquesta proposta d’acord amb el
Decret 123/2001, ens sembla també lògic.

En relació amb el punt 6, el tema de concertació, la
conselleria ja ha anunciat que concerta les places tant de
residències com de centres de dia amb les administracions
locals. Entenem que no ha de ser obligatòriament el cent per
cent de les places les que s’han de concertar sinó que ha de
dependre de les necessitats que expressin els titulars. D’altra
banda, i en relació amb les entitats sense ànim de lucre,
consideram que s’ha d’estar a allò que està recollit a la llei de
transferències, en el sentit de l’obligatorietat de fer reunions
anuals entre Govern i consells, per tal d’establir conjuntament
el creixement de places i la seva concertació. Aquestes reunions
enguany ja s’han fet i li vull recordar que feia dos anys que no
es produïen aquestes reunions.

En relació amb el punt número 7, Sr. Serra, jo la veritat és
que no puc deixar de mostrar una certa estranyesa en relació
amb aquesta proposta, perquè és una proposta que és
contradictòria amb els seus plantejaments, plantejaments que
defensaven fa uns quants mesos, perquè la legislatura va acabar
fa uns quants mesos; resulta que vostès, que varen ser els
responsables de licitar les residències, la construcció de
residències en sòl públic amb una gestió mixta, un 60% pública
un 40% privada, i pel que fa als centres de dia amb una gestió
privada, resulta que ara, en una estranya conversió, resulta que
es plantegen, quan ja no tenen responsabilitats de govern que
això no ha de ser així i que per tant s’ha de concertar
absolutament tot.

Bé, nosaltres al que donam suport és a la política que fa ara
la conselleria, una política que passa per concertar en funció de
les necessitats de la població, i de fet això s’està fent i, a més,
crec que la conselleria ha demostrat responsabilitat sobrada
quan s’han produït casos que a més vostè, i de manera crec que
també poc apropiada, ha tret a la comissió d’afers socials, quan
s’han produït problemes de gestió privada en algunes
residències ha actuat amb contundència i ha actuat com cal fer-
ho.

Ja finalment, en relació amb el darrer punt, Sr. Serra, també
en aquest cas pensam que arriba tard aquesta proposta, ja s’ha
dut a terme i es va anunciar per part de la consellera a una
comissió fa un mes escàs.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’atenció a les persones en situació de dependència, la
promoció de la seva autonomia personal constitueix un dels
principals reptes de la política social dels països desenvolupats;
el repte no és altre que atendre les necessitats d’aquelles
persones que requereixen suport per desenvolupar les
necessitats, les activitats essencials de la vida diària i poder
exercir plenament els seus drets de ciutadania. És evident, per
tant, que hi ha un compromís polític amb el desenvolupament
i l’efectivitat de l’anomenada Llei de dependència. El nostre
grup parlamentari ja va manifestar en el debat de la
interpelAlació que considerava que la Conselleria d’Afers
Socials havia, efectivament, posat en marxa tots els mecanismes
necessaris perquè aquesta efectivitat de les previsions de la Llei
de dependència fossin una realitat: la contractació de més de 40
tècnics, constitució dels òrgans tècnics de valoració, l’inici del
procés de valoració, passant de 0 valoracions el mes de juny del
2007 a una mitjana de 690 mensuals en els deu primers mesos
de govern, i l’assignació dels primers 2.000 plans individuals
d’atenció així ho acrediten al nostre entendre.

Per tant, entenem que hi ha una aplicació real i constatable
per part de la conselleria d’aquesta llei de dependència. També
li vàrem dir en el debat de la interpelAlació que aquesta llei de
dependència era un procés obert, que s’aniria acomplint amb el
transcurs del temps, no és una qüestió senzilla i fàcil, com vostè
sap perfectament. Per tant, li hem de donar un cert recorregut als
procediments administratius, a la construcció d’infraestructures,
a la posada en marxa dels recursos de suport, d’acord amb
aquestes previsions legals.

Dit això, des del nostre grup parlamentari només podem
votar favorablement el punt 1 i el punt 5 de la seva moció; el
punt 1, perquè al final és l’aplicació de la llei, evidentment
estam d’acord que les lleis s’han d’acomplir i en aquest cas, a
més a més, estam bastant d’acord amb les previsions legislatives
i específiques d’aquesta llei, i perquè evidentment volem la
millora de les infraestructures, el que passa és que no podem
estar d’acord amb el plantejament i amb el to de fons que hi ha
darrera la moció, perquè pareix que no hi ha una voluntat clara
d’acomplir amb la Llei de dependència, que no hi ha una
voluntat de fer efectiva aquesta llei de dependència, cosa que,
evidentment, des del nostre grup parlamentari negam que sigui
així.

Pensam que hi ha un dimensionament adequat de l’equip per
fer les valoracions; pensam que s’està fent feina amb la
descentralització, hi ha totes unes negociacions per conveniar
amb els ajuntaments transferència de treballadors socials; hi ha
un plantejament en relació amb l’increment de les
infraestructures, el que passa és que, com vostè sap
perfectament, aquestes infraestructures noves que s’han de
posar en marxa requereixen una planificació, i la consellera ha
anunciat que es farà especial incidència en els centres d’estades
diürnes; requereixen aquestes infraestructures una finançació,
molt important, vostè sap que una de les grans assignatures de

la Llei de dependència és el finançament i com ho fa el Govern
central que és, diguem, el pare de la criatura, per tant com
dotarà pressupostàriament el Govern central el
desenvolupament d’aquesta Llei de dependència, però la
conselleria ha fet feina i ha signat un protocol i per tant hi ha
també una tasca feta en aquesta qüestió del finançament. I
després les infraestructures tenen a veure, com també vostè ha
dit, amb els suports i amb els convenis amb els ajuntaments,
amb els diferents ajuntaments que tenen infraestructures i
equipaments per prestar aquests serveis.

En aquesta tasca, també amb els ajuntaments, és evident que
hi ha una feina feta, es mantenen converses i se signen acords
amb els ajuntaments; ara bé, evidentment, aquests objectius que
vostès marquen del cent per cent de conveniar les places,
etcètera, evidentment estan en funció de les necessitats reals que
hi hagi i estan en funció de les capacitats econòmiques de les
diferents administracions, per tant, tot i que tal vegada es podria
compartir l’objectiu, evidentment no es pot assolir un
compromís tancat en aquest sentit.

Per tant, per aquestes raons, ja li dic, només podem donar
suport al punt 1 i al punt 5 de la moció, tota la resta la votarem
en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Serra, el punt primer d’aquesta moció diu, i llegesc literalment:
“El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible que
el Govern de les Illes Balears respecti el dret de les persones
dependents, a ser ateses d’acord amb el que preveu la Llei de
dependència.” Això equival a dir, com ja se li ha assenyalat
anteriorment, que el Parlament de les Illes Balears considera
que el Govern ha d’acomplir la llei i això no deixa de ser una
obvietat. Nosaltres ho aprovarem, perquè nosaltres estam
d’acord que el Govern ha d’acomplir la llei, però no ens deixa
de cridar l’atenció que haguem d’emfasitzar la idea que instem
el Govern a acomplir la seva obligació que és acomplir la llei.
En tot cas, per si de cas amb aquest punt hi havia la voluntat de
suggerir o d’insinuar que el Govern no acomplia, no feia els
seus deures respecte de la Llei de dependència, repetirem el que
ja vàrem dir en el debat d’interpelAlació, és a dir que nosaltres
pensam que el Govern fa un esforç considerable i el fa en
dotació de personal, en formació d’aquest personal, en
organització, per exemple amb la constitució dels òrgans de
valoració. I no només fa un esforç considerable sinó que, a més
a més, hi ha resultats, jo no repetiré les xifres, però hi ha
resultats tangibles i crec que importants i denotadors d’aquest
esforç al qual feia referència; hi ha resultats en valoracions, en
nombre de valoracions; hi ha resultat en plans individuals
d’atenció, és a dir, amb el nombre de plans que ja s’han fet, per
tant simplement votam a favor d’aquest punt primer, però
constatant que el Govern ja s’hi ha posat, ja ha posat fil a
l’agulla i ja fa bona feina.
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També votarem a favor, per començar amb els punts que
votam a favor, de la número 5, com ja li han dit els portaveus
anteriors, perquè compartim aquesta necessitat que el Govern
estableixi una línia de finançament per a entitats locals i entitats
sense ànim de lucre pel que fa a millora dels equipaments.
Nosaltres estam d’acord que la dependència només pot ser atesa
en colAlaboració amb els municipis, en colAlaboració també amb
la societat civil que fa una feina des del punt de vista de la
solidaritat, i ens sembla bé instar el Govern a actuar en aquesta
línia, però, com és lògic, com no pot ser d’una altra manera, ho
feim, instar el Govern a establir aquesta línia, convençuts que
això és el que té voluntat de fer, això és el que s’està fent i això
és el que continuarà fent.

La resta dels punts, els punts que no són l’1 i el 5, els
votarem en contra, i breument, repassam breument els motius
pels quals votam en contra.

Respecte del punt segon, aquesta voluntat de fer una llista
d’espera zero, que vostès entenen, com resa el propi text de la
moció, com que la prestació o que el recurs econòmic o que la
prestació que sigui arribi, acabi abans del període legal, ens
sembla un propòsit lloable, un desideratum positiu, però
nosaltres consideram que el que ha de fer el Govern és acomplir
la llei i per tant acomplir amb el termini legal; que en aquest
moment, a més, arribar a acomplir el termini legal ja és un
esforç molt important perquè tothom sap quina era la posició de
partida i quines són les dimensions, el repte de poder atendre
tota la gent a la qual la Llei de dependència atorga drets. És a
dir, recórrer la distància entre allò que teníem, la situació de
partida, i la situació d’acomplir l’objectiu legal ja és molt, ja és
avançar molt, el Govern ho està fent, el Govern camina en la
bona direcció i per tant no creguem que en aquest moment ens
haguem de marcar objectius de fer-ho encara millor del que
marca la llei. Quan ja aquesta llei estigui plenament
desenvolupada serem els primers a demanar que les coses es
facin amb la màxima celeritat possible i amb la millor atenció
possible. Per tant, votam en contra del punt 2.

Respecte dels altres punts, per dir-ho sintèticament, quasi
quasi diria que el motiu és sempre el mateix, és instar el Govern
a fer coses que o bé ja ha fet o bé està fent, i en altres debats
sobre temes diversos en aquesta cambra ja hem repetit els grups
de la majoria que no consideram raonable que aquest Parlament
hagi de tenir aquesta actitud continuada d’instar el Govern a allò
que ja fa, perquè sembla que posam en dubte o que sospitam
que no ho estigui fent. Per exemple, punt 3, el tema de la
descentralització a l’atenció de les persones dependents a través
de la xarxa d’atenció primària, ja s’està fent, ja s’està treballant
en els ajuntaments en aquesta línia.

El punt 4, el punt 4 el votarem, per dir-ho d’alguna manera,
en contra amb més convenciment que la resta, perquè diu: “El
Partit balear -perdonau-, el Parlament de les Illes Balears
constata que en el primer any de legislatura el Govern no ha fet
ni un sol tràmit per fer possible la construcció efectiva de nous
recursos sociosanitaris”. I clar, lògicament, nosaltres constatar,
només es pot constatar el que és veritat, i nosaltres no volíem
contribuir que aquest Parlament constatàs en fals per dir-ho així;
s’han fet tràmits, se n’han fet en diversos àmbits, en l’àmbit de
la planificació, en l’àmbit del finançament, en la signatura
d’aquest protocol al qual ja s’ha fet referència, i també en
qüestions més concretes, com són els tràmits per a la

construcció d’un futur centre terapèutic per a menors d’entre 12
i 18 anys. Jo no vull ser exhaustiu ni vull entrar en massa
detalls, crec que la consellera de la matèria ja ha donat mostra
en successives compareixences, en interpelAlacions, en respostes
a preguntes, de la seva disponibilitat total per oferir tota la
informació i per oferir detalls exhaustius de la gestió que es fa
per donar compliment de la Llei de dependència.

El punt 5, ja he dit que hi votaríem a favor. El punt 6è i el
punt 7è, respecte del punt 6è, d’instar el Govern a fer una línia
de concerts de places amb les administracions locals i sense
ànim de lucre, la votam en contra en part perquè ja es fa i en
part també, i amb això enllaç amb el punt 7è, perquè no veim
que ara haguem d’instar aquest concert del cent per cent de les
places, cosa que ens crida l’atenció, perquè, a més en el punt 7è
parla explícitament de les residències construïdes en sòl públic
de gestió privada licitades durant la passada legislatura, o sigui
que ens demanen que nosaltres corregim allò que varen fer
durant la passada legislatura. Crec que aquest Govern ja ha
donat prou mostres de la seva opció per la gestió pública, com
la gestió preferent i com la forma preferent d’adreçar el
problema de la dependència; ja ha donat mostres que quan hi ha
problemes amb aquestes residències o amb aquests centres que
sigui de gestió privada, pot actuar, i avui hem fet una pregunta
en el torn de preguntes sobre la intervenció que va tenir a les
residències d’Oms, de Son Güells i de Sant Miquel, i per tant
nosaltres no pensam que hi hagi dubtes que el Govern té l’ànim
de concertar cada vegada més places i sobretot concertar les que
siguin necessàries i també garantir la qualitat del servei. Ara bé,
si és el seixanta, si és setanta, si és vuitanta, si és noranta ho han
de determinar les necessitats de l’atenció als usuaris, les
necessitats que hi hagi segons la població, segons el territori; el
que no faran és determinar-ho segons els interessos de les
empreses que en aquest moment els sigui més convenient o no,
convenir el cent per cent de les places.

En qualsevol cas, vostès varen inventar el model de 60-40,
és positiu que ara ja el posin en dubte, però no venguin amb
aquesta exigència que de cop s’hagin de conveniar el cent per
cent, quan l’adequat és estudiar-ho en funció que s’hagin de
conveniar les necessàries per complir el que marca la Llei de
dependència, poder atendre tothom.

I finalment, el punt vuitè el votam en contra, crec que els
diputats i el diputat que ha fet aquesta moció, que ha exposat
aquesta moció era present a la darrera comissió d’afers socials,
sap que el que vol fer la conselleria en qüestió d’inversions, ho
té planificat, ho té pensat; sap que hi ha una aposta per fer
centres d’estades diürnes com a opció preferent, per residències
comercials, perdó, comarcals, comercials no, comarcals, i que
-comercials les feien vostès-, comarcals, i que en aquest sentit
crec que la política està ben determinada i ben planificada.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Serra, avui el conseller de Mobilitat a un moment
donat d’aquest ple deia que vostès canvien segons qui governa,
i jo prendré també aquestes paraules per dir-li el mateix a vostè
referent a aquesta moció que presenten avui aquí. Vostès,
segons estiguin en el Govern o segons estiguin a l’oposició,
valoren les qüestions d’una manera o d’una altra, tenen una
visió o una altra del tema. Jo esper que s’aclareixin d’una
vegada, segurament aquest congrés que celebraran els donarà
directrius i llavors seguiran una línia que tots almanco puguem
entendre i que supòs que serà una línia raonable, estiguin a
l’oposició o estiguin al Govern, defensaran el mateix d’una
manera o d’una altra.

Bé, crec que aquesta moció, crec que qualcú li ha dit, tots i
cadascun dels punts deixen veure darrera una intenció, jo diria
una mala intenció, de demostrar que el Govern no acompleix la
Llei de dependència, jo crec que aquesta és la seva intenció
darrera, perquè sobretot hi ha qualque punt que jo crec que és
molt agosarat per la seva banda haver-lo presentat aquí. Vostè,
avui mateix, ens comentava que el retard de 45 dies, que la
consellera ha reconegut, que el Govern reconeix, i vostè diu que
no hem de mirar enrera; bé, a mi em pareix molt bé no mirar
enrera, però tenim un retard de 45 dies, però vàrem trobar
damunt la taula 4.200 valoracions per fer, no n’havien feta ni
una. Per tant, evidentment, es varen haver de començar a fer
totes aquestes que dúiem endarrerides.

Entrant però ja als punts concrets de la moció, pel que fa al
primer punt, tot i que li votarem en contra, perquè evidentment
que el Govern respecte el dret, tots els drets d’aquestes
persones, crec que vostè sap que aquesta llei, si el Govern no
volgués respectar aquest dret de les persones, tots els ciutadans
i ciutadanes tenen dret a recórrer als tribunals perquè ho faci,
però això no serà necessari perquè el Govern li ha dit en
diverses ocasions que complirà totes i cadascuna de les
exigències d’aquesta Llei de dependència. Per tant, no tenim
problema a donar suport a aquest punt.

Pel que fa al punt 2, no em sembla molt seriós, Sr. Serra.
Quasi quasi li diria que em pareix una mica una boutade, si la
llei marca uns terminis se suposa que ho fa per raons de pes. I
miri, jo, si fos una altra persona que proposàs això, ja podria
pensar que potser no entén molt d’aquests temes, no hi està
familiaritzat, però, Sr. Serra, vostè, vostè que ha estat el
responsable de l’Institut de Serveis Socials del Consell de
Mallorca durant quatre anys que faci aquesta proposta,
sincerament, com li deia, amb tots els respectes, crec que és una
mica una boutade; vostè sap que això és absolutament
impossible. Per tant, no pot ser per ignorància, que es podria
disculpar, jo crec que només pot ser una mica per demagògia.
Vostè demana que la valoració sigui immediata, vostè diu que
l’assignació d’un recurs automàtica; vostè sap el que implica
una valoració i l’assignació del recurs corresponent; vostè sap
que hi ha d’haver uns tècnics, han de valorar no només la
situació d’aquesta persona dependent, sinó que també s’han de

valorar les seves condicions, amb qui viu, sobretot s’han de
valorar les condicions de la seva llar i de les possibilitats
familiars. Per tant, això no és una qüestió, Sr. Serra, de donar
una subvenció com les que es donaven des de l’Institut, que
aquestes sí que podien ser automàtiques, veu, però les
valoracions de la Llei de dependència no ho poden ser.

El punt 3. Crec que el portaveu del PP per a aquest punt
hauria de repassar l’acta del Ple de dia 20 de maig, la consellera
ja li va anunciar que l’opció del Govern és precisament la
descentralització de les persones dependents, i per això la
incorporació, i ho va explicitar ella molt bé, de 50 treballadors
socials als diferents municipis, precisament per a aquesta
descentralització. També la concertació de places a centres
d’estades diürnes i la construcció de centres de dia, però no
només la construcció, sinó també, i jo crec que és més
important, el manteniment d’aquestes places, perquè vostès, Sr.
Serra, construir sí que ho fan molt bé, allò seu és precisament
construir, ara, després, del manteniment ja és una altra qüestió,
d’això ja s’encarregaran uns altres, precisament moltes vegades
aquests ajuntaments que ara a vostè tant el preocupen.

Al punt número 4 vostè diu que “El Parlament constata que
el primer any de legislatura ...”, bé, miri, el Parlament no
constata res perquè no hi ha res a constatar, almanco en el sentit
que vostè ho diu. Jo li he de dir una altra vegada, vostè que ha
tengut responsabilitats de gestió no puc entendre que no s’adoni,
però bé, ja dèiem per què era aquesta moció, almanco el que ens
pareix a nosaltres, que abans de construir, abans de donar
passes, abans de gastar doblers s’ha de planificar, s’ha de
planificar. Ja entenc, com li he dit, que a vostès la planificació
almanco durant la darrera legislatura els va ser una mica igual,
els va ser una mica igual perquè, miri, vostè mateix, i li ho
llegiré textualment, deia -està en el Diari de Sessions-, per la
qüestió d’on s’han fet les residències, d’aquesta planificació o
no-planificació que vostès varen fer, vostè deia: “S’han fet on
s’han fet, però no s’han fet, i li ho puc assegurar, on hagués
agradat al govern anterior, sinó on hi havia possibilitats”.
Quines eren aquestes possibilitats?, allà on hi havia un govern
del PP?, perquè a altres municipis, tot i que es necessitassin,
com per exemple, i li ho puc dir, Alcúdia; li varen presentar...,
perquè vostè també ens deia l’altre dia que és que no havien
presentat solars; això vostè sap ben bé que és mentida, jo només
n’hi trec un, Alcúdia, i es va descartar; aquí no hi va haver cap
tipus de residència. Per tant vostès, planificació, cap ni una. Es
varen fer, vostè ho diu, aquí on es va poder, per exemple zona
de Sant Joan i Montuïri i aquesta zona n’estan ben servits; a
Palma, que és absolutament prioritari i necessari, que jo sàpiga
no en varen planificar ni en varen fer ni en posaren en
funcionament cap ni una.
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Pel que fa al punt número 5, li donarem suport perquè
evidentment el Govern té intenció de complir el decret,
efectivament, però jo també li recordaria que m’hagués agradat
que a l’altra legislatura també s’haguessin recordat d’aquest
decret, i jo crec que en molts de casos això va fallar, i si no així
estan les residències com estan.

Pel que fa al punt número 6 crec que també ja li he dit,
perquè en definitiva tots els punts aquí, que vostè ho mescla tot
una mica, crec que també ja li he dit que crec que aquest tema
del cent per cent de concertació de places jo crec que potser pot
quedar bé com una proposta, així, de l’oposició, però jo crec
que vostè veurà que no és raonable ni possible. Els ajuntaments
han de poder disposar també, s’han de concertar les places que
es creguin convenients, però ni una més. I pel que fa als consells
vostè sap que hi ha d’haver reunions, està establert que hi hagi
reunions entre el Govern i els consells; pel que jo sé, ja he vist
que vostè deia que no però pel que jo sé vostès només varen fer
una reunió el 2005 per arribar a acords de les places necessàries
que, com vostè sap, són competència dels consells insulars.
Aquí ja s’ha fet la reunió, s’ha arribat a acords, a un acord d’una
transferència de 3.950.000 euros. Per tant no sols es fa sinó que
es millora bastant en relació a la legislatura anterior.

Pel que fa al punt número 7, Sr. Serra, i, miri, dit amb tots
els respectes, i li ho he de dir, però crec que el seu cinisme en
aquest punt arriba a proporcions astronòmiques, perquè, Sr.
Serra, vostè recorda quantes discussions vàrem tenir a una altra
institució -no en aquesta, en el consell insular- sobre aquest
tema? Vostè sap quantes vegades jo li vaig recriminar aquest
sistema que vostès havien posat en funcionament de fer o de
donar a fer residències i reservar només una part? A mi em sap
greu que en el consell insular no sigui costum tenir un diari de
sessions perquè m’hagués agradat poder-li-ho llegir; no ho puc
fer però estic ben segura que vostè recordarà totes aquelles
discussions que vàrem tenir. Jo esper que això no sigui, aquesta
proposta que ens fa ara, no sigui per tenir contents aquests
senyors que ara es queixen de determinades residències, però
per descomptat nosaltres no estam -li ho han dit abans- per
arreglar les seves malifetes.

I pel que fa a punt número 8, li ho va comunicar ja la
consellera, li ho ha comunicat a la Comissió d’Assumptes
Socials en moltes ocasions i amb motiu de preguntes seves, li ho
ha dit en el debat de la interpelAlació en aquesta mateixa sala, i
vostè una altra vegada continua insistint, però vostè ja sap que
el nostre model no és aquest d’aquestes residències que vostès
varen fer així, a la babalà; el nostre model són ajudes a domicili,
són centres d’estades diürnes i residències comarcals,
evidentment, per a moments en què es necessitin.

I bé, Sr. Serra, com que no em vull allargar més...

(Remor de veus)

...només dir-li..., i posin-se tranquils, posin-se tranquils, no
passa res, però veig que estan una mica nerviosos, no passa res.
Miri, per molt que facin la seva credibilitat en qüestions de llei
de dependència és molt poca, i tanta sort que en aquesta
comunitat hi ha hagut un canvi de govern, perquè a Madrid, Sr.
Serra, prestacions zero; a Andalusia, amb un govern socialista,
6.000, i aquestes són les nostres credencials. 

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rado. Demanaria un poc de silenci en el Grup
Popular.

Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li demanaria, com a mínim, la
mateixa generositat de què ha gaudit la meva estimada
companya diputada, la qual, quan presideix la Mesa, no té la
mateixa vara de mesurar amb la resta de companys, i això ho
podem gaudir en el Partit Popular en moltes ocasions,
justament.

(Alguns aplaudiments)

Així que seguiré la seva primera recomanació, faig comptes
seguir-la al cent per cent: em posaré tranquil, no passi cap pena.
Amb la generositat de la presidenta estic convençut que
gaudirem de parlar de totes i cadascuna de les qüestions que
vostès han plantejat. 

I permetin-me que els avisi, en primer lloc, d’una absoluta
incoherència, una absoluta incoherència. Aquest parlament ha
de veure coses curioses, senyors del Partit Popular, companys,
que tan aviat a vegades patim d’aquestes qüestions, de veure
que el punt número 5 està calcat..., el punt número 5 que avui
ens aproven està calcat, és el mateix text, lletra per lletra, que el
que vaig presentar a la comissió; quina casualitat! En el seu
moment no va merèixer el suport de cap dels partits polítics que
avui donen suport al Govern; avui justament tenim l’oportunitat
de gaudir, i els puc assegurar que una satisfacció que puc tenir
com a portaveu d’aquesta àrea precisament, i com a persona que
avui ve a fer aquesta proposta en el plenari, és que val la pena
estar a l’oposició només que sigui per gaudir de qüestions com
aquestes, on finalment vostès se n’adonen que tenim raó. Moltes
gràcies, senyors dels partits que donen suport al Govern.

En la primera qüestió de totes, que fa referència a l’aplicació
de la llei, estam tots d’acord, però avui no he estat jo. La Sra.
Consellera va dir “arribam a tenir un retard de 45 dies en relació
amb el que marcaria la llei i és una cosa de la qual no ens
amagam”. No és que no ens n’hàgim d’amagar, és que hi hem
de posar solució, Sra. Consellera, hi hem de posar solució, i avui
constatam i el Partit Popular vol constatar que no es compleix
la llei, pel que sigui; però no es compleix la llei i s’ha de
complir la llei, i hem de fer tots un esforç perquè es compleixi
la llei, i vostès s’amaguen darrere dels papers, s’amaguen
darrere dels casos i darrere dels expedients per no veure
persones, i avui en aquest parlament hem de venir a veure
persones, i quan una persona espera un recurs, quan una persona
espera una prestació, és una persona que té una necessitat, és
una persona que ha d’esperar tres mesos que amb aquesta nova
llei els diguin si té o no dependència, i ha d’esperar tres mesos
més a veure si té un pla individual d’atenció, i ara encara ha
d’esperar 45 dies més que vostès considerin oportú atendre o no



1544 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 34 / 3 de juny del 2008 

 

atendre una persona. Això és la política que vostès fan dels
serveis socials, això és la política.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

I quan vostès parlen de casos, a mi no m’agradaria entrar en
una qüestió que vam dir l’altre dia, que era el tema de les xifres,
però miri, 11.922 solAlicituds; 6.479 valoracions -són dades de
la conselleria-; 4.200 hi tenen dret; 1.915 tenen qualque tipus de
prestació tècnica o econòmica. Jo els convidaria a restar 1.915,
que són les que tenen qualque tipus de prestació, menys 428,
que són les prestacions econòmiques que s’han rebut; per tant
la resta, que són 1.487, haurien de ser recursos de residència de
més. A mi m’agradaria recordar-los que a les residències
públiques hi ha 1.170 persones; m’agradaria dir-los també que,
de centres de dia, hi ha 400 persones, i si sumen dóna la xifra de
1.570; si resten 1.570 menys 1.487, són 83 recursos donats. 

Això és enganar; si és així és enganar, i els puc assegurar
que faré el possible per assabentar-me si això efectivament és
així. Que contrasta, curiosament, amb una acceptació tàcita
d’aquest parlament per part dels partits que donen suport al
Govern d’una ocupació d’un 20% en una residència i d’un 50%
en una altra. Això no és gestionar recursos, com vostès diuen.
Nosaltres serem experts a construir-les, però vostès a inaugurar-
les ben segur, i ben segur a tornar cap a un servei que ja veurem
com acaba, ja ens hi trobarem. I a tirar enrere qüestions que en
lloc de replantejar els concursos públics, que és ben lícit, si una
cosa no funciona, que vostès retornin cap a un sistema que ja
veurem quin cost té i veurem quin equilibri hi ha entre uns
funcionament i l’altre.

Però, bé, com que els doblers no són problema -ho diuen
vostès-, miri, jo record el passat dia 15 de novembre; a la
Comissió d’Hisenda quan presentaven els pressuposts jo els
deia que tendrien dificultats econòmiques que la setmana
passada, fa 15 dies, la consellera va reconèixer, però el dia 15
de novembre no era un problema, la consellera va venir a la
Comissió d’Hisenda i va dir que, com que això és un dret, si no
són suficients els doblers efectivament els hauran de donar, hi
hauran de ser. Idò no sé quin problema tenen ara per acceptar el
conjunt de mesures que els aportam en l’actualitat.

Segona incoherència seva, segona gran incoherència. Sra.
Rado, la convidaria a dues qüestions, escolti’m, per favor,
perquè li assegur que val la pena. Jo no sé si vostè ha passat per
Serveis Socials perquè, francament, permeti’m que ja ho dubti;
vostè ha estat directora de Menors i si s’ha llegit la Llei de
dependència haurà de saber que els tres mesos per a la
declaració de dependència, els tres mesos del PIA, són els
màxims i mai no són determinants per fer una (...). Per tant no
m’acusi a mi de no haver-m’ho llegit, crec que m’ho he llegit
amb bastant atenció com per poder-li dir a vostè que qui no ho
ha llegit és vostè i qui no té voluntat de millorar el servei és
vostè, precisament fent una valoració del tipus que vostè fa,
precisament.

(Alguns aplaudiments)

Segona..., tercera..., perdó, ja he perdut l’ordre. Tercera
incoherència. Els deman el cent per cent de la concertació de les
places de residències existents i construïdes, tot sigui dit, per
l’equip anterior, per una raó molt senzilla: primer de tot, perquè
la Sra. Consellera en comissió s’hi va comprometre i va dir que
ho estava examinant, i va dir que..., bé, no em digui que no
perquè li trauré el Diari de Sessions, és a dir..., va dir, i ho vull
llegir textualment, que ho veia amb bons ulls, que de fet
s’entenia que el problema serien les empreses i que això
evidentment s’havia de negociar; posat que això era la seva
voluntat, ho vaig incloure en aquesta moció per si era no només
voluntat de la consellera sinó dels partits que li donen suport;
però, Sra. Consellera, li he d’anunciar que no té el suport dels
seus partits, no té el suport dels seus partits per aplicar aquest
cent per cent, que és just el que vostès demanaven any rere any
en aquest mateix parlament en els anys anteriors. Això no es diu
precisament coherència, això no és precisament coherència.

(Alguns aplaudiments)

Una altra qüestió rellevant dins aquest tema: vostès tenen
l’oportunitat d’ampliar el concert de places per una qüestió molt
concreta, precisament perquè tenen els recursos, existeixen les
residències. Sra. Rado li demanaria que recuperàs les seves
notes, si les té, d’aquelles converses seves i meves en el consell
insular i veurà que la meva resposta era: “Avui concertam el
60%, quan puguem saber realment les necessitats concertarem
més si és necessari”; just això han dit avui vostès, tots els partits
que estan donant suport al Govern negant la meva postura, la
postura del Partit Popular en aquesta qüestió, negant
precisament el que nosaltres dèiem en aquell moment, que no és
altra cosa que era absolutament ampliable. Per tant deixen
malament la consellera quan diuen que no volen concertar el
cent per cent, si precisament diuen que ho estan mirant amb les
empreses, i deixen molt malament la seva pròpia postura en una
qüestió absolutament incoherent, que és dir que no a allò mateix
que vostès demanàvem fa quatre anys i a allò que posàvem a la
seva disposició amb un model que permet l’ampliació de places,
que permet tenir un sistema públic gràcies a fer una cosa
gradual, començar amb un 60-40, perquè és el que ens podíem
permetre i el que coneixíem de la demanda en aquell moment,
i avui a una qüestió que vostè mateixa diu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, moltes gràcies...

EL SR. SERRA I TORRES:

...que és que gràcies a l’actuació del Partit Popular avui hi ha
suficiència de recursos de residències.
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Gràcies, Sra. Presidenta. He de lamentar la seva manca de
generositat en aquesta qüestió i la generositat amb el Partit
Socialista.

(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sense entrar en polèmiques, la Sra. Rado, d’un temps de 10
minuts, s’ha passat de 2 minuts i 39 segons, i vostè, d’un temps
de 5, s’ha passat de 3,33, així que li demano, com a mínim,
rectificar.

(Remor de veus)

El temps queda molt clar a les pantalles.

(Petit aldarull a la sala)

Si els sembla bé...

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, si em permet un segon, per aquesta qüestió.

(Més remor de veus)

No era el nostre punt de vista. En tot cas... Si em permeten...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tranquils, tranquils que ja queda poc temps.

EL SR. SERRA I TORRES:

En tot cas..., en tot cas si efectivament ha estat així li don les
gràcies per la seva generositat pels tres minuts, tot i que li
demanaria sempre el mateix rigor amb absolutament totes les
intervencions.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Doncs amb aquest bon ambient i
tarannà, passem a la votació, i demano si hi ha assentiment en
els punts 1 i 5; senyores i senyors portaveus, és així?

Doncs podríem donar per aprovats per assentiment els punts
1 i 5.

I passam a la votació de la resta de la proposta. Passam a
votar, votam.

Resultat de la votació: a favor, 27 vots; no, 30 vots.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 3400/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
retribució de batlles o presidents d'entitats locals.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de les proposicions no de llei, i en primer
lloc debatrem la número 3400, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a retribucions de batles o
presidents d’entitats locals.

Per defensar-la té la paraula el Sr. Rodríguez per un temps
de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, la
aprobación el año 2006 de la Ley municipal y de régimen local
de las Islas Baleares supuso para los municipios de nuestras
islas, además de desarrollar aquellas competencias que no
habían sido fijadas en la Ley de régimen local del año 85, un
avance importante en cuanto a iniciar un reconocimiento
positivo para reconducir su mala financiación.

El Hble. Conseller de Presidencia, en su comparecencia en
la Comisión de Hacienda y Presupuestos del 13 de noviembre
de 2007, reconoció que según cálculos de la conselleria el 30%
de los gastos municipales se invierte por los ayuntamientos en
solucionar problemas que tienen sus vecinos cuyas
competencias no son propias de los municipios y, por tanto, no
están dotadas económicamente. 

Los ayuntamientos son sin duda la institución que más cerca
tienen los ciudadanos en su territorio, y los batles y batlesses las
personas en que más confían los vecinos para la solución de sus
problemas y dificultades cotidianas. En este contexto de penuria
económica que tienen nuestras corporaciones locales,
principalmente los que tienen menos población y por ello
disponen de menos financiación y recursos, se centró la parte
económica de la Ley municipal y de régimen local, que ha
supuesto un avance importante en la financiación municipal sin
que suponga por ello alcanzar el deseo que todos aspiramos
conseguir: que los municipios tengan los recursos que les
corresponden por los servicios que prestan realmente y no por
los que sean competentes.

Como vienen demostrando desde el inicio de la democracia
en los albores del año 79, los municipios son las instituciones
que más y mejor vertebran social, democrática y por supuesto
solidariamente cada uno de los territorios, tanto de nuestras
islas, de nuestra comunidad, como de todo el Estado. Es en este
deseo de atenderles en sus verdaderas necesidades que todos los
grupos parlamentarios hicimos un gran esfuerzo para fijar
mediante esta ley, la de régimen local de las Illes Balears, en su
artículo 205, que el fondo de cooperación municipal fuese como
mínimo del 0,7% del presupuesto que anualmente aprueba este
parlament para que ejecute el Govern de les Illes Balears; y
también el artículo 74 de esta misma ley, que establece como
situación novedosa en todo el Estado español que los alcaldes
o presidentes de entidades locales, o en su caso un miembro
electo de estas entidades, puedan percibir, de acuerdo con el
reglamento que se establezca, retribución por el ejercicio de su
cargo, dotando partida presupuestaria para atender estos gastos
en el fondo de colaboración económica a que se refiere la letra
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a) del artículo 205.1.3 de esta misma ley, en la forma y la
cuantía que disponga el reglamento o, si procede, la resolución
del Gobierno que lo regule, y siempre que ejerzan su cargo con
dedicación y en los términos fijados en dicha disposición.

Posteriormente, mediante el Decreto 63/2007, de 25 de
mayo, se regula el sistema de compensación económica
destinado a los municipios y a las entidades locales, a las
entidades locales menores de las Illes Balears, que abonen a sus
miembros electos retribuciones por el ejercicio de su cargo en
régimen de dedicación exclusiva al servicio de la gestión
pública local. Por medio de este decreto se establece que 34
municipios, los de menos de 5.000 habitantes de las Illes
Balears, y la entidad local menor de Palmañola son las
corporaciones locales que pueden acogerse a esta línea finalista
de sueldos, quedando el resto de municipios sin poder percibir
esta importante ayuda económica, sin duda positivista, que
permite una mayor dedicación a los ciudadanos de todos sus
alcaldes o alcaldesas.

Después de un año de estar en vigor esta medida la realidad
ha demostrado que es difícil entender que un municipio, por
poner un ejemplo, como el de Alaró, con 4.879 habitantes,
pueda acogerse a esta línea, mientras que otro, como Santa
Maria del Camí, con 5.325, queda excluido de la misma, cuando
ambos municipios tienen similares dificultades, problemáticas
vecinales y sin duda falta de financiación. Es verdad que en el
año 2006 el Govern hizo un esfuerzo importante no sólo para
esta línea de ayudas, sino en que la ley fijase el porcentaje del
0,7 del fondo de cooperación municipal, como he dicho
anteriormente. Es cierto que un año después de poner en marcha
esta iniciativa existe una disfunción entre las personas que
teniendo las mismas problemáticas no pueden acogerse a esta
línea financiera, y sin embargo tienen iguales carencias
económicas para hacer frente con garantía y respaldo financiero
a todas las dificultades que conlleva solucionar los problemas
próximos y justos que plantean sus conciudadanos.

Existen en Baleares cuatro grupos de municipios por número
de habitantes: 34 más una entidad local tienen menos de 5.000,
12 tienen entre 5.000 y 10.000, 7 entre 10.000 i 15.000
habitantes, i 15 tienen más de 15 habitantes. Con independencia
de la (...) que a esta proposición no de ley otorguen los grupos
parlamentarios que dan apoyo al Govern de las Illes Balears,
consideramos necesario ampliar la retribución mediante ayudas
finalistas para alcaldes o miembros electos de los municipios de
hasta 15 habitantes, es decir, extender la línea de ayudas de 35
a 54 municipios, convencidos como estamos de la bondad del
sistema, de las posibilidades que estas ayudas materializan para
la dedicación exclusiva de los alcaldes y alcaldesas que las
perciben para atender con mayor dedicación los problemas de
los ciudadanos de su municipio y que, de otra manera, ningún
alcalde, ningún batle ni ninguna batlessa, detraerán de su
paupérrimo presupuesto dinero de que no disponen para ponerse
un sueldo. Nos encontramos que nuestros cargos municipales
continuarán, si no aprobamos esta proposición no de ley,
primero procurándose el necesario sustento a través del ejercicio
privado, al ejercicio profesional, y después dedicarán a su
municipio el tiempo que les reste, sea poco o mucho, restando
el mismo casi siempre del que necesita su familia. 

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Popular insta al
Govern de las Illes Balears a la ampliación del sistema de
compensación económica destinado a los ayuntamientos y a las
entidades locales menores de las Islas Baleares, que abonen a
sus miembros electos retribuciones para el ejercicio de sus
cargos en régimen de dedicación exclusiva al servicio de la
gestión pública local, para extender esta medida a los
municipios de menos de 15.000 habitantes.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per fixar posicions...

(Alguns aplaudiments)

Per part del Grup Mixt la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Rodríguez, a les Illes Balears, com a la resta de comunitats
autònomes, tenim municipis de dimensions molt diverses i
també corporacions municipals que reben quantitats de diners
molt diverses per la via dels diferents impostos. Així els
pressupostos d’uns i altres municipis varien molt segons les
seves característiques particulars. 

Els limitats recursos econòmics dels municipis més petits a
l’hora de satisfer els serveis públics que han de realitzar suposen
una dificultat a l’hora de poder afavorir la dedicació dels càrrecs
electes locals. Amb la finalitat de donar suport econòmic al
desenvolupament d’aquestes tasques es regula un fons amb el
qual s’estableix un règim de compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments. D’aquesta manera el Govern de les Illes
Balears contribueix a fomentar l’accés a l’activitat política i a
dignificar l’activitat dels càrrecs electes dels municipis més
petits de les Illes Balears.

Aquest sistema serveix per ajudar a satisfer l’import de les
retribucions que corresponguin a batles i batlesses i a altres
possibles càrrecs amb dedicació exclusiva en les seves
responsabilitats polítiques. El desplegament d’aquesta iniciativa
està relacionat amb la Carta Europea de l’autonomia local que
va entrar en vigor l’1 de setembre del 1988, i que concreta que
la representació local ha d’assegurar el lliure exercici del seu
mandat, i ha de permetre una compensació econòmica
congruent amb l’esforç i amb la dedicació que se’n deriva.

Entenem que tot això guarda relació clara amb el que ja es
fa a les Illes Balears, a través del Decret 63 del 2007, que
desenvolupa la Llei de règim local a la nostra comunitat
autònoma, Llei 20/2006, de 15 de desembre. A les Illes Balears
hi ha 25 ajuntaments que es beneficien d’aquestes disposicions,
fet que implica una despesa de més d’1.200.000 euros per al
Govern de les Illes Balears.
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En aquestes circumstàncies no es pot votar a favor de la
demanda que fa el Partit Popular. A la seva pròpia proposició no
de llei el Grup del PP se salta una qüestió fonamental, la del
pressupost que puguin tenir els municipis de 15.000 habitants,
la dels ingressos que puguin entrar a les arques municipals;
entenem que seria poc congruent que municipis de 10 o 15.000
habitants es trobassin amb els batles i regidors amb dedicació
exclusiva, pagats des del Govern de les Illes Balears, fins i tot
si aquests gaudien d’una economia clarament sanejada. No s’ha
fet cap estudi fins ara, senyores i senyors diputats, sobre les
necessitats financeres d’aquests ajuntaments i per tant entenem
que estendre la mesura d’una manera generalitzada no seria ni
equànime, ni just, ni viable.

Sí que es podria estudiar, tal vegada, la realització d’un
decret basat en trams de població. Per exemple, és molt
possible, posem per cas, que un municipi amb 500 habitants
tengui unes necessitats molt diferents d’un de 5.000,
possiblement un de 500 no necessitaria comptar amb un batle o
una batlessa amb dedicació exclusiva, en canvi un de 5.000 sí.
Si es realitzàs un estudi de les característiques que hem
comentat, potser es trobaria que algun municipi de 5.000
habitants no necessitava en realitat que els sous dels seus
càrrecs fossin pagats per la comunitat autònoma i que, en canvi,
sí que n’hi hauria algun de 8, 10 o 12.000 habitants que sí que
ho necessitarien. En aquest cas, la política del Govern s’hauria
d’ajustar a les necessitats reals dels municipis, però això, com
hem comentat, requeriria un estudi acurat i una casuística
exhaustiva de la situació dels diferents municipis de les Illes
Balears, cosa que ara no tenim.

Consideram, finalment, senyores i senyors diputats, que els
membres del Partit Popular, entrant en aquest detalls i
presentant proposicions com la que ara comentam, poc rigoroses
des del nostre punt de vista, només es despista el problema
fonamental: la manca de finançament, les dificultats de
finançament tant pel que fa a la comunitat autònoma com també
pel que respecta als ajuntaments, als ens locals. Els nostres
ajuntaments, en molts casos, també pateixen manques
claríssimes pel que fa al seu finançament, mancances que posen
en greus dificultats la realització de les polítiques que serien
adequades en cada cas. Però bé, sense xifres, sense dades, sense
estudis no es poden fer generalitzacions com les que proposa
aquesta proposició no de llei que ens presenta avui el Partit
Popular. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei que ens fa el Grup Parlamentari
Popular, bàsicament, com s’ha dit, és ampliar aquestes ajudes a
les entitats locals fins als municipis de 15.000 habitants. Com
vostès saben, el sistema de compensació econòmica basat en
l’article 74 de la Llei 20/2006, del règim local, preveu que els
batles o els presidents d’una entitat local puguin ser retribuïts
per mitjà d’ajudes finalistes amb càrrecs de fons de
colAlaboració econòmica. Aquests fons, que venen referits a
l’article 205 de la mateixa llei, també s’ha de dir que aquesta

retribució és de manera voluntària i és renunciable. Això es va
desplegar mitjançant el Decret 63/2007, de 25 de maig, que ve
a establir els criteris d’aplicació i de funcionament del sistema
de compensació. Aquest decret estableix bàsicament tres
requisits que ha d’acomplir obligatòriament l’entitat local: el
primer és que la població del municipi no superi els 5.000
habitants; el segon és que la totalitat dels recursos ordinaris de
pressupost general de l’ajuntament no superi la xifra de 3.000
milions d’euros, i tres, que la xifra global anual de retribucions,
indemnitzacions i assistències que l’entitat local preveu, o per
abonar a la resta dels seus membres, no superi l’import de la
compensació solAlicitada. Són aquests els tres requisits.

Per a l’any 2008, ja s’ha dit, varen presentar solAlicituds de
compensació econòmica 27 corporacions; se’n varen concedir
25 i hi ha una quantia total per a aquest any 2008, una quantitat
considerable, que són 1.244.000 i busques d’euros, que suposa
una mitjana de més o manco 50.000 euros per a cada
corporació. Segons les dades oficials de l’Institut Nacional
d’Estadística, d’entitats locals de les Illes Balears amb una
població de fins a 5.000 habitants n’hi ha 31, i el nombre de
municipis amb una població d’entre 5.000 i 15.000 són 22, si no
ens hem equivocat; en cas de sumar aquestes entitats locals,
amb una població de fins a 15.000 habitants, podem arribar a
53, resultaria un nombre total de 53 municipis.

Municipis amb una població entre 5.000 i 15.000 habitants,
per exemple, hi ha Sant Llorenç, Muro, Campos, d’aquesta
manera aquests municipis compleixen amb els requisits de la
població, però no amb el requisit del pressupost inferior a 3
milions d’euros. Al marge del requisit del pressupost, que ens
sembla important, si tenim en compte que a l’any 2008 s’han
presentat 25 solAlicituds i que s’han concedit, més ben dit, 25
solAlicituds, la quantia, ho hem dit, són 1.244.000 i busques
d’euros, per afrontar les 22 solAlicituds més a causa de
l’ampliació que entenc que es demana, seria necessària una
quantia total de 2.339.000 euros. És a dir, el doble pràcticament,
això en menys d’un any.

El Grup Parlamentari Unió Mallorquina no li donarem
suport a aquesta proposició perquè creim que falta una previsió,
falta documentació i un estudi mínim econòmic, entre d’altres
coses no es parla del criteri de límit de pressupost, que ens
pareix important. Hem de tenir en compte que el decret que va
desenvolupar tot aquest tema és de maig del 2007, és a dir, no
ha passat un any, no ha passat un any, o fa un any, si vol, Sr.
Rodríguez, i demanam el doble del que es va demanar l’any
passat, sense argumentar, sense documentar i sense cap tipus
d’estudi; és a dir, no és normal que en menys d’un any canviïn
absolutament els criteris i doblem les repercussions
econòmiques. Crec que en aquests temes hem de ser seriosos,
s’ha d’evitar crear en els municipis, les entitats locals,
expectatives impossibles d’acomplir, expectatives de doblar en
un any pressuposts, i el que és aconsellable és que es tractin
aquests temes amb rigor, amb responsabilitat i fugir de
polítiques partidistes o de crear expectatives que tanmateix
sabem tots, tots, que no es podran acomplir.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel BLOC per Mallorca, té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Rodríguez, avui ens planteja, dins un debat general,
un de més concret, el debat general o el marc general és la
manca de finançament de l’administració local, dels
ajuntaments i crec que és evident que tots hem de convenir que
això és així, de fet s’ha citat la Carta Europea d’Autonomia
Local i una de les seves primeres demandes, un instrument com
s’ha recordat que fa vint anys que va ser subscrit per l’Estat
espanyol, deia que els ajuntaments havien de tenir finançament
suficient per a les tasques que duen a terme i per les que els
encomanaven la llei i l’ordenament jurídic. Com s’ha dit, a més,
no només succeeix això, sinó que l’ajuntament es posa al davant
de moltíssimes competències que no li corresponen o que, com
a mínim, no les té assignades, però que no pot fugir de la
primera línia, i que, per tant, és evident que cal aquesta millora.

La fórmula és trobar el com, i la manera com ens explica, o
que la proposta, encara que sigui puntual, que planteja el Partit
Popular no creim que sigui la més adequada. Nosaltres el que
voldríem és una corresponsabilitat fiscal, com hem demanat en
moltes ocasions, que el que ha de gastar sigui també responsable
d’ingressar i que doni la cara davant el poble, davant els seus
electors d’allò que fa comptes gastar. Per tant, el que ens
agradaria són uns ingressos proporcionals a les despeses i no ja
les transferències. Vist que tanmateix estam dins un esquema
absolutament instalAlat dins les transferències, que aquestes no
siguin finalistes, que no se’ls doni doblers dient-los ja
exactament per a què els han de gastar, perquè això condiciona
l’autonomia, condiciona el marge de sobirania de qui rep els
recursos.

Si és possible que dins una certa competència compartida,
com és en tants temes sectorials, hi pugui haver prioritat per part
de l’administració que té els recursos per orientar la despesa
municipal, amb decisions tan sobiranes, com és, per exemple,
si els càrrecs públics cobren o no cobren i quin sou, ens pareix
impropi que sigui decidit des d’una administració
supramunicipal. Donem a aquests ajuntaments, a aquesta
administració local, els recursos i que en facin el que trobin i no
els diguem què els que n’han de fer amb aquests doblers, això
és autonomia municipal, això és majoria d’edat i la resta és
orientar el que des dalt es pensa que és més convenient per als
ajuntaments.

Bé, el Partit Popular va introduir aquest esquema, la Llei de
règim local, i va fer, com s’ha apuntat, un primer tall de qui és
que podia accedir a aquests ingressos, eren els 5.000 habitants,
més de 3.000 milions de pressuposts, menys de 3.000 milions,
o, perdonau, sí, eren 3 milions, perdonau que de vegades entre
les pessetes i els euros encara comet qualque error. Aquests 3
milions, per cert, que no importa parlar d’enginyeria financera
per trobar fórmules i maneres d’adequar un pressupost inicial,
inicial, a una xifra que convingui a uns interessos diguem-ne
d’ingressos de la casa. Jo crec que hauríem d’intentar entre tots
promoure transparència amb els debats financers i aquests tipus
de mesures que tens doblers si acompleixes una determinada
aprovació inicial de pressuposts i les perds si no l’acompleixes,
ajuden molt poc a la transparència i a prendre mesures que
realment expressin el que és un pressupost o el que hauria de ser
un pressupost que cada vegada a la pràctica la veritat és que se
n’allunya bastant, sobretot els inicials, que és amb el que
seguim lluitant, amb el que siguin treballant, que són uns
pressuposts inicials en lloc de liquidacions.

En qualsevol cas, aquesta fórmula, que s’entén que és 2007-
2011, és la que hem trobat. Jo recomanaria realment que es
repensi i que es replantegi el sistema globalment, en qualsevol
cas es vagi aplicant aquesta fórmula, però que ja, mesos després
d’haver-la implementada per a un quadrienni, com a mínim,
m’imagín, senzillament avui mateix ja es vulgui canviar, i
aquesta proposta no era d’ahir, no ens pareix tampoc adequat.

S’ha recordat que això podria suposar doblar el cost actual
i ja crec que, ni per la quantia, no és el gran problema, perquè
tanmateix l’administració local hauria d’aconseguir aquests
recursos, sinó per la mecànica jo crec que no és la més
adequada.

L’argument que ens dóna el Partit Popular és la
discriminació, bé des d’Aristòtil que tractàvem que la justícia
consisteix en tractar igual els iguals i desigual els desiguals, que
m’imagín que és la fórmula que pretenia el Partit Popular quan
posa el tall en els 5.000 i en els 3 milions; els 5.200 i els 4.800
deia el Sr. Rodríguez, i els 15.200, 14.800 no hi és avui a la
pràctica; és a dir, regulam en concret, en conjuntura i no en
sentit de justícia. Jo intentaria sempre establir normes que es
vulguin apropar a la racionalitat, a un cert sentit de la justícia i
no a posar el llistat de pobles, perquè si no podríem
senzillament dir, aquest, aquest, aquest i aquest i no cercar
subterfugis, si el que he interpretat del gest que m’ha fet el Sr.
Rodríguez, era un simple subterfugi per sortir a una llista de
noms, es posen els topònims i no importa donar-li voltes.

Com que la fórmula no és aquesta sinó els 15.000 i sense
pressuposts, jo mantenc que el sistema, el retret de
discriminació tant serveix amb un com amb els altres. Per paga,
afortunadament, quan un apelAla a la igualtat sempre apelAla
perquè no hi hagi discriminació cap amunt, ningú es vol igualar
per baix; per tant m’imagín que els de 18.000 i els de 20.000 i
els de 21.000 sempre ens apelAlaran anar més amunt.

Crec que val més fer una reflexió més en profunditat sobre
el finançament dels ajuntaments, si cal dels límits o dels criteris
en els càrrecs polítics, que crec que és més un debat que és més
al carrer del que de vegades tenim dins les institucions, i
d’aquest resultat ja prendríem alguna decisió. Concretament,



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 34 / 3 de juny del 2008 1549

 

d’aquesta proposta que ens presenta el Partit Popular i tal com
l’ha argumentada, nosaltres, el nostre vot serà negatiu.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Miquel Àngel Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Se’ns
presenta un debat de fons interessant, avui ens toca del que
consideram municipalisme, del que consideram autonomia
municipal i de coherència política; avui es planteja, una vegada
més, i mai no sobra, la necessitat d’incrementar els recursos dels
quals disposen els ajuntaments de les nostres illes. No se’ns
escapa en aquest sentit que els nostres ajuntaments són el motor
fonamental per al desenvolupament econòmic i social
d’aquestes illes i, com a tals, han de disposar dels recursos
adients. També són un observatori privilegiat per detectar i
respondre a les necessitats d’una societat cada vegada més
complexa i exigent, de fet, gràcies a l’acció municipal s’han
resolt mancances importants en serveis, infraestructures i
equipaments que han transformat els nostres pobles i les nostres
ciutats en espais per a viure.

Només amb una visió municipalista i amb confiança en el
poder local dels ajuntaments es poden desenvolupar polítiques
de progrés econòmic, solidaritat i benestar social que conformin
territoris cohesionats i sostenibles. L’ajuntament, com a entitat
més propera a la ciutadania, és la porta d’entrada a les
institucions; la seva potència és, precisament, i com ja s’ha
comentat aquí, aquesta proximitat. És imprescindible, per tant,
que la nostra comunitat gaudeixi d’uns municipis forts
econòmicament i executivament, ciutats i pobles que, com s’ha
comentat, mantenen una actuació per sobre d’allò que dibuixa
el marc competencial actual, quantificable en un 30%. I és cert
que els ajuntaments necessiten un finançament adequat a les
seves necessitats, una activitat que moltes vegades no entén de
competències, el ciutadà demana solucions.

Reconeixem amb un marcat caràcter municipalista, la
necessitat d’augmentar la competència executiva dels
ajuntaments i entenem aquest municipalisme actiu d’una forma
lleugerament diferent a la del grup que avui ens proposa aquesta
mesura. Municipalista és aquell que contribueix a
l’”empoderament” del municipi, ”empoderament”. Entenem que
el Govern de la comunitat, així com els respectius consells
insulars han de facilitar, amb un criteri clar de proximitat a la
ciutadania, la satisfacció de les demandes socials del propi
municipi. És imprescindible que les nostres entitats locals
puguin adaptar els seus recursos a les seves necessitats socials
que tenguin.

I per analitzar aquesta nova proposta del Grup Parlamentari
Popular és imprescindible recórrer a l’origen, al pecat original
de la qüestió, que és l’article 74 de la Llei 20/2006, municipal
i de règim local de les Illes Balears, i el posterior decret, de fet
avui, fet i fet, només debatem una ampliació d’aquest decret;
amb aquest article concret es preveu que el presidents i
presidentes de les entitats locals, batles i batlesses o un membre
electe puguin ser retribuïts amb ajudes finalistes a càrrec del
Fons de ColAlaboració Econòmica. El Decret 63/2007, per la
seva part, de 25 de maig de l’any passat, estableix concretament
catorze retribucions periòdiques brutes de 2.703,83 euros, més
el cost de la Seguretat Social que són dotze mensualitats de 935
euros, aproximadament. I actualment 25 municipis es beneficien
exactament amb les mateixes condicions, són 25 municipis
diversos dins un ventall de fins a 5.000 habitants.

El debat d’avui, de fet, és de fons i de forma, més que de
xifres, el debat és en allò que volem millorar, si volem millorar
la retribució d’un càrrec o si realment volem millorar
l’eficiència de tota una corporació municipal; el debat resideix
en com rendibilitzar millor la inversió pública tenint en compte
els ciutadans i ciutadanes de Balears, i això passa
necessàriament per la flexibilització dels ingressos que rebin els
ajuntaments, molt en la línia del que comentava el Sr. Alorda.

Crec que és important no perdre de vista algunes frases de
l’exposició de motius de la Llei de règim local, sentències com
“nova concepció que permet fer realitat institucional el principi
d’autonomia local consagrat a la Constitució i a la Carta
Europea de l’Autonomia Local”, o “potenciar la capacitat de
gestió i la capacitat de l’entorn econòmic i social”, sentències
com aquestes no es veuen reflectides en tota la seva magnitud,
precisament per aquesta manca de flexibilitat d’aquest decret.
Hi ha mesures que ens mostren que aquesta flexibilització de
l’administració autonòmica és possible, un dels casos és
precisament el Fons Autonòmic de Compensació que té en
compte tant la renta per càpita com la població del municipi, i
flexibilitzar en aquest cas és permetre que cada ajuntament
distribueixi els ingressos en concepte de retribucions de la
manera que consideri oportuna.

Crec que és senzill calcular la quantitat diferencial entre el
que està disposat a pagar un ajuntament i el que ha de pagar en
concepte d’aquesta retribució per una dedicació exclusiva. I
m’agradaria prendre un municipi com a exemple, un municipi
dels quinze municipis de les Illes Balears amb una població
inferior a 2.000 habitants, concretament de Mallorca, aprofitant
que l’exposició de motius de la proposició no de llei fa
referència a aquests municipis petits; aquest municipi en concret
té un pressupost ordinari de 700.000 euros, una quantitat que
estava disposat a pagar i de fet pagava l’equip de govern durant
la passada legislatura, per una dedicació exclusiva era de 20.000
euros per any, no és el sou d’un assessor de Calvià, però és un
sou digne. La quantitat de la compensació són 49.766 euros
anuals, per tant la quantitat diferencial és de 29.766 euros,
resten gairebé 30.000 euros per invertir en una altra dedicació
exclusiva. Només és un exemple, no faig cap tipus de proposta
concreta.
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Per tant, avui podem concloure que el sistema que avui ens
exposen és ineficient, perquè és possible millorar el benefici
social sense perjudicar econòmicament ningú, és aquesta
llibertat de l’ajuntament de poder efectuar les seves polítiques
amb total llibertat. Com ja s’ha comentat, la proposició no de
llei fa referència a la variable població, però en cap cas es fa
referència als tres criteris que, als altres dos criteris que el decret
estipula, aquests tres són el fet poblacional; el segon és el
pressupost extraordinari que en qualsevol cas pot ser superior a
3 milions d’euros, i el tercer és que la xifra global de
retribucions de la corporació no superi l’import de la
compensació. Localitzam 2 municipis, segons dades de, 22
municipis, perdó, segons dades de l’Institut Nacional
d’Estadística, a dia 1 de gener del 2007, amb una població
compresa entre 5.000 i 15.000 habitants, concretament són:
Alaior, Alaró, Andratx, Artà, Binissalem, Bunyola, Campos,
Capdepera, Es Castell, Formentera, Lloseta, Muro, Sa Pobla,
Porreres, Sant Joan de Labritja, Sant Llorenç, Sant Lluís, Santa
Margalida, Santanyí, Sóller i Son Servera, no n’hi ha cap
d’aquests que compleixi els tres requisits que marca el decret,
no n’hi ha cap. De fet ja hi havia tres municipis que no
acomplien aquests tres requisits, com era en el cas de Porreres,
Ses Salines i Esporles, sense arribar als 5.000 habitants, tots
tenen un pressupost superior a 3 milions d’euros i molts tenen
unes retribucions globals superiors als 49.766 euros en qüestió.

Aquesta és la primera de les incoherències d’aquesta
proposició no de llei, perquè simplement no aporta res, no
aporta res. La segona és que es presenti aquesta proposició no
de llei quan fa un any que es va presentar el decret, publicat en
el BOIB dia 31 de maig del 2007, és que ja havien passat les
eleccions, varen posar en funcionament les noves corporacions
municipals. I qui firma el decret i qui firma aquesta proposició
no de llei és la mateixa persona.

Bé, dit això, ens dóna la impressió que és un nou globus
sonda, ens dóna la impressió que està elaborat sense cap tipus
de rigor, sense planificació, sense cap tipus d’anàlisi de les
repercussions econòmiques que puguin derivar d’aquesta
proposta, absolutament res. Avui, evidentment, no podem donar
suport a aquesta proposició no de llei perquè és una proposició
no de llei elaborada, des del nostre punt de vista, des de la
improvisació i fins i tot, diríem, amb poques ganes que sigui
aprovada. En qualsevol cas, i per si no havia quedat clar, estam
disposats a debatre noves mesures de finançament local;
visualitzam com a imprescindible crear un nou marc de
finançament municipal estable i sobretot creiem en un model de
ciutat amable, un municipi del qual puguem gaudir, on el
ciutadà sigui tot aquell que visqui, treballi i estimi la ciutat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pareix que sí vol fer ús de la paraula el
grup proposant, Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Yo
creo que la terminal mediática, quiere decir del Gobierno que
les manda a los grupos que apoyan al Gobierno, la intervención
para estos casos, que es homogénea, es igual, no ha caido en lo
que dice, o no se han leido la proposición no de ley o no ha
caido en ésto; es evidente que para la medida que pongo yo, lo
que dice la proposición no de ley es que (...) “a la ampliación
del sistema”, quiere decir que los municipios que tengan 10.000
habitantes no pueden tener límite de 3 millones, tendrían que
tener otros límites, no el mismo para todos.

Es evidente que el decreto lo hice yo, era consciente en mi
aportación al municipalismo de las Islas Baleares, esto también
hay que reconocerlo, hasta que yo no fue conseller los alcaldes
(...) ayudas, es corta, pero es un paso de gigante; es evidente que
me costó muchísimo sacarla en el Consejo de Gobierno porque
tampoco había recursos, pero sigue, como yo soy constante y
evidentemente querré avanzar en el tema éste, parece ser que el
problema está en que de 1 millón y medio y 200.000 euros
passaremos a 2.400.000, dos millones y medio de euros. No se
preocupen que yo traeré otra proposición de ley y les diré qué
hace este Gobierno con 2.500.000 euros, y veremos si es más
justo que se haga esto o que se dé el sueldo a los alcaldes.

Hablo en nombre de aquellas personas que están 24 horas
dedicándose a la política, a solucionar problemas muchas veces
culpa de este Gobierno o del Consell de Mallorca o del
Gobierno del Estado, pero que son de sus vecinos y tiene que
atenderlos. Yo soy municipalista porque, además, lo he
mamado, he sido municipalista, he sido concejal ocho años y sé
ese problema que hay. Hay muchos que esto no lo conocen y al
no conocerlo ignoran lo que es ser alcalde de un municipio.

Y Sra. Esperanza Marí, si hay que remunerar a los alcaldes,
por ejemplo, según sus problemas y sus habitantes habrá que
hacer lo mismo con los directores generales ¿verdad que sí?
Porque aquí hay una directora general, pues por ejemplo la
consellera de Asuntos Sociales, que (...) ha cambiado de trabajo
y gana igual que una directora general de Justicia, que no tiene
ningún trabajo, mire usted si (...) A los alcaldes hay que
discriminarlos, a los directores generales no.

Mire, yo, como veo que no van a apoyar el tema este, podría
decir muchas cosas más, pero el Sr. Alorda, que es secretario de
administración local, y lo sabe muy bien ésto, sabe muy bien
que siempre han estado y continuan estando los secretarios, a
los que respeto muchísimo, mejor pagados que los cargos
municipales, y posiblemente hayan tenido más trabajo los
cargos municipales que los secretarios. Pero esto es así, y todos
los que estamos aquí, todos los que estamos aquí y la Mesa
inclusive están mejor remunerados que los alcaldes, y no
estamos 24 horas dedicados a ello, y olvidamos cuando aquí, en
vez de tenerse remuneración cobran dietas. Los alcaldes siguen
sin cobrar o los que cobran (...), algunos siguen sin cobrar o
están mal pagados.
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Yo creo que tienen que hacer una reflexión. Voten ustedes
lo que quieran, voten en su conciencia. Yo hice un decreto que
me costó muchísimo hasta 5.000 habitantes, y creo que hay que
hacerlo hasta 15.000; voy a decirles por qué: porque el último
municipio de menos de 15.000 habitantes es Sóller, con 12.000,
y el primero posterior es Alcudia, con 16.000; por lo tanto hay
un margen importante para saber muy bien que sí que
posiblemente la medida será más práctica. Yo hice lo que puede
y ahí está, hice lo que pude; puse el 0,7% como mínimo del
fondo de cooperación municipal y puse sueldo a posiblemente
35 alcaldes, que algunos se han acogido y otros no porque no les
interesa, pero evidentemente si este gobierno quisiera
modificaría el decreto y podría posibilitar que los municipios
tuviesen un digno representante remunerado para dedicarse a
sus problemas.

Gracias, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

(Aplaudiments)

Si els pareix bé i conclòs el debat procediríem a la votació.
Passam a votar, votam.

(Remor de veus)

Bé, no es preocupin; també tenim una interferència que crec
que han arreglat, al final, però han espenyat la resta.

Passam a votar.

(Més remor de veus)

Votam.

Sí, 27; no, 30.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 362/08, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a mesures per consolidar l'espai de TDT en català.

I passam finalment a la proposició no de llei registrada amb
el número 362, presentada pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a mesures per consolidar l’espai
del TDT en català

Té la paraula el Sr. Barceló, del BLOC per Mallorca.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds presentam avui una proposició no de
llei de mesures per consolidar l’espai de televisió digital
terrestre en català. Amb aquesta iniciativa pretenem instar els
governs de les Illes Balears, de Catalunya, del País Valencià i
d’Espanya a prendre els acords necessaris per garantir que el
procés de transició de la televisió analògica a la TDT no
implicarà en cap cas una reducció de l’oferta televisiva en català

a les Illes Balears, sinó que, al contrari, haurà de ser aprofitada
per augmentar i millorar aquesta oferta, així com per consolidar
un espai comunicatiu comú i mútuament enriquidor per als
diferents territoris que conformam els Països Catalans.

Pensam que la construcció d’un espai de comunicació propi
i en llengua pròpia és vital per poder dur a terme amb èxit el
procés de redreçament nacional d’un país com el nostre, que
durant tants d’anys ha patit una enorme pressió uniformadora
per part de l’Estat. Idò convé recordar que el moment àlgid
d’aquest intent de desnacionalització de les Illes Balears va ser
la dictadura del general Franco, durant la qual l’Estat tenia com
a objectiu la supressió de l’esfera pública de les llengües i
cultures no castellanes de l’Estat espanyol. Cal destacar que
l’inici de les emissions de televisió va ser l’any 1956,
precisament en plena dictadura franquista, i no cal dir que la
diversitat lingüística de l’Estat no va ser tractada per part de
Televisió Espanyola com un valor enriquidor; les llengües
diferents del castellà simplement no existien. Sortosament el
franquisme no va assumir els seus objectius i la transició a la
democràcia i la recuperació de l’autonomia varen posar les
bases perquè les Illes Balears i el conjunt de la comunitat
lingüística catalanoparlant ens puguem dotar d’una esfera
pública pròpia i plural i d’un espai audiovisual en la nostra
llengua.

Les primeres passes precisament les va fer Televisió
Espanyola, que a finals del 79 va començar les desconnexions
emeses íntegrament en català. L’impuls decisiu va venir en tot
cas amb la posada en marxa de les televisions autonòmiques;
l’any 1983 començaven les emissions de TV3 a Catalunya i
l’any 84, arran d’un moviment cívic encapçalat per Voltor, per
l’Obra Cultural Balear, es varen instalAlar repetidors que feren
possible la recepció de la televisió autonòmica catalana.
Posteriorment l’any 2005, com sabem, IB3, la nostra televisió
autonòmica, suposa també una fita importantíssima perquè
impulsava l’articulació d’un espai audiovisual propi per al
conjunt de les Illes Balears.

Ara bé, l’espai de comunicació en català no està consolidat,
ja que encara és incomplet i no gaudeix de l’estabilitat legal
institucional desitjable. A més el procés d’implantació de la
TDT suposa un canvi molt profund en el panorama audiovisual
i imposa nous reptes als quals donar resposta. Si aquest espai
comunicatiu en català no gaudeix de l’estabilitat legal i
institucional que nosaltres desitjaríem és perquè, si bé és cert
que les comunitats autònomes exerceixen competències en la
regulació dels canals de televisió que tenen un àmbit de difusió
equivalent o inferior al territori de la comunitat autònoma,
també és cert que l’Estat manté les competències exclusives en
la regulació de l’espectre radioelèctric a través del qual arriben
els continguts, és a dir, els canals de televisió.

D’altra banda, respecte a les emissions televisives que
excedeixen l’àmbit d’una comunitat autònoma, hi ha la
possibilitat que dues comunitats signin convenis, com sabem,
per establir la reciprocitat d’emissions de les respectives
televisions autonòmiques. En darrer terme l’Estat té la darrera
paraula sobre l’àmbit supraautonòmic. Idò bé, el Govern de les
Illes Balears, també com sabem, ha signat dos convenis
d’aquesta mena: el primer l’any 2004 amb la Generalitat de
Catalunya per a la reciprocitat de les emissions de les
respectives televisions públiques i que va donar cobertura legal
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a la recepció de TV3 i Canal 33, i també incloïa el compromís
que l’any 2008 IB3 es pogués rebre a tot el territori de
Catalunya; bé, això de moment s’incompleix perquè actualment
IB3 només es veu a l’àrea de Barcelona. L’altre conveni, el
signat l’any 2005 entre els governs balear i valencià, presidits
aleshores per Jaume Matas i Francesc Camps, respectivament,
només contemplava la recepció de Canal 9 i de Punt 2 a les Illes
Balears i no a la inrevés. 

Pel que fa a la recepció de TV3 al País Valencià, fins fa poc
havia estat possible gràcies als repetidors instalAlats els anys
vuitanta arrel de les mobilitzacions populars encapçalades per
Acció Cultural del País Valencià, però també com sabem la
Generalitat Valenciana darrerament ha emprès una virulenta
campanya contra la recepció de TV3 en el territori valencià i ha
començat a tancar aquests repetidors contra la voluntat de gran
part de la societat valenciana, que no entén aquest atac a la
llibertat d’expressió i a la pluralitat informativa, i també, tot
s’ha de dir, davant la passivitat del Govern de l’Estat. Això ha
estat possible per la precarietat del marc legal institucional al
qual fèiem referència i, fruit d’aquest marc jurídic que no
ofereix seguretat i estabilitat, ja que depèn en gran mesura de
conjuntures polítiques, l’espai de comunicació en català
continua a hores d’ara incomplet.

La transició a la televisió digital terrestre implicarà el
cessament de les emissions de la televisió analògica, la famosa
apagada analògica, a Menorca i a Eivissa prevista per al 30 de
juny del 2009, a Mallorca un poquet més tard, 31 de desembre
del 2009. L’efecte més notori d’aquest procés d’implantació de
la TDT i de l’abandonament de la televisió analògica serà la
multiplicació de l’oferta de canals de televisió: cada canal
analògic podrà incloure un múltiplex digital, és a dir, quatre o
cinc canals de televisió. La conseqüència és que la gran majoria
de canals digitals que rebrem oferiran continguts produïts fora
de les Illes Balears i exclusivament en castellà. 

A les Illes Balears ja estan concedides les llicències per a 28
canals digitals de televisió locals i 12 canals insulars. No cal dir
que la pràctica totalitat d’aquests canals no han començat a
emetre, a excepció feta dels que ja ho feien en analògic.
Respecte als canals de TDT d’àmbit autonòmic la normativa
estatal preveia un sol múltiplex per comunitat autònoma, i a les
Illes Balears aquest múltiplex està ocupat per dos canals digitals
públics, corresponents a IB3, més dues concessions privades
atorgades la passada legislatura, una de les quals encara no ha
començat les emissions i l’altra emet cursos d’anglès. Sobren
comentaris.

Amb aquest panorama fins ara no hi havia possibilitat de
normalitzar la recepció de les emissions de TDT de TV3, Canal
9, Punt 2, Canal 33, en el nostre país de manera prèvia a
l’apagada analògica. Precisament aquest és l’objectiu principal
d’aquesta proposició no de llei, perquè pensam que no es pot
tolerar que l’arribada de la TDT suposi només l’emissió de
canals estatals en castellà, i fins i tot de canals locals que
dubtosament podrien emetre mai continguts realment locals i,
al mateix temps, pugui implicar la fi de les emissions de
televisions autonòmiques del nostre àmbit lingüístic que hem
rebut des de fa molts d’anys i que per tant estan consolidades
dins la nostra oferta televisiva. El criteri, per tant, en tot cas ha
de ser que l’arribada de la TDT no pot implicar la reducció de
l’oferta de televisió en català.

S’ha de dir que el passat mes de març el Ministeri
d’Indústria va atorgar un segon múltiplex a la comunitat
autònoma en resposta a la solAlicitud que precisament el Govern
de les Illes Balears actual li havia demanat. Hem de felicitar per
tant el Govern per aquesta gestió, que suposa una passa
endavant molt important per aconseguir l’objectiu assenyalat.
Ara bé, aquesta passa necessària no és suficient; ara el Govern
ha de concretar la reciprocitat de les emissions amb Catalunya,
fins i tot si cal renegociar el conveni; ha de signar un nou
conveni amb el País Valencià que impliqui la reciprocitat real,
si més no intentar-ho; i ha d’exigir al Govern de l’Estat que
faciliti més mesures tècniques, per tant nous múltiplex, si cal,
per tal de garantir la recepció de canals de televisió tan
importants com el 3/24, el 300, etc., que actualment no es reben.

Entenem que la prioritat en aquests moments ha de ser poder
rebre en TDT els canals de televisió en català que ja es veuen en
analògic, rebre per tant TV3, Canal 33, Canal 9 i Punt 2, però
l’objectiu que ens hem de marcar ha de ser rebre a les Illes
Balears tots els canals que es puguin posar en marxa en la nostra
llengua. Sabem que la normativa ens permet la possibilitat de
gaudir d’un tercer múltiplex quan es produeixi l’apagada
analògica i sempre que les condicions de l’espectre radioelèctric
ho permetin. Hem de prendre posicions ja i anar vius; no hem
d’oblidar que qui té les competències en la gestió de l’espai
radioelèctric és l’Estat. 

Per últim, amb l’objectiu de consolidar i cohesionar l’espai
de comunicació en català, la proposició que presentam també
insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat,
respectivament, a prendre els acords i les mesures necessaris per
impulsar un canal o canals de televisió per a l’àmbit de l’arc
mediterrani, i així mateix també proposam al Govern de l’Estat
i a Radiotelevisió Espanyola a posar en marxa un canal de TDT
amb cobertura a tot el territori de l’Estat que utilitzi com a
llengües vehiculars català, gallec i euskera. En definitiva
consideram que la televisió pública estatal ha de complir amb el
mandat constitucional de protegir i promoure la diversitat
lingüística de l’Estat incorporant altres llengües diferents a la
castellana a la seva programació per al conjunt del territori
estatal. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Mixt, hi ha algú que hagi d’intervenir? La Sra. Marí té la
paraula.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Barceló, la proposició no de llei que ens presenta avui el BLOC
per Mallorca i PSM-Verds consolida el debat sobre l’espai
comunicacional català, que des del nostre punt de vista encara
es troba en una situació de considerable feblesa.

Efectivament sembla que a la fi salvarem la recepció de
canals de televisió en llengua catalana a través d’aquest nou
múltiplex que farà possible la reciprocitat entre les Illes Balears
i Catalunya per una banda, i entre les Illes Balears i el País
Valencià per una altra. Això és correcte i des del nostre punt de
vista constitueix una qüestió de mínims per anar avançant en la
creació d’aquest espai comunicacional entre les diferents
autonomies que compartim la llengua catalana com a llengua
pròpia.

Ara bé, presentar el que és una qüestió de mínims com la
panacea de la consolidació de l’espai comunicacional català ens
semblaria prou exagerat. Pensem que conjuntament amb els
múltiplex que faran possible la recepció dels canals en llengua
catalana arriben cinc múltiplex, cosa que implica 20 canals
íntegrament en llengua castellana. Realment es procedeix, per
tant, a consolidar el que s’ha anat assolint a l’hora de crear
l’espai comunicacional català, però també es consolida encara
amb molta més força un espai de mitjans de comunicació en
llengua castellana a les Illes Balears que crea encara una major
desigualtat entre l’oferta existent en cadascuna de les llengües
oficials a la nostra comunitat autònoma.

A més a més, en les intencions del Govern espanyol i del
d’aleshores ministre d’Indústria, Joan Clos, no hi havia tant la
intenció de crear un espai comunicacional català com de fer
possible la recepció mútua de canals de televisió autonòmics
entre comunitats autònomes veïnes; al País Valencià podran
rebre així, per exemple, la televisió de Múrcia. Es tracta, per
tant, d’una mesura que valoram positivament, però tampoc no
es pot presentar com un acte de generositat ni de magnanimitat
per part de l’Estat. L’Estat històricament s’ha mostrat com a
més preocupat per impedir l’espai comunicacional català que no
per consolidar-lo, i si s’ha consolidat ha estat per l’esforç que
des de la societat civil a través de dècades s’ha fet perquè a les
nostres illes o al País Valencià es poguessin rebre amb
normalitat els mitjans de comunicació en llengua catalana, i s’ha
de fer constar que moltes vegades la societat civil s’ha trobat
ben tota sola i fins i tot aïllada en aquesta tasca tan necessària
per als nostres països.

A més a més si l’Estat vol ser mínimament respectuós amb
el manteniment de la pluralitat i de la diversitat lingüística i
cultural, com és la seva obligació per imperatiu constitucional,
no pot deixar de banda elements com ara la creació d’una
televisió que es pugui veure i que sigui per igual pròpia de totes
les comunitats autònomes del que a la proposició no de llei
s’anomena arc mediterrani i que nosaltres anomenam Països
Catalans. I de la mateixa manera també té l’obligació, si més no
moral, de constituir un canal de televisió espanyola general per
a tot l’Estat que sigui vehiculat en català, en basc i en gallec.

Votarem per tant a favor dels diferents punts que planteja
aquesta proposició no de llei presentada pel BLOC per Mallorca
i PSM-Verds perquè consideram que són bàsics perquè s’avanci
en la consolidació d’aquest espai comunicacional en català, i per
tant consideram que són bàsics també per al futur de les nostres
llengua i cultura. És imprescindible la reciprocitat amb
Catalunya i amb el País Valencià a l’hora de tots poder veure els
canals de les altres dues comunitats autònomes, seguint, per
tant, el model semblant al del Consell Nòrdic, en què tots els
ciutadans de cadascun dels països escandinaus poden veure totes
les cadenes de televisió públiques de cadascun d’aquests països,
com ho és per a la consolidació d’un espai propi l’articulació
d’una televisió que sigui sentida per catalans, valencians i
balears com a pròpia en la mateixa mesura i global de tots
nosaltres, i per avançar en el reconeixement de la pluralitat real
a l’interior de l’Estat des de Madrid haurien de començar a
donar exemple emetent en català, en basc i en gallec. Trobam,
en aquesta línia, sorprenent que no es posi cap tipus de clàusula
lingüística a les televisions que emeten des de Madrid, només
en castellà per a tot l’Estat, obviant l’existència de les altres
llengües pròpies. 

Hem de ser exigents, senyores i senyors diputats, i reclamar
sempre allò que ens és fonamental, sense veure com a grans
assoliments allò que són només elements per cobrir les
necessitats mínimes. Tot i això encara queda un llarg camí per
consolidar un espai propi de mitjans de comunicació i una
opinió pública cohesionada a això que per seguir el llenguatge
de la proposició no de llei en direm ara arc mediterrani.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, atès
que el nostre grup coincideix plenament amb els dos portaveus
que m’han precedit en l’ús de la paraula i que ja és una hora que
comença a ser raonable d’acabar la sessió, entenem que no hem
de repetir molts dels arguments que ja s’han expressat. 

Evidentment el nostre grup donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Entenem que és una proposició no de llei
que es mou dins el possibilisme, dins la realitat; ja sabem que no
arreglarem a través d’aquesta proposició no de llei una situació
televisiva francament desigualitària per a la llengua pròpia
d’aquest país, però evidentment ens movem dins la voluntat de
regularitzar una situació que es pot produir en el futur i que es
va produir en el passat amb la televisió analògica. És evident
que en aquest parlament molt sovint discutim proposicions de
compliments de lleis; idò en aquest cas també estam complint
una llei, perquè és evident que des de l’any 1986 la Llei de
normalització lingüística estableix que el Govern de les Illes
Balears ha de dur a terme totes aquelles accions necessàries
perquè es rebin els canals d’altres autonomies emesos en
llengua catalana, i aquesta situació que s’ha anat produint no es
va produir per l’acció del Govern sinó per l’acció i el
compromís de l’Associació Voltor, d’una associació vinculada
a l’Obra Cultural Balear, que va possibilitar que això, que
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aquest designi legal fos una realitat. Evidentment després la
modificació de la Llei de tercers canals a nivell estatal ha
possibilitat que realment es regularitzàs aquesta situació alAlegal
que es venia produint durant anys.

Bé, en aquests moments el que es proposa per part del Partit
Socialista de Mallorca és efectivament que en aquest transcurs
a la televisió digital no es torni a produir una situació
d’alAlegalitat i no es produeixi el marc jurídic necessari perquè
efectivament no hi hagi cap dificultat perquè aquesta mútua
emissió de televisions fetes en llengua catalana es pugui produir
entre les diverses autonomies. Des d’aquest punt de vista
evidentment consideram que això s’ha de donar, s’ha de
complir, és un designi de la Llei de normalització lingüística, i
evidentment hi ha els sistemes jurídics adequats perquè això
sigui possible i per tant nosaltres coincidim que el Govern ha de
dur a terme totes aquelles activitats i la signatura de tots aquells
acords que garanteixin aquesta mútua reciprocitat entre els
canals de televisió fets en llengua catalana.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la Sra. Crespí la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam davant una proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds sobre les mesures per consolidar l’espai TDT en
català. 

En primer lloc diré que el nostre grup parlamentari donarà
suport a aquesta proposició donat que es troba en la línia que el
govern al qual donam suport ja ens va anunciar i ja ha posat en
marxa, almanco en part. Quan el conseller d’Economia, Hisenda
i Innovació ens va explicar les línies mestres d’actuació de la
seva conselleria un dels eixos principals d’aquestes actuacions
era sobre la política tecnològica del Govern, i com a primera
actuació dins aquest àmbit se’ns va explicar com es pensava dur
a terme la posada en funcionament de les emissions digitals de
la televisió. S’ha de fer un esforç important per a l’adaptació de
les llars de les Balears a aquesta nova tecnologia abans de
l’anomenada aturada analògica o encesa digital, prevista per al
mes de desembre del 2009. Balears avança a finals de l’any
2009 aquesta aturada analògica quan a la resta de l’Estat és en
el 2010. En aquesta data Mallorca desconnectarà per a sempre
la televisió convencional i sis mesos abans ho faran Menorca i
Eivissa.

Actualment ens trobam a la cua de les comunitats autònomes
en nombre de persones que es connecten diàriament a l’oferta
televisiva de la TDT implantada a les Illes Balears, encara que
segons l’Associació per a la implantació i el desenvolupament
de la TDT les xifres augmenten mes rere mes: el mes de març
eren unes 84.000 persones. Actualment sols els 12 o el 13% dels
domicilis disposen de tecnologia necessària per poder accedir a
la TDT; la mitjana nacional se situa sobre el 22, 23%. Davant
aquestes xifres el Govern ja ha anat actuant, i així m’ho va
respondre el conseller d’Economia davant una pregunta que jo
mateixa li vaig fer el mes de febrer, on ja ens va explicar la
campanya de Nadal per orientar el consumidor davant la
comprar de televisions amb TDT, amb el mapa de cobertura per
analitzar, detectar i corregir els problemes de cobertura i, en
tercer lloc, la creació d’un fòrum TDT, on hi ha tant les
empreses dedicades a la comercialització de productes com les
empreses emissores i l’Administració, per crear calendari de
feina i evitar dificultats de darrera hora.

Juntament amb l’esforç que s’ha de fer a nivell tecnològic
també s’ha de fer un esforç entre les institucions per garantir la
recepció de tots els canals, tant privats com públics, i sobretot
els canals en la nostra llengua, per garantir així el compliment
de la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears. Així
el mes passat es va concedir al Govern de les Illes Balears un
segon múltiplex que ens permetrà disposar de quatre canals més
per a la televisió en català, on es podran veure TV3, Canal 33,
Canal 9 i Punt 2, i s’espera que una vegada s’hagi produït
l’aturada se’ns pugui concedir el tercer múltiplex. Així, a més
de la nostra televisió, hem de poder tenir accés a les televisions
tant de Catalunya com de la Comunitat Valenciana, i per tant
esperam que el Govern posi en marxa aquests convenis o acords
de reciprocitat que permetin que els canals autonòmics de les
tres comunitats es rebin a través de la TDT, punt que ja va
manifestar el passat mes d’octubre el secretari d’Estat de
Telecomunicacions. 

Hem de ser conscients de la importància que les televisions
públiques d’àmbit lingüístic català tenguin presència a la TDT,
però també hem de ser conscients de les limitacions
tecnològiques i tal vegada de viabilitat econòmica. Per tant una
vegada s’hagi produït l’aturada analògica i es vegi com queda
el panorama televisiu, el Govern central podrà veure la viabilitat
i factibilitat d’un canal TDT en català, basc i gallec amb
cobertura nacional i l’arc mediterrani.

Així doncs, i sense més a afegir, reiter el nostre suport a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Sandra Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
centraré la meva intervenció a marcar el punt de vista del Grup
Parlamentari Popular en relació als sis punts d’aquesta
proposició no de llei sense entrar en l’exposició de motius, ja
que podríem discrepar en alguns punts, però com que allò
important són els sis punts que ens proposen, ens centrarem a
valorar-los posant l’accent sobretot en les especificacions
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tècniques i a consolidar l’espai radioelèctric que pertoca a les
Illes Balears.

A la passada legislatura el Govern de les Illes Balears va fer
una aposta clara i decidida per aconseguir que l’espai
radioelèctric i audiovisual de la nostra comunitat gaudís de tots
els avantatges tècnics i fos emprat per a la major difusió de la
nostra cadena pública IB3, a la vegada que servís de pont per
poder rebre totes les emissions d’altres comunitats amb
l’objectiu d’unir pluralitat en informació. Els passats quatre
anys es va fer una feina intensa per assegurar els interessos del
nostre espai radioelèctric i es va arribar a un acord de
reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya per tal que IB3 es
pogués veure allà i les cadenes de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió poguessin ser visualitzades al territori de les
Illes Balears dins un marc de legalitat. La que fou
vicepresidenta del Govern la passada legislatura signà un acord
amb la Generalitat de Catalunya el 16 de desembre del 2005, on
s’especificava aquest extrem i on també s’avançava ja en la
planificació de l’assegurament de la visualització de canals amb
la vista posada en l’apagament analògic i l’encesa digital. En el
pacte s’acordava una solAlicitud conjunta al Govern de l’Estat
per a la planificació d’un canal múltiplex anomenat Canal
Euroregió, pel que s’assegurassin les emissions digitals en TDT
de cara a l’apagament analògic. 

La proposició no de llei presentada avui pel BLOC ve en la
línia de consolidar la feina ja començada pel Partit Popular els
passats anys de preservar els drets audiovisuals de la nostra
comunitat i garantir un espai radioelèctric autònom, que no hagi
de dependre d’espais d’altres comunitats. L’Estat espanyol té
molt a dir en tot aquest aspecte, per no dir que ho té tot a dir, ja
que és el que ha concedit i concedeix els canals múltiplex a
totes les comunitats. La Generalitat de Catalunya es va veure
altament beneficiada des del començament per la concessió de
diversos canals múltiplex que incloïen vuit canals de TDT i que
no es varen concedir a altres comunitats de tot d’una, un ample
espai que poden usar amb múltiples possibilitats i que es
podrien dedicar sense problemes a la reciprocitat i al nou canal
Euroregió, fet pel qual no entenem que es necessiti un nou canal
o canals múltiplex adients, amb tot el procediment de concessió
que això pot comportar, si la mateixa Generalitat compta amb
canals de sobra que encara no fa servir i que foren concedits,
curiosament, pel ministre Montilla, avui president de la
Generalitat.

Però la voluntat de les comunitats de parla catalana de signar
acords de reciprocitat no és suficient si el Govern central no
aprova un decret sobre les mesures tècniques que permetin que
dos o més canals autonòmics es puguin veure en comunitats
autònomes veïnes, i encara més garantir l’espai radioelèctric en
què es puguin emetre amb total legalitat. En aquest sentit
consideram imprescindible que el Govern central es bolqui en
aquesta iniciativa, ja que els desitjos no són suficients si no es
posen a l’abast les mesures pertinents perquè es puguin efectuar
amb ple compliment de la llei. Aquest ha estat el principal
obstacle i la principal causa del mal servei de les emissions
procedents d’altres comunitats, i és el Govern central el que ha
de garantir un servei òptim.

Les Illes Balears ja va signar l’acord amb Catalunya, i el que
fa a la Comunitat Valenciana la setmana passada la premsa
publicava la notícia del principi d’acord a què han arribat
Catalunya i València per a la reciprocitat de les seves emissions,
sempre que es respectin els marcs estatutaris. Fins ara no havia
estat possible per la situació d’ilAlegalitat dels repetidors i foren
qüestions més bé judicials i no polítiques les que varen impedir
aquest fet. En el mateix sentit, ens toca pretendre la legalitat de
les emissions amb València i garantir sobretot que IB3 es vegi
allà.

Vist l’apagament analògic del 2009, cal posar la vista al
futur, avançar-se als fets i assegurar-se totes les innovacions
tecnològiques per a la recepció del major nombre de canals
possibles a tot el territori de la nostra comunitat. Així com per
damunt de tot, assegurar que la nostra cadena autonòmica sigui
vista a la resta de comunitats autònomes de parla de la nostra
llengua, sempre amb criteris de doble via, ja que seria
inadmissible que el senyal només fos emès des de Catalunya o
des d’una altra comunitat autònoma cap aquí, però no per
exportar IB3, que també és molt important. En aquest aspecte
estam d’acord amb els punts 1 i 2.

En referència al punt 3 creim que cada comunitat autònoma
és totalment sobirana per decidir i executar el que consideri més
adient per a la seva ciutadania i només ella s’ha de pronunciar
sobre els criteris usats per decantar-se per una opció o per una
altra. Catalunya i València tendran les seves raons per assolir o
no acords, i no creim adient que una tercera comunitat
autònoma pugui influir en la presa de decisions dins les seves
competències exclusives. Per tant, no consideram que un desig
filosòfic que les dues parts arribin a un acord, pugui ser emprat
com a criteri per manifestar una postura que prové d’un
parlament d’una tercera comunitat autònoma, com és la nostra
en aquest cas.

El punt quart ve en relació amb el punt primer i té la mateixa
argumentació que he expressat abans. És el Govern central el
que ha de convertir aquesta situació de facto, que s’acumula des
de fa anys, en una situació de ple dret, autoritzant els convenis
de reciprocitat en els espais múltiplex que facin falta. Encara
que tampoc no s’entén la necessitat de crear-ne de nous, si
Catalunya en té més que suficients i la nostra comunitat
autònoma ha obtingut un segon canal múltiplex de quatre canals
per a l’emissió de TDT fa unes poques setmanes.

El punt cinc de la proposició fa referència a la creació d’un
nou canal digital de televisió en català, d’emissió a les
comunitats de l’Euroregió que estan a l’arc mediterrani. Aquesta
proposta suscita diversos dubtes sobre la seva viabilitat i
idoneïtat. Es proposa la creació d’un nou canal en català, però
quina seria la llengua vehicular?, el català de Barcelona?, o
respectarien les modalitats de les illes, per exemple?, o el català
que es parla a València? Per altra banda, quins criteris de graella
s’establirien?, o com es podria fer front a l’elevada despesa que
això suposaria, amb el corresponent dèficit de les televisions
públiques que sempre succeeix? Estam parlant de crear un canal
en català, allà on les Illes Balears formessin part de la seva
creació, però que molt presumiblement no tendria accés a usar
les modalitats lingüístiques de les Illes i tampoc no representaria
la identitat de la nostra societat illenca. 
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El nostre deure és mirar pels nostres ciutadans i dins la
idiosincràsia només una minoria d’espectadors que viuen en
aquestes illes serien realment televidents assidus o ocasionals
d’un canal que no es bilingüe i està fet per productores de fora.
Per tenir això, el millor que podem fer és assegurar els senyals
que ens arriben de Catalunya i València. Poder veure amb
normalitat i dins un marc de legalitat, TV3, Canal 33 o Canal 9,
és la millor fórmula d’assegurar la pluralitat i, sobretot, la nostra
feina hauria de ser la defensa i la potenciació amb més èxits de
la nostra cadena pública IB3, que té molt per oferir als nostres
ciutadans, però no la creació d’un canal que no és de producció
pròpia i que no representaria la identitat de la nostra comunitat
bilingüe, que no estaria fet pels nostres professionals i que seria
presumiblement una visió de la cultura catalana que només es
té estrictament a Catalunya i que a les Illes Balears no es
comparteix.

Pel que fa el punt sis, creim que la creació per part de
Radiotelevisió Espanyola d’un canal de cobertura nacional a tot
el territori de l’Estat suposaria una despesa important per a uns
ens públic altament endeutat de per si i que no contribuiria a
impulsar en absolut la llengua i la cultura de cada una de les
comunitats, a part que arribés a un espectre molt petit de
televidents.

Per tot l’exposat, creim fonamental continuar amb la tasca
començada la passada legislatura de crear un marc de legalitat
a les emissions de les televisions públiques que fa anys ja rebem
des de Catalunya i des de València i sobretot garantir l’emissió
d’IB3 en els seus territoris. Creim fonamental la implicació real
del Govern central per garantir les emissions i acceptar els
convenis de reciprocitat. Creim importantíssim avançar-nos a
l’apagament analògic i que la nostra comunitat gaudeixi de
l’espai radiolelèctric que li correspon per emetre els nostres
senyals en sistema digital.

Per tant, votarem a favor dels punts 1, 2 i 4. I votarem en
contra de les propostes 3, 5 i 6 pel criteri ja esmentat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el grup proposant.
Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per agrair als grups
que han exposat el seu suport a la proposició no de llei, també
al partit de l’oposició pels punts que votarà a favor. En tot cas
vull comentar que efectivament la Televisió Digital Terrestre
pot provocar una major desigualtat entre els canals que es reben
exclusivament en castellà i els que ho fan en català. Recordem
que l’oferta televisiva es multiplicarà a les Illes Balears per
quatre o per cinc. Per tant, cada operador privat de televisió
d’àmbit estatal que actualment emet en analògic, disposaran
d’un múltiplex complet, Televisió Espanyola de dos i només
Televisió Espanyola podrà fer desconnexions territorials. Per
tant, en aquesta línia la proposició no de llei pretén que aquesta
qüestió sigui modificada. 

En relació amb el punt cinquè, la portaveu del Partit Popular
posava els seus inconvenients respecte de la llengua que
s’aplicaria. Evidentment no hem de tenir cap problema en la
utilització del català estàndard, igual que no la tenim en la
utilització del castellà estàndard a la resta de televisions.
Recordem que, en tot cas, en el punt 6, ja altres comunitats
autònomes han solAlicitat un canal de TDT de televisió en català,
gallec i euskera, per tant, el criteri econòmic que posava com a
impediment la portaveu del Partit Popular hauria de ser estudiat,
però és evident que creim que és una obligació de la televisió
pública donar aquest servei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

Conclòs el debat, procedirem a la votació. S’entén que els
punts 1, 2 i 4 es poden donar aprovats per assentiment. 

I la resta la passam a votació conjunta. Votam.

Resultat de la votació: sí 30, no 26 i cap abstenció.

S’ha acabat la votació i s’aixeca la sessió.
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