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LA SRA. PRESIDENTA:

...oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 9751/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a exigència del català als professionals
sanitaris.

La primera és relativa a l’exigència del català als
professionals sanitaris i la formula la Sra. Aina Maria Castillo.
Té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyores i
senyors diputats. Sr. Conseller de Salut, la pregunta és molt
clara, considera vostè que el coneixement del català com a
requisit als professionals sanitaris millorarà la qualitat del
sistema sanitari? Òbviament, vostè em contestarà que millora la
comunicació amb els pacients, estic d’acord que és bo que els
nostres professionals sanitaris coneguin la llengua pròpia de les
Illes Balears a tots els llocs allà on sigui necessari, però la
pregunta no és aquesta, el que demanam és si vostè creu que el
fet que el català no sigui un mèrit, sinó que sigui un requisit per
fer feina a les Illes Balears millorarà la qualitat assistencial?

Miri, Sr. Conseller, en sanitat, estic segura que vostè estarà
d’acord amb mi, el que demanam tots els pacients és que ens
curin, que els metges, els infermers, els professionals sanitaris
ens atenguin..., els metges ens diagnostiquin el millor possible
i ens curin el millor possible amb els millors coneixements

tècnics. És relativament poc important l’idioma en què ho facin
i, si no, demani al diputat de Formentera en quin idioma parlen
els professionals del servei de ginecologia de l’Hospital de
Formentera.

En qualsevol cas, Sr. Conseller, a més d’això, que ens curin,
basta mirar l’entrevista que li varen fer al seu gerent del Servei
de Salut, el Sr. Pomar, diumenge passat, ara fa dos dies, on deia
senzillament que els problemes lingüístics que hi havia en els
centres de salut eren realment anecdòtics. És a dir, que avui en
dia no hi ha pràcticament cap cas on tenguem problemes
d’atenció sanitària motivats per fets lingüístics o per la llengua
en què s’atenen els usuaris. Això és una realitat reconeguda pel
seu mateix gerent. 

I de la Llei de normalització lingüística que a vostès els
agrada mencionar per fonamentar aquest decret, tampoc no es
deriva en cap moment que s’hagi de demanar el català com a
requisit, en tot cas com a mèrit. A l’article 16 es diu que es
podrà valorar a les proves d’accés el coneixement, com a mèrit,
o entre d’altres mèrits, el coneixement de les dues llengües
oficials. Per tant, Sr. Conseller, ens podria contestar en què
afavoreix els usuaris de la sanitat pública que vostè demani com
a requisit el coneixement del català als professionals sanitaris?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Evidentment aquest conseller i la Conselleria de Salut
consideram que el coneixement d’una de les llengües oficials
d’aquesta comunitat autònoma és un fet positiu, que millora la
comunicació i, com que millora la comunicació, millora, per
tant, la qualitat assistencial.

El tema de la llengua, evidentment, no pot ser ni ha de ser un
conflicte. La realitat és que aquest projecte de decret que es vol
aprovar beneficia els concursants perquè permet que qualsevol
persona que tengui la titulació requerida, sense cap títol oficial
que reconegui el seu nivell de català, es pugui presentar abans
de l’oposició a una prova específica per acreditar coneixements.
Però també aquest decret conté determinats articles que faciliten
poder optar a una plaça, circumstància que de vegades es fa
muda i no es diu.

El propi ib-salut pot eximir, com diu aquest projecte de
decret, transitòriament dels requisits en català, sempre que
estigui motivat per problema o per mancança de professionals.
Això és al decret. Sobre aquest punt ja ens hem manifestat que
en les properes oposicions dels anys 2008, 2009 i 2010 aquesta
excepció serà aplicada per a metges i per a infermeres.

Si de tot això es dedueix que es poden presentar, guanyar
una plaça i tenir dos anys per acreditar aquest nivell B de català,
on és el problema? El problema és que si no aplicam aquesta
norma específica a què ens obliguen diverses lleis, no només la
Llei de normalització lingüística, sinó la Llei de salut que vostè
no va aplicar durant quatre anys, si no aplicam una norma
específica, s’ha d’aplicar la norma general del conjunt de
funcionaris que exigeix nivells de català més alts, no preveu cap
excepció, ni cap tipus de flexibilitat per al personal sanitari en
el tema del català.

Per tant, nosaltres entenem que la llengua és un mitjà de
comunicació, que no hem d’utilitzar la llengua per crear
problemes allà on no n'hi ha. Per tant, ja els hem dit que el
Govern ha dit el que pensa, prioritzarem donar assistència en
qualitat, amb els millors professionals, però també
normalitzarem l’ús del català dins el Servei de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.2) Pregunta RGE núm. 9744/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a polítiques de responsabilitat social
corporatives.

La següent pregunta la formula la diputada Francesca Lladó
i és relativa a polítiques de responsabilitat social. 

Sra. Lladó, té la paraula.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Des del mateix moment de la formació de l’actual
govern, s’apostà d’una manera decidida i clara pel tema de la
responsabilitat social corporativa. I la manera de demostrar
aquesta preocupació donà lloc a la formació d’una direcció
general, la primera a tot l’Estat, dependent de la Conselleria de
Treball i Formació, amb la finalitat de desenvolupar un sistema
d’implicació de les empreses dins l’àmbit de la responsabilitat
social corporativa.

Fets com l’estudi publicat el passat mes de juliol del 2008 o
la creació conjuntament amb la Universitat, del títol d’expert
universitari en responsabilitat social corporativa, són bons
exemples de la feina feta. Per aquestes raons i atesa l’actual
situació econòmica, vull demanar-li, Sra. Consellera, si ens pot
explicar en quina situació es troben les polítiques de
responsabilitat social corporativa dutes a terme a dia d’avui?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Lladó. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. L’augment de la
responsabilitat social de les empreses està en relació directa amb
la voluntat del Govern d’aquestes illes d’impulsar una economia
fonamentada en la sostenibilitat. La responsabilitat social
corporativa és una nova manera de gestionar l’empresa, allà on
tothom suma, i l’empresa, treballadors i empresaris, obtenen una
major productivitat.

El full de ruta 2008-2011, per l’impuls de la responsabilitat
social, i l’acord de concertació en matèria d’ocupació, signat
entre sindicats i organitzacions empresarials, són els dos
documents que estableixen els eixos de la política en matèria de
responsabilitat corporativa que tenim des d’aquest govern. Com
molt bé ha dit, qüestions que s’han tirat endavant ja l’any 2008
és l’estudi de responsabilitat social corporativa a les nostres
illes, mitjançant enquestes qualitatives i quantitatives que poden
consultar a la pàgina web d’aquesta conselleria; el I Congrés
Nacional de responsabilitat social de les empreses turístiques;
el patrocini dels cursos d’experts universitaris en la
responsabilitat social; la convocatòria d’ajuts a entitats
públiques i a organitzacions sense ànim de lucre per fer
diagnòstics i establir plans de mesures de responsabilitat social
perquè vertaderament les administracions públiques en donin
exemple de ser pioneres també en aquesta matèria. I
evidentment també tot tipus de colAlaboracions, fonamentalment
amb les PIME per celebrar cursos de formació lligats als
empresaris.
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Dia 21 de novembre realitzarem una jornada informativa
entre les direccions generals del Govern, consells insulars,
batles, batlesses de les nostres illes i comptarem amb experts,
com Ramon Jáuregui, José María Lozano i Alicia Millares. Són
bàsicament persones referents en el nostre estat i fora de l’Estat
en aquesta matèria. I ens queden l’any 2008 pendents de
realitzar dues jornades de sensibilització a Menorca i a Eivissa,
també aquí una a Mallorca amb la Cambra de Comerç.

És tot un munt d’experiències per posar en valor
precisament les empreses i els valors que les petites i mitjanes
empreses representen. Retornar una cultura de valors
empresarials, allà on la responsabilitat, la sostenibilitat, la
relació directa de treballadors i empresaris vertaderament
suposin superar tot allò que són purament criteris especulatius,
que massa vegades fan naufragar les pròpies empreses.

Per tant, tot un canvi, una voluntat de canvi. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I.3) Pregunta RGE núm. 9752/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desconnexions d'IB3 a les
illes menors.

La següent pregunta la formula la Sra. Misericòrdia
Sugrañes i és relativa a les desconnexions d’IB3 a les illes
menors. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sorprenentment fa unes dies vàrem llegir aquest titular: “el
Govern planea ceder un canal de IB3 para evitar el apagón de
TV3. Curiosamente el ente balear está dispuesto a ceder un
canal para una televisión de fuera, cuando aseguraba que le
era imposible emitir las desconexiones de las islas menores por
cuestiones técnicas”.

Voldríem saber quins són els factors tècnics que
impossibiliten aquestes desconnexions d’IB3 a les illes menors?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Per contestar el Sr. Moragues
té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el director d’IB3 va
tenir ocasió de contestar sobre aquest tema a la seva darrera
compareixença a la Comissió de control parlamentari de
Radiotelevisió, de dia 9 d’octubre. Li llegiré les seves paraules
que el Govern fa seves: “Ni tècnicament, ni jurídicament no es
podran fer les desconnexions a partir de dia 30 de juny del 2009
per a Menorca i Eivissa i a partir de dia 1 de gener per a la resta
d’illes, per una qüestió que l’encesa digital obliga a tancar el

senyal analògic i IB3 té dos canals d’un múltiplex autonòmic
que no tenen desconnexions”.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bé. Sr. Conseller, no
esperava altra resposta vinguda de vostè, o tal vegada sí, pel fet
de ser menorquí esperava certa sensibilitat. Però ja veig que el
càrrec de vicepresident provoca l’oblit d’aquesta menorquinitat.

Però deixant al marge l’explicació i l’argument que li han
preparat, jo li deman que doni resposta a aquells treballadors
que avui són a l’atur. Hi ha persones amb cares i ulls que són a
l’atur pels acomiadaments que s’estan fent a IB3, perquè un dels
seus socis ha pres la decisió de no oferir a les illes menors un
servei públic de qualitat, almenys igual que a Mallorca. Aquests
acomiadaments són un exemple d’un govern que diu que vetlla
per l’estabilitat laboral i resulta que fa tot el contrari.

Com pot ser que a l’era de la TDT hi hagi factors tècnics que
impossibilitin les desconnexions amb Menorca, Eivissa i
Formentera? IB3 va néixer per cohesionar la nostra comunitat
autònoma, però ara la percepció que tenim és completament
diferent, sembla que tinguem solament la televisió de Mallorca.
Vostè haurà d’aclarir a molts de ciutadans aquest canvi
d’actitud, i li'n donaré alguns exemples. 

Actualment en els mateixos informatius, escoltem
informacions amb les consegüents localitzacions i aquests són
fets objectius que passen aquestes dies. Per exemple, quan es
refereixen a Alaior, Ferreries, entre parèntesi apareix Menorca;
quan se refereixen a Es Molinar, al seu costat no apareix res;
quan es refereixen a Son Servera, al seu costat no apareix res.
Ha notat la diferència? A una barriada de la capital no és
considera necessari ubicar-la, si és Palma, o si és Mallorca; si
parlem de Son Servera no importa dir que estam parlant de
Mallorca. Però clar, si estam d’altres pobles hem de concretar
exactament que estam tractant d’una altra illa, quan haurien de
ser totes iguals.

En definitiva, no creiem que la impossibilitat d’aquestes
desconnexions obeeixi a problemes tècnics perquè arriba la
TDT, mentre resulta que ens informen que preparen millores per
a TV3 perquè no surti perjudicada amb l’apagada. Sr. Conseller,
vostè en el fons opina el mateix que tots els ciutadans i que
aquesta diputada i, si no, per què encarrega des de al seva
conselleria un informe per saber què està passant a IB3 i quina
és la situació. Sr. Conseller, siau qui sou. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. La següent..., vostè sí que tenia temps
encara.

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

Efectivament, Sra. Presidenta, no entraré en el debat
plantejat que vol fer d’un binomi de desconnexions i atur, açò
jo crec que és un altre debat. Em cenyiré a la pregunta que m’ha
fet el Grup Parlamentari Popular.

Sra. Diputada, el Pla tècnic nacional va atorgar a totes les
comunitats autònomes una sola freqüència per a cada província.
Aquesta circumstància impossibilita físicament les
desconnexions a l’àmbit insular, tant per a IB3 com per als
altres dos operadors, el Grup Prisa i Unedisa; El País i El
Mundo, per si no li sonen. Un segon múltiplex, que
efectivament va ser solAlicitat per l’actual govern ja està
concedit i nosaltres vàrem reservar, per açò el vàrem demanar,
pel tractament de reciprocitat amb la resta de televisions
autonòmiques en català. Açò els agradarà més o manco, supòs
que manco que més, però és una aposta que nosaltres hem fet
des del moment en què estam gestionant la televisió en aquesta
comunitat autònoma.

Per poder atendre les desconnexions, si açò fos interessant
i també dóna per a un altre debat, per a IB3 i per a la política
informativa d’IB3, hauríem d’esperar a l’adjudicació d’un tercer
múltiplex pel qual tenen algunes comunitats interès, entre
d’elles Balears ha manifestat aquest interès. Vull dir que al
marge de si podem fer-ho tècnicament o jurídicament parlant,
ni el Govern ni IB3 renunciarà al dret a decidir si vol fer
emissió en cadena o en emissió fraccionada, i així hem defensat
aquesta possibilitat i aquest dret davant el Govern central.

Per cert, Sra. Diputada, el panorama digital terrestre és una
cosa que l’actual administració es va trobar feta i així, com que
són comprovables les nostres gestions per fer possibles les
desconnexions, no consta en canvi cap gestió feta per part dels
anteriors responsables, vostès, en aquest sentit. I tal vegada
s’hagués pogut posar remei a tot açò i ara no estaríem en
aquesta situació, si haguessin estat tan diligents abans per fer,
com ho són ara per demanar. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 9741/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a sinistralitat laboral a les Pitiüses.

La següent pregunta és relativa a sinistralitat laboral a les
Pitiüses. La formula la Sra. Marián Suárez. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Treball i Formació, fa poc més d’un any
demanàvem en aquest ple, a la consellera de Treball i Formació,
quines actuacions pensava dur a terme el Govern per tal de
reduir la sinistralitat laboral a les Pitiüses. En aquella ocasió
aportàvem unes dades molt preocupants, parlaven d’un augment
de la sinistralitat entre els anys 2003 i 2006 de més del 40%, fet
que colAlocava les Pitiüses al cap de la sinistralitat de la
comunitat autònoma i la comunitat autònoma al cap de la
sinistralitat de tot l’Estat espanyol.

La conselleria va posar en marxa l’anomenat Pla de xoc
contra la sinistralitat, del qual en coneixem algunes dades, dades
generals que parlen d’un descens del voltant del 4%. Li
demanam, Sra. Consellera, si ens podria ampliar aquesta
informació sobre el desenvolupament d’aquest pla a les Pitiüses,
sobre els seus efectes, les previsions i en definitiva una
valoració de les dades actuals de sinistralitat laboral a les
nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies. Sra. Diputada, hauríem de fer una menció
especial per a Eivissa i una altra per a Formentera. A Eivissa i
Formentera s’ha d’assenyalar que s’han incorporat tres tècnics
de prevenció de riscs laborals. Per tant, hem passat des del març
del 2008 d’un a quatre tècnics de prevenció de riscs laborals que
treballen tant a Eivissa com a Formentera. Formen part del
desenvolupament d’aquest Pla de xoc que concretament per a
les Illes Pitiüses valia la pena reforçar.

A Eivissa l’índex de sinistralitat laboral des de gener a
setembre del 2008, respecte de gener-setembre del 2007, ha
baixat en 5,19 punts. I és, per tant, l’índex més baix en els
darrers cinc anys que té fonamentalment Eivissa, un índex que
en aquests moments és de 58,93‰. I en allò que fa referència a
xifres absolutes també hem d’assenyalar que els accidents de
treball a Eivissa ha baixat en 245 en aquest període de
referència, una disminució en xifres absolutes del 9,90%.

A Formentera la situació és diferent. Durant aquest mateix
període de l’any 2008 ha experimentat, en termes de
percentatges, un increment de 0,75 punts. Bàsicament a aquestes
dades es refereixen els accidents lleus i en aquest temps també
a fi de poder lligar, comprovar i investigar per què es donen
aquestes dades, sí hem assenyalat que xifres com les de l’any
2007 es varen dur a terme set visites a empreses de Formentera,
en el període que duim de gener a setembre del 2008, s’han fet
inspeccions entorn a 80 empreses i són investigats tots i cada un
dels accidents lleus.



2022 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 45 / 11 de novembre del 2008 

 

Per tant, suposam que, evidentment ho intentarem, que la
comunicació de tot el que és l’accidentalitat a partir del mes de
març, que entren en funcionament aquests nous tècnics, es vagin
corregint. En nombres absoluts sí podem dir que han baixat
també a Formentera, però en percentatges encara, pel nombre i
l’increment de persones que estan treballant, tenim encara
aquest increment del 0,75‰.

Per tant en aquest sentit intentarem evidentment treballar
amb intensitat a Formentera perquè s’aconsegueixin rebaixar,
com hem fet a Eivissa amb aquest pla de xoc, les xifres de
sinistralitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

I.5) Pregunta RGE núm. 9746/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció dels
consumidors.

Passem, doncs, a la següent pregunta. És relativa a la
protecció dels consumidors, i la formula la Sra. Margalida
Mercadal. Té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats. La meva pregunta d’avui va adreçada al
conseller de Salut i Consum i es refereix al risc i a la incertesa
que pot comportar l’adquisició i el consum de productes
importats d’altres països.

Tots sabem que la globalització comercial fa que es puguin
comprar béns gairebé arreu de tot el món, i que per tant dins el
nostre mercat trobam tot tipus de productes. Açò ens fa
reflexionar al voltant de la possibilitat que arribin a les nostres
mans i especialment a les de colAlectius incapaços de detectar el
perill, per exemple els infants, productes no segurs i que podrien
tenir greus conseqüències sobre la nostra salut. Em vénen al cap
productes com cosmètics, joguines, electrodomèstics, productes
per a la llar, fins i tot material escolar, productes que en una
primera ullada podrien semblar inofensius però que no ho són.

Ens consta que la seva conselleria té una direcció general
específica per a consum que segur que està alerta en aquests
temes que he exposat. És per aquest motiu que li plantejo, Sr.
Conseller, la següent pregunta: quines mesures està
desenvolupant la Conselleria de Salut i Consum per millorar la
protecció dels consumidors pel que fa a productes d’importació?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Des que va començar la legislatura la Conselleria de
Salut i Consum va impulsar de forma forta la protecció dels
consumidors, i especialment en quatre àmbits. Per una banda,
augmentar la informació que puguin rebre els consumidors;
segons, donar més participació a les associacions però també als
empresaris; una tercera és el camp de millorar normativa dins
aquest àmbit, i un quart àmbit era reforçar mesures de control
incidint especialment en dues qüestions: productes comprats a
través d’internet i productes que vénen del sud-est asiàtic. I és
precisament en aquest darrer tema, de productes d’importació
del sud-est asiàtic, on vàrem començar una campanya que dóna
per nom “Producte importat, producte segur”. 

Nosaltres perseguim tres objectius. Per una banda, protegir
la salut dels consumidors; segon, incrementar la seguretat dels
ciutadans a l’hora d’anar a comprar un producte i per tant
incrementar la confiança, pensam que és molt important donar
seguretat perquè d’aquesta manera incrementam la confiança
dels nostres consumidors; i també, com a tercer objectiu,
conscienciar els venedors, i és important conscienciar els
venedors, els que venen a petita escala en petits comerços, però
també les grans superfícies. Evidentment hem fet aquesta
campanya trilingüe, en castellà, en català i en xinès; entre altres
coses vàrem fer una acció informativa amb més de 300
venedors xinesos, hem fet una jornada informativa per a grans
superfícies i estam treballant per augmentar aquesta part
informativa. 

I per una altra banda això també du una campanya de control
d’importació de productes. En poc temps ja hem intervengut
22.000 productes procedents de països del sud-est asiàtic i el
darrer d’ells varen ser 9.000 productes, la gran majoria -7.000-
joguines per a nins. Pensam que amb accions formatives,
conscienciant empresaris, venedors, distribuïdors i importadors,
això només té una finalitat, i és incrementar la seguretat quan
anam a comprar i per tant incrementar la confiança dels nostres
ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.6) Pregunta RGE núm. 9747/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge.

Passam a la següent pregunta; és relativa al Pla estatal
d’habitatge, i la formula el Sr. Josep Carretero. Té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller d’Habitatge, fa uns 15 dies es va celebrar a Madrid el
consell del Pla estatal de l’habitatge, i posteriorment la ministra
el va convidar a Barcelona a la Conferència sectorial
d’habitatge, on vostè va participar creim que activament. Val a
dir que el Pla estatal de l’habitatge és el marc de regulació i



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 45 / 11 de novembre del 2008 2023

 

colAlaboració de la política d’habitatge entre el Govern central
i els governs autonòmics. En aquests moments està ja acabant
el Pla estatal 2004-2008 i serà substituït pel nou pla 2009-2012,
del qual crec que és convenient que el Parlament pugui conèixer
en quina situació de tramitació es troba, així com les seves
característiques fonamentals.

És per açò que li deman quina és la situació d’aquest nou pla
d’habitatge 2009-2012. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, Sr. Carretero,
dimecres passat efectivament es va reunir la Conferència
sectorial d’habitatge a Barcelona i la ministra d’Habitatge va
lliurar als consellers de totes les comunitats autònomes
d’avantprojecte del Decret Llei del Pla estatal d’habitatge 2009-
2012. Hi ha hagut fins ara nombroses reunions multilaterals i
sectorials per analitzar diferents esborranys fins arribar a un text
articulat que el 27 d’octubre es va presentar al que s’anomena
Consejo del Plan estatal de vivienda, i com li he dit el 5 de
novembre, dimecres passat, es va veure a la Conferència
sectorial.

Ara l’avantprojecte del Decret Llei està sotmès a informació
pública fins al dia 17 de novembre. La previsió és que dins el
mes de desembre es pugui aprovar el Pla 2009-2012, de forma
que dia primer de gener de l’any 2009 pugui entrar en vigor.

Jo ressaltaria tres característiques fonamentals d’aquest pla.
En primer lloc, que arriba a temps; l’execució de les primeres
reunions, l’objectiu de les primeres reunions els mesos d’estiu
és que es pogués aprovar abans de final d’any, i aquest objectiu,
importantíssim per poder afrontar la crisi del sector immobiliari,
està a punt de complir-se. En segon lloc, el contingut del pla
incorpora elements estructuralment importants per a la política
d’habitatge de la nostra comunitat autònoma; el pla es dirà
“d’habitatge i rehabilitació”, recollint un especial esment a la
rehabilitació de barris sense oblidar la rehabilitació aïllada.
També es potencia el lloguer, el lloguer protegit, amb l’objectiu
d’aconseguir que un 40% del parc d’habitatges en el mercat
sigui de lloguer en un termini de 10 anys; i a més s’incorpora la
figura nova, que jo crec especialment adient a la situació de crisi
que patim, com és el lloguer amb opció de compra. En tercer
lloc i per acabar és destacable l’altíssim grau de consens
existent al voltant del pla, consens social mostrat el 27 d’octubre
al Consejo del Plan estatal de vivienda, i consens polític
manifestat per part de totes les comunitats autònomes presents
a la darrera conferència sectorial. 

Amb tota probabilitat tendrem un bon pla, que a curt termini
té mesures per afrontar la crisi i a mig termini representa un
marc estable per estructurar de forma flexible i també de forma
participada la política d’habitatge a totes les comunitats
autònomes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Passam, doncs, a la següent pregunta. És relativa a
incidències, però..., em demana la paraula?

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

Sí, Sra. Presidenta. És per demanar-li l’ajornament d’aquesta
pregunta perquè el conseller es troba fora de l’illa. 

I.7) Pregunta RGE núm. 9748/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència dels plans de turisme social
europeu a Eivissa i Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs donem aquesta pregunta per ajornada.

I.8) Pregunta RGE núm. 9749/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions de l'Hble. Sr. Antoni
Alorda en relació amb la política mediambiental del
Govern.

I passem a la següent, que és la número 8, i és relativa a les
declaracions de l’Hble. Sr. Antoni Alorda en relació a la política
mediambiental del Govern, i la formula la Sra. Catalina Soler.
Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats molt
bon dia. Sr. Conseller, fa aproximadament 16 mesos en aquesta
comunitat autònoma es va fer un pacte de sis partits dient que
era un pacte per al bé dels ciutadans de les Illes Balears, volent
deixar de banda el Partit Popular i deixar-nos tot sols. De fet
encara avui n’hi ha que se’n van més enfora de nosaltres, els
han assegut bastant enfora, avui, i enfora de vostè també.

Sr. Conseller, vostè em dirà que tot això és pecata minuta,
aquesta pregunta, que passen coses molt més importants en
aquesta comunitat autònoma. Efectivament, quan un dia
s’escriurà la història democràtica d’aquesta comunitat
començarà i diran: “Y todo empezó el día que cesaron al
gerente de ABAQUA”, i tot va continuar succeint, i passen les
coses i continuen succeint, i vostè curiosament és conseller de
Medi Ambient gràcies als vots d’aquests sis partits, entre ells el
diputat Sr. Alorda. I no fa massa, dia 13 del 10 del 2008, hi va
haver una manifestació on va comparèixer el Sr. Alorda, és a
dir, el diputat que, a vostè, li dóna suport es manifesta en contra
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de la seva política. Això ja és política de ciència ficció, i a més
diu allà mateix que “se muestra indignado y que es indignante
que un pacto progresista consienta esto. Este camino -que era
referent a un camí- se tiene que abrir ya y vamos a exigir
explicaciones a los responsables de la Conselleria de Medio
Ambiente”.

Sr. Conseller, li exigeixen explicacions, li troben indignant
la seva política mediambiental; mentrestant vostè pot seure en
aquestes cadires blaves i pot tenir cotxe oficial gràcies als seus
vots. Què li mereixen aquests comentaris del Sr. Alorda, Sr.
Grimalt? Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Grimalt, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Sra. Soler, vostè, com és habitual, ens entreté amb les seves
coses quan els ciutadans tenen problemes seriosos, però, bé,
venim aquí a contestar les preguntes i intentaré contestar-li.

Primera, aquesta manifestació no era contra la política
mediambiental d’aquest govern, era defensant la titularitat
pública d’un camí en el qual aquest govern, concretament la
Conselleria de Medi Ambient, no entra ni surt perquè és un
tema de titularitat i d’ús públic d’un camí entre l’ajuntament i
uns particulars. Per tant la manifestació no era contra la política
mediambiental d’aquesta govern. 

Segona, el Sr. Alorda, que jo sàpiga, no es va mostrat
indignat sobre la política mediambiental d’aquest govern sinó
sobre una actuació concreta. I en relació a la política d’aquest
govern li he de dir que les línies mestres de la política
mediambiental d’aquest govern han estat consensuades entre les
forces polítiques que formen aquest pacte i s’estan duent a
terme dins aquest marc i sense conflictes, i supòs que per això
vostè ens ve amb anècdotes d’aquestes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt.

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Soler té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, anècdotes no són anècdotes. Dos mesos una
consellera interina de Treball i Formació per problemes del
pacte no és una anècdota; que un conseller que li dóna suport
perquè vostè sigui conseller es mostri indignat per la seva
política mediambiental, no m’ho invent jo, retall de dos diaris
de comunicació, no m’ho invent jo, ho va dir el Sr. Alorda.
Vostè li dóna poca importància; és lògic, té problemes més
importants dins el seu partit i dins el seu govern, segurament,
d’aquests temes. 

Li diré més, que no afecta la seva conselleria? No sigui així,
varen enviar, i nosaltres probablement li diríem que està molt
ben fet, perquè probablement la manifestació no era legal,
també estic d’acord amb vostè però ja no entram en el fons de
la qüestió, entram en les formes, que un diputat que a vostè li
dóna suport trobi que la seva política és indignant. Però a vostè
li és igual perquè el cotxe oficial i la cadira són molt més
importants que fer polítiques responsables pels ciutadans de les
Illes Balears. I això és el que preocupa els ciutadans de les Illes
Balears, que els polítics siguem sincers i que almanco puguem
anar amb la cara per alt i puguem ser coherents amb la nostra
pròpia política. En aquesta manifestació des de la seva
conselleria varen enviar dos guardes forestals perquè no es
pogués travessar per aquell camí; per tant afectava de ple la seva
conselleria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Grimalt, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Sra. Soler, crec que el seu partit té problemes prou seriosos
com per preocupar-se dels problemes dels altres partits, crec que
en tenen bé prou amb els seus problemes per cuidar-se dels
problemes dels altres.

I en relació a la...

(Aldarull a la sala)

I en relació al tema en concret, li record que aquesta
excursió requeria d’una autorització perquè vostès ho varen
aprovar així, per tant és en aplicació de normativa seva, i en
aquest cas li he d’aclarir que el malentès que hi va haver sobre
l’aplicació de la LECO i el PORN de la Serra de Tramuntana
amb la plataforma que volia fer l’excursió ja està aclarit, hi va
haver una reunió amb la plataforma on es va aclarir el
procediment legal a seguir, i confiam que la pròxima vegada no
hi haurà cap problema, perquè nosaltres ens dedicam, Sra. Soler,
a resoldre problemes, no a crear-ne, com pareix que a vostè és
l’únic que li interessa fer.
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En qualsevol cas jo crec que el Sr. Alorda dóna suport, i
això en tot cas li ho ha de demanar a ell i no a mi, a la política
mediambiental que du aquest govern, com demostra el fet que
aquest govern funciona, aquest govern pren decisions, aquest
govern fa feina, i vostè ha venir aquí a parlar d’anècdotes i de
beneitures en lloc de preocupar-se dels problemes seriosos
d’aquesta terra.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

I.9) Pregunta RGE núm. 9750/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a vessament de gasoil al Polígon de Son
Castelló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a la següent pregunta. És relativa a vessament de
gasoil al polígon de Son Castelló, i la formula el Sr. José María
Rodríguez. Té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera de Interior, vamos a dejarnos de anécdotas y vamos
a ir a problemas serios de esta comunidad. El pasado 25 de
octubre se produjo un derrame de gasoil en la calle Gremi de
Foners, a la altura del número 3, del polígono de Son Castelló.
Los medios de comunicación se han hecho eco de que en la
solución de esta emergencia ha quedado evidente una falta de
diligencia en las actuaciones llevadas a cabo para gestionarla
adecuadamente.

El Grupo Popular y este diputado tienen el mayor interés en
contrastar la información publicada y en conocer las actuaciones
llevadas a cabo por la Dirección General de Emergencias, y por
ello, Sra. Consellera, le pregunto los siguientes puntos: ¿A qué
hora tuvo conocimiento el 112 del accidente? ¿A qué hora fue
activado el plan especial de traslado de mercancías peligrosas?
¿Se informó a la población, tal como establece este plan, del
riesgo que había? ¿Ha habido como resultado de este accidente
contaminación en vías públicas, en torrentes o en zonas
marítimas? 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Leciñena, té la paraula.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Rodríguez, le
agradezco que me haga esta pregunta, que así le podré dar la
información correcta sobre este incidente del día 25 de octubre.

Fue a las 7,45 de la mañana cuando tuvimos conocimiento
del incidente a través del 112. El incidente se trataba del
derrame en la vía pública de 100 litros, sólo 100 litros, en la
zona del polígono de Son Castelló, provocado accidentalmente
por un vehículo que transportaba combustible en una acción de
transvase. El agente de la Unidad Operativa de Emergencias se
movilizó al lugar, informando de que los bomberos de Palma ya
estaban actuando a los 8 minutos del incidente, estaban
controlando el incidente vertiendo sobre el combustible arena.

En estos momentos se producen unas precipitaciones
moderadas sobre el lugar, que hace que se produzca una ligera
escorrentía que empuja solamente una parte de esta mezcla de
arena y combustible hacia el alcantarillado. Un agente de Medio
Ambiente informa que hay una mancha de combustible en el
torrente de Na Bàrbara, y entonces el técnico de la Dirección
General de Emergencias se desplaza al Portitxol, en la
desembocadura del torrente, y se instala una línea de barreras en
principio de CLH, de barreras absorbentes en principio de CLH
porque eran las más cercanas, y posteriormente de la Unidad
Operativa de Emergencias trasladan también otras barreras de
la propia conselleria.

Mientras tanto se ha procedido ya a retirar de la vía pública
la mezcla de arena y combustible y al posterior limpiado del
alcantarillado, y a las 15,30 se da por finalizado el incidente
retirándose todos los dispositivos, comprobándose que los
pluviales están limpios y que no ha habido contaminación
marina alguna.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Leciñena. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Rodríguez? Té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Sí, me han quedado claras dos
cosas, Sra. Consellera. La primera que fue a las 7,45 cuando se
produjo el accidente o tuvo noticia el 112, pero no me ha
quedado claro y voy a preguntárselo otra vez por si usted tiene
a bien decírmelo cuándo se activó el Plan de emergencias del
transporte de mercancías peligrosas. 

También le he preguntado si hubo contaminación en vía
pública; tampoco me ha respondido. Tampoco me ha
respondido si hubo contaminación en torrentes, no me ha
respondido. He entendido decir que no hubo contaminación
marina, ¿quiere decir que no fue ningún líquido al mar? Yo, Sra.
Consellera, me gustaría que usted incidiese en el tema porque
es muy importante. Tampoco me ha respondido si fue avisada
la población sobre el riesgo que había, que también lo dice el
protocolo, y los protocolos de emergencias están para
cumplirse. 

Por lo tanto yo le pido, le solicito y le ruego que me aclare
estos puntos, no lo que le han preparado en la conselleria, y
vuelvo a repetirle: si hubo contaminación en el torrente, si hubo
contaminación marina, si se avisó a la población y se activó el
Plan de emergencias. Es muy importante, porque si usted no me
responde a estas preguntas como yo creo que tiene que ser no
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tendré más remedio que hacerle una interpelación en el pleno
para aclarar este punto que creo que es muy grave. Las
emergencias son muy graves, hemos dedicado muchos recursos
a las emergencias para que éstas funcionen bien.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Leciñena, té la paraula.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Rodríguez, si
hubiera tenido interés, se hubiera dirigido al 112 para
solicitarnos la información y no se hubiera regido por la...
hacerme la pregunta en base a publicaciones en los medios.
Cuando uno tiene interés sabe hacerlo y usted sabe preguntar
porque en una semana he tenido 200 solicitudes de
documentación o sea que cuando quiere sabe hacer uso de esta
documentación. Usted está magnificando un episodio que fue
considerado menor por el tipo de incidente, por la cantidad
vertida, 100 litros solo, no 1.000 como se ha publicado, por la
inmediatez de actuación de los bomberos que actuaron en ocho
minutos y no se consideró en ningún momento necesario ni
activar tanto (...) recortado y tan loca ni el plan de Palma, que
sabe que está aprobado desde julio, el Plan territorial de
emergencias ni tampoco el Plan (...) que es el que correspondía
por el transporte de substancias peligrosas. 

Por lo tanto, todas las actuaciones que se han hecho son las
correctas. Le invito a que visite el 112 y que lo compruebe
perfectamente y de hecho no hubo más que pequeñas manchas
en el torrente -que ya le he dicho anteriormente- y que por el
dispositivo de barreras y las actuaciones que se hicieron quedo
limpio el torrente y no hubo contaminación porque las barreras
hicieron su labor. 

Por lo tanto, no ha habido ningún tipos de contaminación
marina. Puede comprobar todas las actuaciones si viene a visitar
el 112 y lee la transcripción. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Leciñena.

I.10) Pregunta RGE núm. 9745/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fisioteràpia a domicili.

Passam a la següent pregunta, relativa a fisioteràpia a
domicili, la formula la Sra. Maria Torres i Marí. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dins les actuacions dutes a terme
per la Conselleria de Salut i Consum per potenciar l’atenció
domiciliària, dins l’any 2008, es va posar en marxa un pla pilot
d’atenció domiciliària consistent en servei de fisioteràpia a
domicili.

Per això, vull preguntar ara al conseller de Salut i Consum,
quina valoració fa la conselleria del pla pilot realitzat de
fisioteràpia a domicili? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Qui dóna resposta? Sr. Thomàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, com vostè
molt bé sap una de les prioritats de la Conselleria de Salut i
Consum és incrementar l’atenció a domicili, especialment a
aquells pacients que ho necessitin i quan aquesta alternativa
sigui la millor per al pacient. És per això que nosaltres preveiem
entre altres coses l’any 2008 arribar a fer més de 155.000 visites
a domicili. Dins aquesta línia, vàrem posar en marxa un
programa pilot de fisioteràpia a domicili, una experiència nova
a les Illes Balears que va començar el mes de març, una
iniciativa que facilita l’accessibilitat de les persones a un medi
terapèutic i que evidentment és una millora de gestió i una
millora d’eficiència. 

Aquest programa pilot es va fer a través de l’Hospital Son
Llàtzer, els professionals que realitzen aquest serveis són
fisioterapeutes i un metge rehabilitador. Des de l’àrea de
rehabilitació de Son Llàtzer se seleccionen els candidats per la
seva patologia i també pels problemes de desplaçament que
ocasiona aquesta patologia, quan un pacient és triat per entrar a
aquest programa, en 48 hores rep a casa seva la visita d’un
metge rehabilitador que estableix quin és el programa de
rehabilitació per a aquest pacient en concret i en un termini de
cinc dies es comença a desplaçar un fisioterapeuta a casa seva.
Hi ha un límit, per tant, hi ha una sèrie de candidats que per
protocol són bàsicament persones immobilitzades, persones amb
problemes neurològics o persones amb fractures d’extremitats
inferiors.

Podem dir que dins aquesta fase del programa pilot han
entrat més de 100 persones, que el motiu d’alta en el 80% és
perquè han aconseguit una millora funcional del seu estat previ
i entre el 90% i el 95% d’aquestes persones i les seves famílies
es manifesten molt satisfetes amb el tracte rebut i de la
informació donada, i rebuda per tant, pels professionals que fan
aquest programa.

En aquests moments, aquests programa ja ha començat a
establir uns circuits, en aquest moment funciona dins l’àrea de
l’Hospital Son Llàtzer i tenim l’esperança que l’any que ve,
l’any 2009, es pugui estendre a un nombre major de persones
progressivament per poder-lo disseminar en el conjunt de la
població. 
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És un programa que millora accessibilitat i és un programa
de millora d’eficàcia i d’eficiència i de gestió des de la
Conselleria de Salut. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula, la diputada?

I.11) Pregunta RGE núm. 9753/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2009 en relació amb la
situació econòmica actual.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2009 i la formula la Sra. Rosa Estaràs. Té la
paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, quan vostès com a
Govern elaboraren els pressuposts no sabíem, cap de nosaltres,
que la situació -com diu el Sr. Manera- tendria la volatilitat
econòmica que avui tenim present. Avui la Unió Europea ens ha
anunciat que l’economia espanyola entra en recessió, segons el
Banc d’Espanya i la Unió Europea aquest darrer trimestre
entram en recessió. Saben que, per tema econòmic, hi ha
d’haver dos trimestres per poder-hi entrar. 

Davant aquesta situació veim que la situació financera ha
empitjorat, el que fa que els pressuposts que vostès varen
presentar el mes de setembre devinguin uns pressupostos que no
estan preparats per enfrontar aquests nous reptes de futur i per
poder arreglar la crisi. Pensi que l’any passat va pressupostar un
creixement d’un 2,8 i no hem crescut ni tan sols la meitat.
Pressuposten un creixement d’un 0,8 quan vostès saben que
això no serà real. 

Per aquest motiu, vostè pot veure com hi ha més aturats que
mai, potser que tenguem l’any amb més de 100.000 aturats, la
gelera està plena, les empreses tanquen, hi ha menys afiliació a
la Seguretat Social.

Per això, la pregunta és, creu vostè, Sr. President, que
aquests pressupostos estan avui preparats per enfrontar la crisi
econòmica i donar benestar a les persones, a les famílies i a les
empreses de les Illes Balears?

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,
efectivament, els pressuposts s’han construït i s’han elaborant
tenint en compte les circumstàncies adverses que pateix aquesta
comunitat autònoma i sobretot, incloent moltes de les mesures
que s’han pogut pactar amb els diferents agents socials i
econòmics. La idea és que des d’allò públic facem els esforços
necessaris per incentivar la reactivació econòmica i fer front a
les dificultats socials que patirà molta de gent.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, les inversions han
baixat, són el mateix en número absolut, 132 milions, però han
baixat en percentatge, han passat d’un 22 a un 20%. Han baixat
també la despesa social, ha passat d’un 69,7% a un 66% i a més
ha pujat la despesa corrent, que és el darrer que necessitàvem
per sortir de la crisi.

Per això li deman -i per això li estenc la mà- que retirem els
pressuposts, que els facem conjuntament i que facem uns
pressuposts -vostè i nosaltres- per sortir de la crisi. En aquest
sentit, li deman que presentem uns pressuposts amb mesures per
a les empreses, emprem ISBA perquè falten en aquests
pressuposts mesures per crear feina.

En segon lloc, li deman mesures d’austeritat, retallem un
20% els alts càrrecs i retallem les mesures de publicitat i de
propaganda,  que només siguin en interès dels ciutadans, pugen
molt aquestes partides. 

Li deman també que recuperem els 333 milions d’euros que
ens deu el Sr. Zapatero, així no hauria de recórrer al deute i això
sí que és pràcticament innegociable. Li deman també que
pressupostem xifres reals d’ingressos, no és veritat que els
ingressos caiguin un 10%, l’IRPF, l’ha pressupostat amb més
d’un 20% i sap que no és real. 

Finalment, i acab Sra. Presidenta, falta la Platja de Palma,
falta el tren d’Alcúdia, falten 30 milions que ens deu Zapatero
per a la salut, falta promoció turística, que és insuficient, no és
possible el pressupost d’Educació amb una pujada pràcticament
petita, hi ha molt d’augment de personal especialment en
algunes empreses com Espais de natura balears, que creix un
60%, no hi ha pressupost per a la Llei de barris i falten
moltíssims de doblers per a la Llei de dependència. 

Segueix pensant vostè que són uns bons pressuposts?
Gràcies, sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, miri, una
cosa és combatre la crisi junts i l’altra és emprar la crisi per
intentar combatre el Govern. Crec que aquesta no és una bona
decisió i per tant, en aquest sentit, el que he fet des del primer
moment ha estat intentar incloure tothom a totes aquelles
mesures que en aquest moment són importantíssimes per tal de
fer front a aquesta situació de dificultat. 

Hi ha uns pressuposts elaborats, on es mantenen les
inversions, altres comunitats autònomes on vostès governen,
Sra. Estaràs, no les mantenen i estan tocant temes tan importants
com és la universitat i per tant l’educació. 

Per tant, Sra. Estaràs, hi ha una actitud per part del Govern
d’intentar conformar una gran majoria davant una situació de
dificultat per responsabilitat. Aquesta és l’actitud amb la qual
faig feina en aquests moments, li he ofert i crec que li puc
assegurar que ho he fet amb garanties perquè ja li he ofert altres
coses que en aquests moments han funcionat o estan funcionant.

Per tant, en aquest sentit nosaltres no retirarem els
pressuposts, però estam disposats a millorar-los parlant amb els
distints grups, estam disposats a sumar voluntats, ara bé, no a
fer política de cara a la galeria, volem política per a la situació
de dificultat que pateix aquesta comunitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 9593/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política duta a
terme per palAliar els efectes del temporal de vent i pluja del
passat mes d'octubre del 2007.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la política duta a terme per
palAliar els efectes del temporal de vent i pluja. Per defensar-la
en nom del Grup Popular té, el Sr. Rodríguez, la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, el
pasado 4 de octubre nuestras islas sufrieron las consecuencias
de un efecto atmosférico adverso que entre otras circunstancias
tuvo un cap de fibló, así como otras situaciones de emergencia
que fueron sufridas con más intensidad en las islas de Mallorca
e Eivissa. Las consecuencias de esta climatología adversa
tuvieron efectos que agravaron la situación por cuanto la alerta
previa no se activó en el tiempo adecuado por parte de la
Dirección General de Emergencia de las Illes Balears. 

Los hechos producidos, que originaron un número superior
a 20 heridos de diversa consideración, entre ellos uno que
después sufrió la consecuencia de muerte como consecuencia de
las heridas recibidas por la tormenta, supuso además graves
pérdidas económicas tanto por particulares como por empresas
y organismos públicos que a consecuencia de las inclemencias

meteorológicas vieron perjudicadas naves, casas, vehículos e
instalaciones públicas. 

Posteriormente, el día 17 del mismo mes, nuevamente un
fenómeno meteorológico adverso produjo intensas lluvias que
causaron, entre otros, la muerte de otra persona y dejaron un
gran número de damnificados ocasionados en bienes e
instalaciones, así como que se tuvieron que realizar numerosas
actuaciones acerca de personas que debieron ser rescatadas de
sus vehículos o de sus casas al verse afectadas por inundación
de las calles y torrentes. 

Los gobiernos no pueden evitar que se produzcan
emergencias como las que analizamos en este caso. Vemos el
tratamiento que se dio en dos ocasiones, el día 4 de octubre y el
17 del mismo mes. Lo que hace la administración pública
responsable es establecer el protocolo de actuación para evitar
o aminorar en lo posible las consecuencias e incidencias de
estas circunstancias meteorológicas sobre los ciudadanos y sus
bienes. 

El 4 de octubre a consecuencia de -como ya hemos citado-no
haberse activado adecuadamente a tiempo el plan de
emergencias, ni haberse establecido por lo tanto la sala de crisis
que conlleva esta activación, derivó la emergencia en las
consecuencias que posteriormente vamos a describir.

Teniendo en cuenta la circunstancia sobrevenida por esta
actuación inadecuada y ante una nueva previsión de amenaza
por efectos meteorológicos el 17 de octubre sí que se activó
convenientemente a tiempo el plan de emergencias,
desplegándose todo el protocolo establecido. Esto es, se
estableció el gabinete de crisis y se actuó coordinadamente, lo
que sin duda ayudó a que, aunque por desgracia se produjo una
nueva muerte de una ciudadana, sin duda alguna se evitó que no
ocurrieran mayores desgracias de esta envergadura. 

El 4 de octubre el cap de fibló afectó principalmente a los
municipios de Palma, Calvià, Marratxí, Porreres i Búger, entre
otros, se produjeron daños de mucha consideración en
numerosas instalaciones privadas y públicas, así como heridos
que -como he dicho anteriormente- sumaron los 20 y a uno de
ellos le sobrevino la muerte. A pesar de que se tenía
conocimiento del fenómeno adverso, no se activó a tiempo i en
forma el protocolo de actuación y no se pusieron en
funcionamiento los mecanismos de coordinación que esta norma
establece. 

Por este motivo, los recursos con los que cuenta
emergencias y que establece el protocolo de este plan de
emergencias para hacer frente a estas circunstancias no se
pusieron en funcionamiento y las circunstancias y las
actuaciones llevadas a cabo con más voluntad que orden no
estaban coordinadas, produciéndose una sensación de
desamparo por cuanto no funcionaron los mecanismos previstos
en el protocolo de emergencias.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 45 / 11 de novembre del 2008 2029

 

Las personas y las empresas afectadas hicieron frente a estas
circunstancias y asumieron por su cuenta una situación que el
Govern de les Illes Balears tiene prevista y que debiera haber
puesto en marcha porque siendo la administración responsable
era y es su deber actuar poniendo en marcha todos los
mecanismos y recursos a su disposición para mitigar los efectos
de esta emergencia a la población de las islas.

La Conselleria de Interior manifestó a los medios de
comunicación que el Instituto Nacional de Meteorología no
había avisado de vientos huracanados y sólo media hora antes
recibieron el aviso de que la alerta pasaba de amarilla a naranja,
por lo que manifestó su interés en pedir explicaciones sobre si
un fenómeno de vientos huracanados de más de 100 quilómetros
por hora puede ser detectado a tiempo para actuar en
consecuencia o no. 

Una vez la Administración fue consciente de su fallo y
vistas las consecuencias de la catástrofe se pusieron en
funcionamiento -como hemos dicho antes, fuera de tiempo y
faltando la necesaria coordinación de cada una de las
administraciones públicas- medidas dirigidas a que todo
volviese a la normalidad, tanto en el aspecto físico de las zonas
siniestradas como intentando llevar ayudas para reponer los
daños que las empresas, viviendas, vehículos y otros bienes
públicos afectados por la emergencia habían sufrido. 

El Gobierno central anuncia con la presencia del ministro
Joan Clos que vino a Mallorca -y por cierto no paso por la
principal zona siniestrada- una serie de ayudas para compensar
a los damnificados, la alcaldesa de Palma, la Sra. Aina Calvo,
pide a los afectados la valoración de daños a fin de poder
gestionar la declaración de zona catastrófica del municipio a la
vez que lamentó la falta de un protocolo que coordinase las
actuaciones unificadas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, es
decir, lamentó la no activación adecuada del Plan de
emergencias y el establecimiento de la sala de crisis. 

El Govern se comprometió igualmente a establecer lineas de
ayudas para complementar tanto el consorcio del seguro como
del Estado central, anunciando que establecería una linea de
ayudas a fondo perdido a empresarios y a agricultores afectados
por la tormenta y habilitó un horario más amplio en la Oficina
de atención al ciudadano que iba de 8 a 20 horas para poder
recoger así, con más comodidad, las reclamaciones de los
afectados por la catástrofe. Los afectados vieron realmente una
situación de abandono por parte de los responsables al no
asumir sus obligaciones, principalmente en las calles del
polígono que se encontraban llenas de escombros de uralita, los
cuales, como residuo tóxico, no tuvieron un tratamiento
adecuado y ninguna administración se hacía responsable de su
retirada y tratamiento. 

Es a partir del día 11 de octubre, es decir, siete días después
cuando las patronales consiguen los compromisos del Govern
para retirar la uralita contaminante de las vías públicas del
polígono. Por fin, fruto de una reunión mantenida entre
patronales y Govern se acuerda habilitar una oficina provisional
para poder tramitar las ayudas. 

Hoy -hoy-, día 11 de noviembre, más de un año después, es
decir, 407 días desde la sufrida primera catástrofe que hoy nos
ocupa, el Pleno de esta cámara atiende esta interpelación porque
es hora de preguntarnos dos cuestiones básicas: una, si se han
adoptado las medidas correctoras necesarias para que en otra
ocasión establecer la coordinación necesaria para que los planes
de emergencia se activen en el momento oportuno y con la
celeridad necesaria, a fin de conseguir la minoración de las
consecuencias derivadas de una situación de emergencia.

Hemos visto, hace un momento, a través de una pregunta,
que todavía no está así. Y dos, para saber por boca del Govern
el resultado de las casi 1.100 reclamaciones tramitadas por
personas físicas o jurídicas, instituciones físicas, instituciones
públicas, comunidad de propietarios, corporaciones públicas.
Nos interesa conocer, señores del Gobierno, cuántas han sido
atendidas por el Consorcio de Seguros; cuántas han tenido
ayudas de las prometidas por el Gobierno central y cuántas han
recibido, por parte del Govern, las ayudas también prometidas.

Asimismo, es también interesante conocer las líneas de
ayuda que, con carácter genérico, ha establecido el Govern de
las Islas Baleares en apoyo de las familias afectadas o las
comunidades de propietarios; de las empresas que hayan sufrido
daño, de las instalaciones de establecimientos comerciales,
industriales, de servicios o explotaciones agrícolas que se hayan
visto damnificadas, o de las corporaciones locales y otros
organismos oficiales afectados en sus instalaciones públicas.

Es importante que esta cámara conozca de primera mano, un
año después, en qué han quedado los compromisos adquiridos
por los representantes públicos; cómo se ha gestionado el día
después de esta desgracia y si hemos sido capaces, atendiendo
las necesidades que plantean los ciudadanos, de dar una
respuesta clara y contundente en apoyo de todos los que vieron
dañados sus bienes, su trabajo y, en muchos casos, su futuro,
como consecuencia de este fenómeno adverso atmosférico.

Estoy convencido, señoras y señores diputados, que a todos
nos interesa realizar una reflexión para contrastar si nuestra
disposición inicial fue acompasada con la gestión posterior de
las posibilidades y recursos disponibles. Estoy seguro que del
análisis de los hechos acaecidos un año después de que
sucedieran, podemos convenir si actuamos inicialmente de
acuerdo a nuestras responsabilidades; si posteriormente la
respuesta que desde la administración hemos dado a los casi
1.100 damnificados ha estado a la altura de lo que se esperaba
del Govern de nuestra comunidad autónoma.

El Grupo Popular aguarda la información que nos ha de
proporcionar el Govern, así como el posicionamiento de los
grupos políticos que le dan soporte sobre ambas emergencias
que tuvieron lugar en octubre del pasado año, y la resolución de
los expedientes de ayuda que de las mismas se derivan.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Govern el Sr.
Moragues té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, no parlaré de la qüestió de la gestió concreta de
l’emergència, açò ja ha tingut ocasió el Govern de comparèixer
en el Parlament per tal d’explicar el que nosaltres pensam que
és l’activació correcta de tots els mecanismes per atendre les
necessitats derivades d’aquesta emergència que es va produir,
tant dia 4 com dia 17 d’octubre, sí que faré referència a les
qüestions de quina manera hem actuat per tal de temperar les
conseqüències en patrimonis i en persones.

Com molt bé deia el Sr. Rodríguez, dia 4 d’octubre, ara fa
poc més d’un any, un fort temporal de pluja i vents huracanats,
de fins a 130 quilòmetres per hora, va sacsejar diversos
municipis de l’illa de Mallorca. Desafortunadament, a més de
deixar darrera seu un escenari desolador, quatre persones van
resultar ferides, una de les quals, com tots coneixem, va morir
dies després, i algunes desenes d’aquestes van haver de ser
ateses per contusions de diversa magnitud a distints centres
mèdics. Milers de conductors van quedar retinguts en els
embussos, l’aeroport de Son Sant Joan va haver d’interrompre
operacions, es van produir incidents a ports, es van produir
també a l’energia elèctrica i a les comunicacions.

He de dir que, des del Govern, i així ho va manifestar en el
seu moment la Conselleria d’Interior, com que no es va
enregistrar informació sobre la possibilitat de vents huracanats,
només esperàvem pluja i tempesta i ens va agafar, per tant, un
tant desprevinguts, davant la contundència, la potència del
fenomen; així i tot, torn reiterar que la resposta per part de les
autoritats públiques va ser immediata i contundent. Des de la
Conselleria d’Interior es van coordinar els serveis d’emergència
perquè atenguessin els ferits, retirassin obstacles de les vies
públiques, aixecassin tendals elèctrics, etc., i des de les primeres
hores la Conselleria de Salut i la Conselleria d’Interior es van
fer càrrec de les demandes de la ciutadania que arribaven a
través dels telèfons especialitzats i de l’112. Concretament, en
aquest telèfon durant el capvespre i la nit de dia 4, es van rebre
1.354 telefonades que van implicar la gestió de més de 300
incidents; l’endemà el nombre es va disparar i es van registrar
fins a 3.115 telefonades i es van gestionar 258 incidents. La
resta d’administracions també va assumir importants
responsabilitats i va respondre de manera, crec que podria dir
encertada i en algun cas exemplar, com ara és el cas del
desallotjament del gran nombre de persones que en aquell
moment d’aquell capvespre utilitzava les instalAlacions
poliesportives a Son Moix i del Germans Escales.

La resposta per part del Govern d’Espanya tampoc no es va
fer esperar, l’endemà, dia 5 -ho recordava també el Sr.
Rodríguez-, el llavors ministre d’Indústria, Comerç i Turisme,
Joan Clos, es va desplaçar fins a Palma a visitar els indrets on
l’impacte va ser més agressiu, per comprovar in situ la
magnitud dels danys i poder adoptar mesures que ajudassin a
palAliar els efectes de la tempesta ciclònica atípica.

En tot cas, i açò crec que és molt important, s’ha de tenir
present, senyores i senyors diputats, que l’Administració de
l’Estat és la competent en l’atenció de les necessitats derivades
de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica i que és
aquesta administració, torn repetir, la de l’Estat, i no la
comunitat autònoma, la que disposa d’uns instruments legals, la
Llei 2/1985, de protecció civil, la que delimita les competències
entre les distintes administracions, i el Reial Decret 307/2005,
de 18 de març, per ajudar els damnificats per fenòmens
meteorològics adversos. Com no pot ser d’altra manera, la
nostra pròpia legislació sobre la qüestió, la Llei 2/1998, i els
decrets que la despleguen, parteixen del reconeixement
d’aquesta reserva competencial a favor de l’Estat.

Com he apuntat abans, el Govern de l’Estat va actuar de
seguida: el mateix dia 5 d’octubre el Consell de Ministres va
adoptar l’aplicació de les normes que regulen els ajuts als
establiments industrials, mercantils i de serveis afectats, per
donar peu així a la tramitació immediata de les subvencions.
També vull recordar que, malgrat ser l’Estat qui té les
competències, el Govern de les Illes Balears va decidir anar més
enllà del que per llei li pertoca i va obrir un règim d’ajuts
complementaris als establerts per l’abans esmentat Reial Decret
307/2005, de 18 de març, per tal d’ajudar en la mesura de les
nostres possibilitats la ciutadania, els pagesos, els empresaris,
els industrials i en definitiva les famílies que van patir els danys
ocasionats per la tempesta.

Per la nostra part, vam acordar coordinar les diverses
administracions implicades: Ajuntament de Palma, Delegació
del Govern, Consell de Mallorca, Consorci de Compensació
d’Assegurances i les sis conselleries del Govern involucrades,
per poder gestionar amb major eficàcia tant la informació
recollida pel 012 i per les oficines del Govern de les Illes
Balears, com les dades obtingudes per les solAlicituds
tramitades. Vam ampliar, i també ho recordava el Sr. Rodríguez,
horaris d’oficina; vam posar en marxa altres possibilitats a
través de la pàgina web. En total es van tramitar en aquell
moment 2.483 solAlicituds de distints ajuntaments de l’illa de
Mallorca i es van classificar els danys en funció dels distints
tipus d’afectats.

D’altra banda, el Consell de Govern va acordar encarregar
les Conselleries de Treball i Formació i de Comerç, Indústria i
Energia que analitzassin les solAlicituds d’ajuts que es referien
al Reial Decret i establissin un règim d’ajuts complementaris als
estatal que inclogués, si pertocava, la retirada de materials
d’uralita i d’amiant.

També es va decidir establir una línia d’ajuts a préstecs
destinats a les empreses afectades, amb un tipus d’interès
preferencial, que s’havien de negociar a través de la Societat de
Garantia Recíproca i incloure dins el programa de subvencions
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per a l’any
2008 criteris que afavorissin totes aquelles empreses que
s’havien vist perjudicades per la tempesta del dia 4 d’octubre.
L’endemà mateix, quan observàrem amb més deteniment els
efectes de la tempesta, ens vam adonar que la pluja i els vents
huracanats també havien causat importants destrosses a béns i
a infraestructures agrícoles, ramaderes i de pesca; el Consell de
Govern va considerar necessari actuar immediatament, amb la
màxima celeritat possible, i fer una avaluació correcta dels
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danys per poder articular de forma idònia i expeditiva mesures
que permetessin ajudar aquests afectats.

Hem de tenir en compte que el Reial Decret estatal deixa
fora el sector primari. Davant aquesta situació, la Conselleria
d’Agricultura i Pesca va procedir a valorar els danys causats per
aquest fenomen climatològic i, ja amb els informes a la mà, açò
va ser dia 26 d’octubre, la presidència del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, el FOGAIBA, va dictar
una resolució per la qual es convocaven ajuts per palAliar els
efectes del temporal fins a un import màxim de 2 milions
d’euros. A aquests ajuts hi podien accedir els titulars de les
explotacions agràries inscrites en el Registre d’Explotacions
Agràries de les Illes Balears establertes a Mallorca que
haguessin patit els danys i presentat una solAlicitud.

La Conselleria d’Agricultura va permetre a aquests ramaders
i agricultors accedir a la convocatòria d’ajuts, encara que, per no
cometre un greuge comparatiu amb els que sí asseguren el seu
conreu, se’ls va rebaixar el percentatge de la subvenció a
percebre en un 20% de l’import de l’aplicació dels mòduls
assenyalats a la resolució.

Fins aquí els he explicat el marc competencial actual, el
Govern d’Espanya és qui obri les línies d’ajut en cas de
situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica i açò ho
repetesc, perquè m’agradaria que quedàs clar. De totes maneres,
des del Govern de les Illes Balears vam acordar establir un
règim d’ajuts complementaris perquè, a pesar de les nostres
limitacions econòmiques, sí que volíem ajudar els milers de
damnificats.

El Consell de Govern, per qüestions mediambientals, pels
efectes de la tempesta sobre els torrents, va aprovar destinar fins
a 3 milions d’euros per condicionar, reconstruir i reforçar
marges i ponts i retirar vegetació del torrent de Sant Pere, en els
seus afluents i reconstruir la canonada de conducció d’aigües
brutes del poble a la depuradora d’Esporles, mentre que per al
torrent de Sa Riera vam pressupostar 700.000 euros, a més de
50.000 euros més, per buidar i netejar l’estació depuradora
d’aigües residuals d’Esporles.

Pel que fa a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, els he de
dir que el termini per presentar solAlicituds es va acabar dia 3 de
desembre del 2008, hi va haver una sèrie de damnificats que van
presentar reclamacions quan el termini ja havia vençut, però que
ja havien fet una declaració de danys anteriorment, i es va
considerar oportú acceptar-ne les solAlicituds. Parlam de 346
solAlicituds, la majoria de les quals es van registrar sense anar
acompanyades d’una valoració de danys, açò va obligar a fer
una visita als afectats per comprovar l’existència dels danys i
per poder-los valorar posteriorment.

Actualment, l’estat de tramitació és el següent: s’han pagat
238 afectats, això representa 1.045.807,3 euros; s’han denegat
101 expedients i 10 estan pendents de pagament, perquè cal
resoldre qualque aportació de documentació. Totes les
solAlicituds que s’han presentat correctament estan resoltes i
estan pagades.

Per part de la Conselleria d’Indústria i Comerç, en una altra
actuació complementària a la de l’Estat, es establir una
bonificació de 5 punts per a les empreses afectades en la línia
d’ajuts de promoció industrial d’enguany. En total es van
registrar 18 expedients corresponents a 12 empreses, 6 de les
quals estan ubicades a Palma, i l’import total d’aquestes
subvencions va ser de 209.989,70 euros. Igualment, des
d’aquesta conselleria, es va prestar assistència a les empreses
interessades a obtenir avals per part de l’ISBA; a tres de les
quatre empreses interessats es van formalitzar crèdits a través de
la Societat de Garantia Recíproca per valor de 547.690 euros.

Finalment, la línia d’ajuts que va concedir el Consorci de
Compensació d’Assegurances del Ministeri d’Hisenda és el
següent: del total el Consorci va tramitar 10.928 reclamacions,
de les quals més de 9.070 es van resoldre favorablement; encara
n’hi ha 179 pendents, i 1.670 han estat denegades. Parlam de
quasi 36 milions d’euros abonats i d’una reserva de més de 4
milions per als expedients que encara es troben pendents de
resoldre.

A més, en altres actuacions el Ministeri d’Interior ha atès
516 solAlicituds de les quals n’ha pagat un import de fins a
125.000 euros, tant pel que fa als damnificats de la tempesta de
dia 4 com la de dia 17 d’octubre.

Resumint, senyores i senyors diputats, i per acabar, parlam
de pagaments ja efectuats per imports superiors, la suma del que
ha pagat l’Administració central de l’Estat i la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per import superior als 40,5
milions d’euros, els quals ja han anat a parar a les mans dels
afectats i que els ha ajudat, esperem, a refer la seva situació;
més una reserva de crèdit que hi ha actualment superior als 4,5
milions, per atendre els expedients que no s’han acabat encara
de tramitar.

En definitiva, senyores i senyors diputats, pensam que la
resposta de les administracions a les conseqüències de les
tempestes d’octubre de l’any passat es van produir d’una forma
raonablement acceptable, com també ho van ser els recursos que
hi va destinar el Govern. És cert que en casos com aquests ens
hagués agradat ser més eficients, per una banda, i més rics, per
l’altra, però esperam haver après d’aquesta experiència per estar
més ben preparats ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Acab tot d’una, Sra. Presidenta.

... i poder-la encara millorar en el cas, Déu no ho vulgui, que
es torni presentar a un futur.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, senyores i
senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Per fixar posicions i per un temps de
cinc minuts intervé, en primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt,
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot, manifestar el suport d’Unió Mallorquina a l’actuació duta
en aquesta qüestió sobre aquests fenòmens meteorològics
extraordinaris d’octubre del 2007, per part del Govern de les
Illes Balears. És evident que vivim a una societat poc preparada
per al risc, una societat on la seguretat és un valor (...) i que
davant aquests fenòmens viu traumàticament aquestes
situacions. Per tant, és evident que l’administració, que és a qui
pertoca sempre donar respostes davant aquestes situacions
extraordinàries, sempre ha d’intentar ser més ràpida, sempre ha
d’intentar posar mesures més dotades econòmicament per
compensar les situacions creades als afectades i sempre ha
d’intentar agilitar el màxim possible la tramitació
administrativa. El que passa és que això, que és un desideràtum
amb el qual tots coincidirem no és fàcil, i tots els que han tengut
responsabilitats de Govern, i el Sr. Rodríguez que n’ha tengudes
de molt importants, segur que coincidirà que aquest desideràtum
no és fàcil després dur-lo a la pràctica, perquè l’administració
demana molts comprovants per certificar que efectivament s’ha
produït un dany i per poder fer el pagament compensatori, i per
tant hi ha tota una sèrie de burocràcia inevitable que endarrereix
la situació dificultosa que pateix l’afectat.

Per tant, tot i reconèixer aquestes dificultats evidents,
consideram que s’han adoptat mesures correctores; ens
agradaria que des del Govern ens parlassin del projecte
d’estacions climàtiques, que és un element addicional per
adoptar aquestes mesures correctores, les quals reclamava el Sr.
Rodríguez, i les reclamacions -ho ha dit perfectament el
conseller- se n’han tramitat moltes; evidentment aquest
problema burocràtic que li deia fa que encara no estiguin
finalitzades totes, la qual cosa, evidentment, seria el desitjable,
però de totes maneres és evident que hi ha hagut una actuació
del Govern evident, clara, eficaç dins les mesures possibles i
dins les necessitats dels afectats i pensam, per tant, que no
podem més que donar suport a l’actuació del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Jo crec que entre el debat que han suscitat
l’interpelAlant i el conseller, bona part de les mesures o de
l’explicació, sobretot sobre els danys de les tempestes que
visquérem el mes d’octubre, tant la del dia de Sant Francesc
com la dels dies 16 i 17, ha quedat més o menys apuntat aquest
balanç.

No queda gaire a afegir, llevat del primer de tot,
evidentment, un record per a les víctimes.

Ja hem tengut ocasió, com s’ha recordat, en aquesta casa de
parlar de la reacció del Govern de les Illes Balears, al cap i a la
fi parlam d’una situació de fa més d’un any, i en aquelles
intervencions, per tant, ens remet. Creim que tot i que sempre en
aquestes circumstàncies tot és millorable, perquè en una situació
d’emergència i de calamitats sempre és complicat moure-s’hi;
les coses funcionaren raonablement bé, sobretot tenint present
que no s’havia previst aquesta tempesta amb prou anticipació.

En primer lloc, el primer que es va fer és un gran
desplegament per evitar danys personals i per minimitzar els
materials; es va atendre d’immediat els damnificats; hi va haver
un desplegament notori per cobrir els incidents i la demanda
d’informació. La conseqüent mobilització d’ambulàncies, de
bombers, de forces de seguretat i tots els serveis també de
subministrament que havien quedat afectats, amb un centenar de
voluntaris també, sempre important, de Protecció Civil.

Les competències, com se sap, són també insulars,
municipals i de l’Estat, i per tant, la coordinació esdevenia
bàsica. Es va constituir una comissió ad hoc amb reunions
monogràfiques pels polígons que estan afectats de Can Valero
i de Son Castelló. I jo crec que també una cosa clau que era per
fer pressió, o per avaluar els compromisos que podia assumir el
consorci de compensació d’assegurances.

S’ha fet esment a les ajudes i al disseny que es va dibuixar
en aquell moment. No hi ha dubte que les més importants són
les del consorci, al cap i a la fi són els fons de les asseguradores,
i s’està avaluant de l’ordre d’uns 40 milions d’euros el total que
s’hi haurà destinat, uns 36 milions ja abonats i, com s’ha
apuntat, té una tramitació que és la que sempre es demana
davant d’aquest tipus de reclamacions. Són unes 10.000
reclamacions les que es varen apuntar i, per tant, ha duit la seva
tramitació. Queda molt enfora, és evident, dels 500 milions
d’euros que apuntaven els damnificats o d'aquelles primeres
estimacions en aquells moments, tot i que pensam que les
actuacions varen ser adequades. Per cert, alguns dels mals que
es varen veure aquell dia tenien poc a veure amb els mals propis
de la tempesta, sinó senzillament les varen mostrar, estic
pensant en el metro, aquell metro amfibi que realment haurà
costat molts de milions d’euros al Govern, però és difícil
atribuir-ho als mals de la tempesta.
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El Govern en aquell moment també va treure tot un seguit
d’ajuts, la Conselleria d’Indústria i Comerç va establir una
bonificació per a les empreses afectades, els ajuts a promoció
del 2008. Això ha suposat tot un seguit d’expedients, a una
dotzena d’empreses, la meitat en el polígon de Son Castelló i
Can Valero, amb unes ajudes de 200.000 euros. També es va
prestar assistència a empreses interessades en crèdit amb ISBA,
però sobretot supòs que varen ser les actuacions de què més s'ha
parlat de la Conselleria de Medi Ambient immediatament va
intervenir en el tema de desbordaments dels torrents d’Esporles
i Puigpunyent. Però també en alguns ajuts, la Conselleria
d’Agricultura pot superar el milió d’euros. I en conjunt unes
ajudes que poden arribar entre 4 o 5 milions d’euros que haurà
aportat al final de tot el procés el Govern de les Illes Balears.

Per tant, creim que la reacció és adequada, tot sempre és
millorable, de cara al futur procurar polir tots els mecanismes.
Nosaltres insistim que creim que, no ja les estacions, sinó tot el
servei de meteorologia hauria a passar a ser de la comunitat
autònoma, recordin que és el punt 30.38 de l’Estatut, si ve ben
dotat i es du en condicions, creim que seria bo que tenguéssim
el servei de meteorologia ben dotat. També informació als
ciutadans, no podem esperar per ventura en poc temps el nivell
d’informació, dels coneixements i de pràctica que tenen a països
com Israel, per motius que no voldríem per res del món tenir, o
Suïssa, amb una gran preparació. Però jo crec que és bo que la
ciutadania conegui més els nivells d’alerta, les seves
conseqüències i les actuacions que s’han de dur a terme en
matèria d’emergències. Crec que és una tasca que pot dur a
terme la conselleria de cara al futur i esperam iniciatives en
aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Socialista vol, després d’haver escoltat les
explicacions donades pel Govern després de la interpelAlació
plantejada pel Grup Popular, donar d’una forma clara un suport
al Govern de les Illes Balears per l’actuació en les tempestes de
fa aproximadament 13 mesos. Ho volem fer per un doble motiu,
evidentment no faré una lectura de la interpelAlació, però era una
referència claríssima a quins eren els ajuts i allò que havia
succeït després de l’emergència pròpiament i per això, supòs, la
contestació per part del conseller de Presidència. No obstant
això, del temps emprat, dues terceres parts han estat per repassar
la crítica de l’emergència i una tercera part per dedicar-ho
només a l’ajut. No entraré a com ho consider, però crec que un
bon tarannà parlamentari s’ha de remetre a la qüestió plantejada.
En cas contrari, que se’n faci una altra i es dugui a debat, perquè
així el Govern i la conselleria de torn podran fer el debat que es
vulgui i quan es vulgui.

Entrarem molt breument en la qüestió de l’emergència, ja
que ha estat plantejada aquí i ha ocupat les dues terceres parts
del temps. El debat es va tenir ja a la comissió que corresponia,
però evidentment s’han fet algunes afirmacions que entenc que

no són correctes. L’origen de la tempesta és de tots coneguda,
de com es va plantejar, però sí que és veritat que en base al Pla
(...) hi havia activada l’oportuna alerta groga. Per tant, es va
gestionar una emergència en funció d’una tempesta que es va
produir, d’una certa manera, precipitada dit en termes senzills
i perquè tots ens entenguem. Aquesta és una mica la qüestió i
després hi va haver un seguiment que es va repetir durant els
dies. Vàrem tenir l’oportunitat de discutir-ho en comissió, però
entenc que l’actuació que es va dur per part de la conselleria,
per la Direcció d’Emergències va ser una actuació correcta. I va
ser correcta perquè totes les administracions han après una cosa
que la ciutadania té molt clara, l’emergència és un element
cabdal per a una societat estable quan es produeixen situacions
de crisi, com pot ser una tempesta o altres elements que ara no
entraré a considerar. 

Tenim una prova, i no ho dic per entrar..., això ja ha passat
per les urnes, ja ha passat per tot tipus de debat, això amb les
referències de gestió d’emergències, tots els que ens dedicam a
la cosa pública tenim la referència de la gestió d’emergències
mal fet. I no en volem tenir mai més de referència, que és el
model del sistema del Prestige, que quan queien los hilillos els
que tenien la responsabilitat de l’Estat en aquell moment
caçaven. Jo pens que els governants progressistes o del Partit
Popular, tenen en compte això com un element de referència
molt negativa, que el ciutadà no vol (...). Per tant, jo crec que
s’ha fet una cultura de la gestió de les emergències correcta. En
aquest sentit vull donar un suport molt explícit tant a la part
d’ajudes que ara abordaré, com a la part que es va fer de la
gestió de l’emergència. Per tant, crec que aquest govern ha fet
una gestió de l’emergència correcta, amb el Don Pedro, amb
aquesta tempesta. 

Entrem -he exhaurit les dues terceres parts del temps que em
toca- a l’altra part, a la tercera part. Jo crec que a part de fer la
gestió de l’emergència, és molt important la gestió del diàleg
amb la ciutadania i de saber com s’indemnitza i amb quins
criteris. Crec que el conseller ho ha explicat d’una forma
claríssima, molt extensa, per tant, no faré ús de l’explicació que
li correspon al Govern. Dir-li al Govern i al conseller que ha
parlat en nom del Govern, que aquesta és la forma d’actuar, de
diàleg amb els ciutadans, indemnitzant allò que correspongui.
Però també amb un altre element que ell ha aportat i és molt
important, les incidències que succeeixen a un territori són
responsabilitat de totes les administracions que actuen en aquest
territori, per tant: ajuntaments, Govern de l’Estat, tots implicats
en una gestió perquè allò que no pot ser és que el mal ús d’una
situació de crisi que es pugui originar, suposi més
responsabilitat, ara parl en termes econòmics, per part del
Govern en qüestió que probablement la del que té la
competència de la matèria en concret. Per tant, en aquest sentit
també vull donar l’enhorabona al Govern pel bon ús que ha fet
de la gestió amb altres administracions per corresponsabilitzar
l’Administració de l’Estat a la gestió de les ajudes per part de
totes les administracions als nostres ciutadans de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica per part del grup
autor de la interpelAlació intervé el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Me
gustaría al final de esta interpelación poder fijar dos o tres
puntos que creo que son importantes y que no se me han
aclarado. Sr. Conseller, que ha respondido a la interpelación,
tenemos dos ejemplos clarísimos, el 4 de octubre y el 17 de
octubre. El 4 de octubre no se activó adecuadamente el plan, no
se actuó correctamente. El 17 de octubre se actuó correctamente
mediante el plan y se trabajó adecuadamente. Hay diferencias,
solamente tiene usted que pedir el parte de uno y de otro,
comprobar, y verá usted cómo yo soy capaz de reconocerle que
el 17 se actuó muy bien, pero ustedes no son capaces de
reconocer que el día 4 actuaron. 

Ésta es la grandeza que tenemos unos y otros. Ni todo lo que
dice la oposición es cierto, ni todo lo que hace el Gobierno está
bien hecho. Si partimos de esta premisa, de que posiblemente es
bueno de vez en cuando reflexionar sobre lo que hemos hecho,
sabremos si es correcto o no es correcto dónde estamos. Ni
tengo yo siempre razón, ni tampoco la tienen siempre ustedes.
El 4 se actuó mal y el 17 se actuó bien, inclusive el 17 todo el
mundo estaba en su sitio, no lo digo yo, aquí hay un recorte de
prensa que llama la atención, porque no fue a mí a quien se me
hizo esto, sino que dice: "Leciñena y Jansà, ayer sí que dieron
la cara poco después del temporal". Eso lo dice un medio de
comunicación, quiere decir que día 4 no dieron la cara. Ésta es
la realidad, pero vamos a dejar esto porque ahora lógicamente
sólo podemos mejorar este plan. Me gustaría, si es posible, que
la conselleria analizase la actuación en una y en otra ocasión
para analizar lo que ha hecho y ver si tiene que introducir
alguna mejora o no. Por la respuesta que me ha dado la
consellera anteriormente sobre la emergencia del día 25 de
octubre, veo que siguen empecinados en que todo lo hacen bien
y hay cosas que hacen bien y otras que las hacen menos bien
(...), pero menos bien.

Yo le he preguntado a usted, Sr. Conseller, por algo que es
muy importante. Ustedes se llenaron la boca de “Madrid
aprueba ayudas de urgencia y (...) catastrófica”, “el Gobierno
central abre una ayuda para damnificados”, “Clos visita el Palau
d’Esports”, por cierto continua cerrado y (...), nueve meses nos
costó arreglar el Príncipes de España, éste todavía está cerrado.
“Clos garantiza que habrá ayudas para los damnificados”, “Clos
(...) la posible declaración de zona catastrófica”, “El Govern
dará ayudas a los agricultores e industriales afectados por el
temporal”, “El Govern dará ayudas a fondo perdido a
agricultores e industriales”. Esto es lo que le pregunto, Sr.
Conseller, ¿qué ayudas a fondo perdido han dado ustedes? Y no
me ha respondido. Me gustaría que me diese los datos para
poder aclararlo. “El Govern insta a la empresa privada a acudir
al (...)”, “El Govern adelantará desde ya las ayudas a los
afectados por la tormenta”. Y hoy, más de un año después,
siguen sin resolverse inclusive los expedientes del Govern. 

Por cierto, no se les ocurra, señores del Govern, incluir
dentro de las ayudas del Gobierno a las del consorcio. El
consorcio es un derecho que tienen los que tienen una póliza de
seguro, que para eso pagan la cuota, de todas las cuotas del
seguro de todos los vehículos, casas, se detrae una cantidad que
va al consorcio de seguros para cuando hay una emergencia
como ésta. No se les ocurra poner esto como si fueran ayudas
del Govern, porque sería el colmo y encima dirían que lo han
hecho bien. Pues no, esto no es así, el consorcio es una ayuda a
la que tienen derecho los que están asegurados. En definitiva,
muchas y muchas palabras.

A mí me gustaría también ceñirme a dos cuestiones. Dice
usted, Sr. Conseller, que el Decreto 477/07, esto ha sido la
tomadura de pelo más grande que han tenido los empresarios
del polígono de Asima, no han recibido una sola ayuda, porque
este decreto dice que las ayudas son para aquellos a los que el
consorcio no les cubre su seguro, la cantidad y que (...) más de
10.000 euros ya no tienen derecho. O sea, que no ha habido ni
una sola ayuda del Gobierno central, según mi información.
Espero y confío que el Sr. Conseller de Presidencia me
desmienta. No ha habido ninguna ayuda del Gobierno central.
Mire, este pleno del Parlamento ha asistido como mínimo dos
veces, que yo recuerde, a establecer un crédito extraordinario
para ayudas por temporal. ¿Por qué no se ha hecho en esta
ocasión? Una vez la hicieron ustedes en el 2001 y otra anterior,
un crédito que dio el Gobierno a las personas que habían sufrido
en sus bienes y en sus casas daños. ¿Esta vez por qué no se
hizo? Se llenan la boca de decir que lo harán y no lo hacen. Yo
sigo esperando de usted, Sr. Moragues, la respuesta que no he
encontrado, a lo mejor es que estaba despistado y no lo he
podido saber. Yo he pedido cuántas ayudas han (...) por el
consorcio, cuántas han tenido ayudas del Gobierno central, pero
sobre todo he dicho las de usted. ¿Cuántas empresas, personas
físicas o jurídicas, instituciones, comunidades de propietarios
han tenido ayuda por parte del Govern balear? Usted esto no lo
ha contestado.

Por lo tanto, Sr. Conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Acabo enseguida.

Me va muy bien que me diga usted que se han transferido
ayudas para el 2008 en descuentos, valoraciones, fantástico. No,
yo le he pedido a usted euros constantes, ¿cuánto han recibido
los 1.100 afectados que hicieron reclamaciones a través del
Govern, 1.100 personas que (...) a ustedes, cuánto han recibido?
Usted no me lo ha dicho y 13 meses después seguimos
esperando. Le repito, a veces el Gobierno hace cosas bien y
hace cosas mal, no todo lo que hace lo hace bien, pero a veces
la oposición interpela porque consideramos que las cosas no
están bien hechas y (...). Usted necesita el apoyo de sus socios,
fantástico, pero sepa que hay miles de personas en la calle
desconfiadas y decepcionadas por la acción del Govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. He de dir al Sr.
Rodríguez que crec que he respost la seva petició de dades
concretes, per tant, li recomanaria que llegís el Diari de
Sessions i segur que podrà trobar la resposta que em demanava.
I si necessita alguna cosa més en concret, estic disposat a
facilitar-la-hi fins allà on jo tengui aquesta informació.

Jo vull deixar clar al començament d’aquesta intervenció
una qüestió, el Govern sempre va parlar d’ajuts complementaris.
Per açò he fet tanta referència a qui era l’administració
competent en aquesta qüestió. Sr. Rodríguez, vostè ho sap
perfectament perquè s’hi va dedicar uns quants anys i, per tant,
esper que no tengui una confusió competencial perquè seria un
poc greu. Jo no ho crec que tengui aquesta confusió, perquè jo
li reconec, Sr. Rodríguez, i ho vull dir al començament, que
vostè es va ocupar i preocupar molt intensament de tots els
temes de la protecció civil i si en aquests moments a la
comunitat autònoma tenim el nivell que tenim, ho tenim entre
altres coses gràcies als seus esforços, i sap que sempre li ho
reconec. Sé que no està massa acostumat que el Govern li
reconegui coses o que el Partit Socialista li reconegui coses,
però jo li ho sol dir amb una certa insistència perquè es trobi
raonablement confortable en aquests debats.

Per tant ho vull tornar repetir, els ajuts de què vàrem parlar
sempre des del Govern, sempre vàrem parlar d’ajuts
complementaris. Vàrem dir, actuarem amb complementarietat
després que l’administració competent, bé l’administració de
l’Estat, bé el consorci de compensació d’assegurances, hagin
actuat. I així ho vàrem fer. Per tant, nosaltres vàrem actuar, una
vegada que tots els damnificats varen presentar en el seu
moment les reclamacions al consorci a través de la Delegació
del Govern, i nosaltres el que vàrem atendre varen ser les coses
que varen quedar excloses de les ajudes estatals. I quines són
aquestes qüestions? Qüestions derivades d’ajuts concrets a
empreses, a comerços, a indústries i ho vàrem fer a través de la
línia de subvencions per a l’any 2008, donant una puntuació
especial per tal que les indústries, les empreses, els comerços
que pensàvem que eren afectats poguessin tenir ajuts
extraordinaris i especials per a aquesta qüestió.

Vàrem introduir també una línia d’ajuts per a l’agricultura,
com he dit abans, l’agricultura estava exclosa perquè com sap
molt bé vostè, agricultura té una política d’assegurances agràries
que en definitiva qualsevol explotació agrària que vol pot
assumir i una de les coses que s’asseguren són els riscs
catastròfics: però pensàvem que efectivament no era massa
habitual en aquesta comunitat autònoma que es donessin
aquestes qüestions i vam pensar que podien també fer un ajut
complementari, i també s’han resolt, i he donat les xifres, les
quantitats, i per tant jo li recoman que repassi al Diari de
Sessions la meva intervenció i hi trobarà aquestes xifres.

I finalment també vam atendre una sèrie d’actuacions
derivades del mal que va fer en aquest cas preferentment la
tempesta de dia 17 sobre les infraestructures d’aigües
municipals, i concretament he parlat d’Esporles i Puigpunyent,
on la Conselleria de Medi Ambient va fer una reserva de fins a
3 milions d’euros per atendre aquestes infraestructures i estam
amb açò. 

No he tingut en absolut cap..., i no ho he dit així, cap
intenció de fer nostres, és a dir, del Govern de la comunitat
autònoma, les quantitats que ha posat el consorci; senzillament
vostè ha parlat, ha plantejat el tema de quina ha estat l’actuació
de les administracions i jo he sumat a la nostra, a les nostres
actuacions del Govern, que va fer en el seu moment un
plantejament de fins a 5 milions d’euros, a aquests se’ls han de
sumar, evidentment, els pagaments que s’han fet des del
Ministeri d’Interior i del Consorci d’Assegurances, que pugen
uns 40 milions d’euros, més de 36,5 pagats ja i falten al voltant
de 4 milions més d’algunes de les solAlicituds que encara estan
en tramitació.

Jo crec que, en definitiva, l’actuació va ser correcta. Que es
podia millorar és absolutament segur, que es podia millorar, i el
Govern sap que a vegades fa les coses més bé i coses més
malament. Evidentment dia 4, i ja ho he dit abans, ens va agafar
desprevinguts perquè tots els avisos que teníem dels serveis
meteorològics no apuntaven que seria d’aquesta contundència
i per tant vam haver de reaccionar d’una manera molt més
ràpida i segurament que vam deixar coses pel camí; dia 17, el
diputat també ho reconeixia amb un gest que l’honora, Sr.
Rodríguez, ja estàvem avisats i per tant vam actuar d’una millor
manera.

Per acabar, senyores i senyors diputats, en temes de
predicció crec que en aquests moments estam fent feina,
precisament arrel d’aquesta experiència, estam fent feina per tal
de millorar la xarxa de prediccions, i en les pròximes dades la
Conselleria de Medi Ambient podrà aportar informació més
important per tal de millorar aquella situació. En temes
d’emergència i de protecció civil pensam que independentment
d’aquest debat que vostè du amb la Conselleria d’Interior des de
l’any passat i que se va substanciar ja en una compareixença,
crec que era dia 5 de desembre, de la consellera d’Interior, vostè
continua dient que va funcionar malament; totes les dades que
té aquesta conselleria, aquest conseller que els parla, no són
exactament coincidents però estic segur que haguéssim pogut
millorar la nostra resposta i que l’hem de millorar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Moragues.

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

Sí, acab tot d’una, Sra. Presidenta.

I en el tema dels ajuts ja li he dit tot el que pensava que
havia de dir. Jo per acabar vull agrair aquesta interpelAlació
perquè pens que efectivament una interpelAlació feta a un any
vista, sense la pressió del moment de donar respostes, ajuda a
reflexionar, que crec que és la situació millor, més òptima, per
tal que puguem millorar entre tots l’eficàcia, l’eficiència de les
respostes que dóna en aquest cas Protecció Civil i el conjunt del
Govern a situacions catastròfiques. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues.

III. Moció RGE 9709/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal
d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 4383/08.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i la votació de la moció RGE núm. 9709/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a mesures
per tal d’estimular l’ocupació i l’estalvi familiar, i que és
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 4383.

Per part del Grup Popular té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
senyores i senyors membres del Govern, vull agrair en primer
lloc la disposició de la consellera de Treball a atendre el nostre
grup i aquest portaveu en la matèria de les propostes, i per tant
al consens al qual vam arribar quant al seu contingut. I dit açò,
i per a la resta de senyores i senyors diputats, vull explicar quins
són els argumentes, les raons, els motius de les propostes i en
concret també aquestes propostes.

Començaré reconeixent també la coincidència entre tots els
portaveus dels grups d’aquesta interpelAlació, la 4383
d’enguany, en allò que fa referència a quines són les valoracions
respecte de la situació, de la seva evolució i les perspectives de
futur; per tot seguir assenyalar, també com a reconeixement, les
mesures anticrisi, tant d’ordre econòmic com financer com
laboral i social, que ja s’han iniciat pel Govern central, pel
Govern autonòmic i per governs locals, que mereixen el
reconeixement, crec, d’aquesta cambra, i així mateix
requereixen també la nostra exigència com a diputats per valorar
la seva evolució; de fet el ministeri central ja, en alguna de les
mesures anticrisi, ja ha acordat modificar-les per intentar una
major eficàcia, també ha obert un més intens diàleg social i ahir
crec que era el vicepresident demanava als agents econòmics i

socials imaginació per tal de contribuir millor a mesures que
siguin eficaces en contra d’aquesta situació.

Quant a les dades tal vegada només crec que hi treu dir les
més recents, i quant a importància jo ressaltaria les fetes
públiques dia 4, és a dir, aquesta mateixa setmana, per l’Institut
Nacional d’Estadística que fan referència als procediments
concursals. Diu textualment que entre famílies i empreses en el
tercer trimestre d’enguany s’han incrementat un 263,8 els
expedients de procediment concursal, i que d’aquests un 25%
tenen a veure amb empreses de la construcció, però -alerta amb
aquesta dada- un 22,2% tenen a veure amb la indústria, amb
empreses dedicades a indústria i energia, i a més un 21% a
serveis empresarials. Per tant no només és una qüestió de
construcció, sinó que també hem arribat en aquest moment a un
escanyament d’activitat econòmica que afecta greument
empreses d’indústria i energia i també empreses relacionades
amb serveis, les altres empreses.

A l’àmbit concret de les polítiques d’ocupació de la nostra
comunitat, feim a l’exposició de motius una reflexió respecte de
la necessitat i conveniència de disposar d’un pla d’ocupació de
les Illes Balears, que el que disposam prorrogat per atendre
expedients de convocatòries és el del 2005-2007, naturalment
que no està actualitzat ni en dades ni en accions ni en els
programes. I aquí, Sra. Consellera, que ens escolta, jo he tingut
accés gràcies a la Sra. Llinàs, companya de grup, del Diari de
Sessions de Congrés de dia 10 de novembre; hi ha una esmena
sobre l’aportació financera del servei públic de Empleo estatal,
de l’INEM, a la finançació dels plans integrals d’ocupació de les
comunitats que en tenen, que en aquest cas recordaran els
diputats que eren a la Comissió d’Assumptes Socials, on vam
parlar dels plans integrals d’ocupació, que van rebutjar, que eren
Canàries, Castella-La Manxa, Galícia i Extremadura, on jo
demanava que aquest pla d’ocupació que havien fet les Illes
Balears s’intentés que fos integral quant a territori, quant a
persones objecte i quant a acció, per també intentar un
finançament extraordinari. Em van contestar que com que açò
només ho feien amb fons europeus, que jo no compartesc
perquè hi ha fons que òbviament no són europeus, són dels
pressuposts de l’Estat encara que l’Estat té, naturalment, retorn
si utilitza fons social europeu, però vull només recordar aquí
aquesta decisió del Congrés de, ja dic, fa un dia o dos, on a
Canàries hi haurà per a l’any que ve més de 42 milions d’euros
més, a Castella-La Manxa més de 15 milions d’euros, a Galícia
més de 24 milions i a Extremadura més de 20 milions. Jo potser
no deman tantes xifres, però crec que si l’elevat percentatge de
persones en atur diu alguna cosa a Madrid, potser quan facin o
quan facem aquest pla d’ocupació de les Illes Balears hauríem
d’intentar que aquest exemple ens servís per obtenir major
finançament.

També crec que el Pla d’ocupació podrà contenir mesures
anticrisi, no d’aquestes conjunturals sinó més estructurades que
permeten, òbviament, millorar l’eficàcia de les que ja es duen a
terme. I en aquest sentit hi ha -ja faré referència a les propostes
d’acord- la número 1, la número 4, la número 5 i la número 6,
que contenen les propostes en aquest sentit: redactar el pla,
instar a promoure davant el ministeri..., bé, també parlam aquí
de les necessitats de contribuir a reduir les dificultats
econòmiques, especialment de les famílies i de les petites i
mitjanes empreses, o d’aquells treballadors que passen per un
expedient, la seva empresa, de..., concursal, i per tant demanam
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que a aquests empleats el Govern de les Illes Balears negociï
davant el Ministeri de Treball mesures per poder percebre
transitòriament i a compte dels seus drets, que és la número 4.
Quant a la número 5, contribuir directament o indirecta amb
entitats financeres a solucionar insolvències conjunturals de
famílies mitjançant mesures com avals o subvencions o compres
parcials, fins i tot d’hipoteques; aquest és un experiment que no
és nou, aquest és un experiment que amb la crisi de principis del
segle XX a Estats Units ja es va posar en marxa: es crea una
empresa pública que compra parcialment quant al temps i quant
a l’import una hipoteca, i açò permet un desfogament, una falta
d’escanyament a una família o a una empresa durant el temps
que pot recuperar la seva capacitat normal d’estalvi i de fer front
a aquesta hipoteca.

Els danys que la situació de crisi pugui provar o agreujar en
persones o grups significatius de població, que no tenen ni feina
ni prestacions ni subsidis, nosaltres creim que està enfocada en
aquest moment; tal vegada en el moment en què ho vam
començar a dir no estava enfocat, avui en dia està enfocat, i de
fet ens alegra l’Observatori Social de Mallorca; però pensam
dues coses: no tenim notícia de la bona coordinació entre els
serveis d’ocupació, el SOIB, que són els que reben de primera
mà moltes d’aquestes persones, i els serveis socials. Per tant
entre les dues conselleries, les dues conselleres que aquí
amablement ens escolten, creim que hi ha d’haver, que
segurament hi és però no ho coneixem, creim que hi ha d’haver
òbviament la possibilitat de derivació des del SOIB directament
a Serveis Socials i hi ha d’haver, a més, igual que hi ha per a
Mallorca aquest observatori social, un observatori a nivell de
comunitat autònoma, òbviament a nivell de Govern, i açò pot
permetre que moltes d’aquestes persones, a les quals jo no sé si
hi haurà recursos suficients perquè a totes se’ls donin recursos,
a part que segurament els recursos han de ser sempre una
contraprestació de l’activitat laboral, hi ha d’haver emperò els
mitjans per garantir-los el menjar, el vestir i l’habitatge i demés
necessitats que ja estan cobertes per altres vies.

També feim referència al fet que hi ha activitats que
actualment no es duen a terme perquè no són interessants des
del punt de vista econòmic: neteja de boscos, neteja de torrents,
es fan més com a prevenció de risc que no com una feina
ecològica; condicionament de camins rurals, que a molts d’ells
no hi ha possibilitats d’arribar-hi; manteniment de patrimoni o
d’equipaments públics, o altres activitats també d’interès públic
o actuacions en finques, etc., que poden ser una oportunitat
magnífica si hi ha recursos per obrir més escoles taller, tallers
d’ocupació o equivalents, perquè no necessàriament hem de
seguir el model estatal, i que permeten òbviament formació i
també..., amb beca els sis mesos primers, i després activitat fins
a dos anys amb remuneració, encara que mínima, però amb una
remuneració prou interessant. Per tant també aquí feim aquesta
proposta, a la número 3 de les propostes d’acord.

Pel que fa a les activitats productives nosaltres pensam que
hi ha quatre àrees clau, en aquest moment jo diria que una per
intentar tenir activitat econòmica productiva de manera
immediats i feina, manteniment, no sé si creixement, que és el
turisme. Per tant jo no sé quantes, ni com, ni amb quin import
presentarem d’esmenes al finançament d’IBATUR o de turisme;
no ho sé perquè encara no n’hem parlat, però és clau. És a dir,
nosaltres d’aquí a l’estiu, o d’aquí a l’any que ve, de la
temporada que ve, l’única manera que jo veig que tenim per
realment ser eficaços és que venguin turistes, que són els que
creen demanda a les nostres empreses, en el mercat, en el sector
més important que tenim per donar feina, per crear riquesa i per
crear activitat. Per tant demanam al Govern una aposta
importantíssima en les accions i en l’eficàcia o l’eficiència de la
promoció de turisme per a l’any que ve i segurament faran falta
també per a un parell d’anys més. I ja a més llarg termini un
suport des d’ara important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab, Sra. Presidenta. ...important de les empreses que
tenen utilització intensiva de tecnologia, les que tenen una
exportació reconeguda, un dinamisme exportador important, i
totes aquelles que són empreses d’adaptació a les noves
demandes i als nous hàbits de la població i que estan molt
relacionades amb els serveis socials, la necessitat d’executar
amb diligència; o les obres públiques també és un element que
contribueix de manera clara a millorar la nostra modernització,
la competitivitat i a preparar-nos per al futur, a més de donar
feina i activitat al sector més castigat.

I finalment les propostes 10, 11, 12 i 13 són reconèixer que
sense finançament no hi ha possibilitats de fer res. Per tant hem
d’obrir noves expectatives de finançament, han de procurar que
les empreses cobrin el deute que tenim amb elles, han de
procurar, si se’ls pot avalar, que també tenguin millors recursos,
el que fa amb les entitats bancàries és estupend, necessari i a
nivell d’aquí també s’ha de fer. I finalment jo diria, per
concretar, que potser es pot fer alguna cosa més; jo la iniciativa
aquesta de l’observatori, etc., estic convençut que particulars o
empreses podrien aportar recursos al finançament de donar
menjar, vestimenta, etc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, ja és el darrer, Sra. Presidenta, li assegur que ja és el
darrer. Hi hauria persones que aportarien recursos si s’obrissin
comptes, és a dir, no ho hem de posar tot en mans d’ONG; jo
crec que un observatori a nivell de comunitat autònoma seria
possible, que aquestes persones algunes d’elles ho faran si
després es poden deduir a la declaració de renda que han aportat
per a accions socials, i altres ho faran simplement des del
convenciment del bon destí, segurament l’únic que procuraran
és que no hi hagi una intermediació que sigui un cost més de
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l’acció per a aquesta finalitat, sinó que es destini íntegrament a
aquesta acció social. 

I amb açò acab, Sra. Presidenta. Moltes gràcies per la seva
benevolència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a un torn de fixació de
posicions, i en primer lloc té la paraula en nom del Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
anunciar el vot favorable d’Unió Mallorquina a aquesta moció.
Fa ja un grapat de mesos que venim tenint debats reiteratius
sobre la situació econòmica, la crisi econòmica que estam
patint, i per tant aquí hi ha tot un ventall, un grapat de propostes
que fa el Partit Popular, totes interessants. Evidentment en
algunes anirà lligada la seva efectivitat al fet que hi hagi
recursos, aquesta és una gran qüestió que de fet el portaveu del
Partit Popular ja n’ha fet esment i en la qual coincidim
plenament. 

Però des d’Unió Mallorquina agruparíem les mesures
proposades en tres grans apartats. A un primer apartat li diríem
la millora de pressupost i de la gestió pública; és la qüestió i
agilitació de les inversions públiques; aquí és evident el
compromís del Govern, el Govern presenta, té en tramitació uns
pressupostos que mantenen les inversions públiques. Per a Unió
Mallorquina aquest aspecte és fonamental i és un gran
compromís d’aquest govern per fer front a la situació
econòmica, la reducció de la despesa corrent, que aquest sempre
és un desideràtum de tot govern i de tota administració. No
sempre és fàcil aquesta reducció de la despesa corrent. El
cobrament ràpid de les factures pendents i la disposició
d’elements de finançament per a aquestes factures que no es
cobren dins els terminis raonables i sobretot en aquest apartat el
que dèiem, la millora del finançament; tenim en marxa una
negociació del nou model de finançament autonòmic. Aquesta
podria ser la gran font d’obtenció de recursos per fer tota una
política anticrisi econòmica que evidentment a nosaltres, com
Unió Mallorquina, ens satisfaria que efectivament aquest model
de finançament aportàs aquest plus de recursos que ens
permetés una política molt més ambiciosa en aquesta qüestió.

Un segon apartat diríem que serien les actuacions en
ocupació, un nou pla d’ocupació que el Govern ja té en marxa
i està gestionant un pla de reactivació de l’ocupació. Vostès
proposen un nou pla d’ocupació, ens pareix raonable. Increment
o donar cobertura de prestacions a persones aturades que no
tenen dret a aquesta cobertura, també evidentment és una
mesura molt encertada, aquesta sí clarament condicionada pels
recursos; i la formació ocupacional, la reconversió per intentar
que aquests treballadors que queden sense feina sobretot en el
sector de la construcció, trobin altres vies per integrar-se al
mercat laboral.

I un tercer apartat, les actuacions de dinamització
econòmica, el gran repte és la generació de riquesa, ser
competitius, si som competitius i generam riquesa, si tenim
empreses que vagin bé, evidentment crearem ocupació, crearem
capacitat de despesa, crearem consum, tendrem un panorama
econòmic adient. En aquest sentit, la garantia de crèdits, donar
liquiditat, pensam que el Govern, la setmana passada
convalidàvem un decret llei, adopta mesures en aquest sentit
dins les capacitats que ja vàrem dir en aquell debat, que
evidentment són limitades, suport a les empreses d'innovació en
aquest quart sector i sobretot, evidentment, el turisme. Nosaltres
en comissió, a la presentació dels pressuposts de turisme, dèiem
que estàvem moderadament satisfets, és evident que els
pressuposts de la comunitat autònoma no permeten grans
alegries en promoció turística, voldríem molt més del que tenim,
però el manteniment de la capacitat de despesa en promoció
turística ja és una bona idea i, de fet, en la línia de la proposta
del Partit Popular, hem de dir que la conselleria té el compromís
d'elaboració d'un nou pla de màrqueting, que precisament cerca
molt més eficiència en aquesta despesa en promoció turística.
Per tant, ja es camina en aquesta línia, però, com és lògic, no
podem més que donar suport a la mesura proposada pel Partit
Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Huguet. Ja vàrem tenir una àmplia coincidència
dins l'anàlisi que es va fer en el debat de la interpelAlació, crec
que en la gravetat de la crisi econòmica i com afecta el conjunt
de la societat, hi coincidim, és especialment important la seva
incidència en el mercat de treball, amb unes dades de l'atur que
són espectaculars, que són molt preocupants i, per tant, nosaltres
creim que és molt convenient, interessant i positiu reunir els
esforços i tota la intelAligència de què siguem capaços per
afrontar-la. Crec que tant el to d'aquell debat com el de la
defensa de la moció que vostè ha presentat, és un to positiu, un
to que dóna un marge també d'apuntar cap on ha d'anar el
Govern, però amb prou laxitud com perquè es treballi amb les
possibilitats que un té, jo crec que alguna expressió que he
trobat dins la moció l'apunten, "fer el possible", "el més
possible", "el millor possible", i crec que emmarcat tot dins un
paradigma socialdemòcrata, de solidaritat social, però amb
llibertat d'empresa i de donar suport a l'activitat econòmica, és
evident que nosaltres ens hi sentim molt còmodes.

Amb bona mesura són iniciatives que ja es duen a terme,
però que s'han d'intensificar, algunes han estat aprovades, més
o menys, en un sentit molt semblant a les propostes subsegüents
del debat de política general, però creim que fer avui el gest
d'aprovar in totum les tretze propostes que ens du el Grup
Parlamentari Popular i que vostè ens defensa, també és un gest
convenient per contribuir a afrontar el moment que vivim.
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En aquest sentit, per paga, també, aquest nou pla d'ocupació
per a les Illes Balears ens sembla raonable, aquest suport a les
persones necessitades que viuen un mal moment amb la
conjuntura econòmica, és el nostre esforç en els pressuposts de
l'any que ve, però sempre tot el que sigui possible els ho hem de
destinar, amb solidaritat. Els recursos destinats a la formació
ocupacional, i jo crec que també aquesta idea de les pràctiques
laborals remunerades, primer com a formació, però fins i tot
perquè aquells principis de mèrit i capacitat en aquest moment
quedin també un poc ponderats per la necessitat de tenir una
gent fent feina i, per tant, uns recursos i uns ingressos dins
l'administració en determinades tasques que així ho permeten,
jo crec que és positiu, el nostre grup també ho ha demanat i hi
ha hagut una empenta per contractar gent per a aquest perfil,
creim que s'hi ha d'insistir. 

També les prestacions econòmiques transitòries quan hi ha
(...), en aquest moment desgraciadament n'hi ha un parell
d'importants pendents de resolució a les Illes Balears; les
insolvències conjunturals de famílies i petites i mitjanes
empreses, evidentment s'han de mirar d'afrontar. vostè apunta
les hipoteques a preu de descompte, evidentment s'ha d'evitar
una fallida que en bona mesura confiam que seria conjuntural i
uns defectes desproporcionats en el moment de liquidesa que
viu una determinada família, que puguin cobrar les factures
pendents del Govern, això crec que és de sentit comú, de totes
maneres ens hem avesat ara a una magnitud de factures dins
calaixos i de tot ordre que tothom vivia d'esperar que amb la
pròxima comanda ja cobraré la de fa dos anys, i això,
evidentment, el moment no ho permet, tot i que és difícil posar-
se al dia d'un cop.

Fer més eficient la despesa i l'aprovació del turisme, crec
que tots som molt conscients que és important que el turisme
sigui el que aguanti aquesta tasca, juntament amb altres sectors,
però amb un protagonisme important.

La licitació crec que té les dificultats burocràtiques que
tenen aquests tipus de contractacions, i més amb moltes
normatives que intenten ser garantistes, i que ho han de ser, però
que també dificulten aquest punt d'agilitat, però com a projecte
creim que li hem de donar suport i fer el possible perquè sigui
així.

El suport a la tecnologia, a l'exportació, als nous àmbits de
la població, absolutament d'acord, ha estat en la línia en què ens
hem pronunciat en els debats quan hem tengut ocasió. 

Estimular la circulació d'estalvi, és clar, aportar confiança al
sistema ha estat un dels punts en què tots hem coincidit, no
redundar en la desconfiança.

Jo crec que hi ha aquest punt 11, Sr. Huguet, on li he de dir
que sí, i li he de dir que sí amb entusiasme i content que el posi,
aquest control de la despesa pública i no consentir, jo hi
afegiria, que ningú no digui que té ignorància respecte del que
passa dins els seus departaments i el que passa amb els doblers
públics, perquè realment això és greu, hi ha d'haver control de
la despesa corrent i hi ha d'haver la reducció en un sentit
d'eficiència de la que és necessària; ara que si per despesa
corrent, per exemple, consideram el capítol 1 de serveis social,
comprendrà que hi ha d'haver consonància, no? Hi ha unes
feines que són d'inversió i n'hi ha d'altres que apunta aquesta

mateixa moció que es caracteritzen com a despesa corrent, ara
el que és el control i que ningú no digui què fan o què deixen de
fer dins el seu departament, això s'ha d'haver acabat, i qui ho ha
dit, jo l'anim i confio d'aquesta complicitat per poder-lo dir que
vostè faci saber a algú que se'n vagi de la política si fa comptes
continuar mantenint aquests tipus d'arguments.

La central de compres té uns efectes, els que té, però és
evident que si hi ha una contractació centralitzada, quan hi ha
una utilització comuna, perquè és ver que hi ha d'haver una
independència en molts sentits, però ens sembla bé com un
apunt de contractació centralitzada que en bona mesura ja hi és.

En el punt 13, clar, vostè rebla el clau i ho fa amb un
equilibri interessant, ens sembla bé, aconseguir més doblers
sense augmentar els imposts; jo com que fàcilment hi puc posar
l'Estat aquí, perquè per exemple se m'ocorre que és una manera
d'augmentar la disponibilitat financera, i és que poder gestionar
la part del producte interior brut que qualsevol dels països del
nostre entorn gestiona, un estat federal, gestiona una autonomia,
gestiona qualsevol àrea que gestiona el seu propi pressupost
amb un parlament legislatiu, amb una autoritat legislativa. Per
tant per aquí hi ha un gran camí a córrer, per ventura hi ha faltat
-vostè ho ha dit a la intervenció, i jo crec que ho hem de
recollir- una major reivindicació davant el compromís de l'Estat
en aquesta situació, i molt especialment a les Illes Balears, pels
moments en què hem estat menystinguts dins la despesa pública
durant aquests anys, i que nosaltres hi estarem d'acord.

No descartam. no tenim cap escrúpol a aquest punt tal i com
està redactat, el podem votar a favor i el votam a favor, perquè
crec que no hauríem d'apuntar ara increments fiscals, però
tampoc no crec que sigui el gran problema, sinó que és
important saber a qui s'aplicarà aquesta solidaritat per poder fer
les polítiques de despesa. Per tant, crec que no tenim els
mateixos anticossos contra la fiscalitat que pot tenir una partit
de dretes, però, com a mínim, tal com està redactat aquest punt,
hi coincidim avui plenament i el votarem a favor.

Ja dic, tot ens ha semblat molt raonable, no hi ha aquests
increments espectaculars de despesa sense increment de
fiscalitat com ens han apuntat algunes mocions del Partit
Popular, trob que la moció està planejada per cercar punts de
coincidència, ara, es tracta també que hi hagi un compromís real
i que no sigui pura estètica votar-ho a favor, nosaltres assumim
aquest repte i crec que ha de ser bo que anem trobant camins en
aquest sentit. 
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Voldria fer un darrer apunt. Si la situació econòmica i la
situació fins i tot política aconsegueix que es llegeixin amb més
deteniment les propostes que vénen dels distints grups i, en
concret, des de l'oposició, jo crec que és positiu, perquè hi ha
hagut, durant molts d'anys, un menystenir les propostes que
venien dels grups de l'oposició i tant de bo això canviï; no les
polítiques del passat, no gràcies a dur-nos més urbanitzacions,
més camps de golf, més autopistes o algunes de les pràctiques
que hi havia a l'anterior legislatura, no coincidim amb el model
econòmic, no?, però crec que en el moment econòmic que vivim
sí que hi pot haver punts en els quals coincidim. Els termes
d'aquesta moció tal com estan redactats n'han estat un exemple,
i que nosaltres no som partidaris, des del nostre grup, d'enteses
globals com de vegades s'apunta per part de distints portaveus,
sí que comprenem que quan hi ha aquest esforç per part de les
dues bandes, és bo trobar-se pel camí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Diputada, Francesca Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En aquesta
intervenció sobre les mesures presentades pel Partit Popular seré
breu i concisa, i ho seré perquè el Grup Parlamentari Socialista
està d'acord alhora de treballar conjuntament per fer front a
l'atur dins l'actual situació de crisi globalitzada. Una crisi que
ens demana responsabilitat en forma de respostes i actuacions
per a tots els ciutadans de la comunitat autònoma. 

Per tant, analitzant les propostes, el nostre suport es
fonamenta en els eixos següents: l'increment de l'atur de la
nostra comunitat, amb unes xifres realment preocupants, es
parla de 47.000 persones aturades, un creixement interanual el
tercer trimestre del 120%. Dins l'actual situació també val la
pena recordar que el Govern ja ha començat a actuar mitjançant
accions coordinades entre totes les conselleries i concertades
amb els representants de les organitzacions sindicals i
empresarials; cal destacar dins aquesta línia que a la
compareixença de la setmana passada, per part de la consellera
sobre el tema del pressupost, ja es va argumentar sobre la
transversalitat. Tornaré sobre aquest punt.

El Govern ja ha expressat reiteradament que totes les
mesures són poques i, per tant, que aquestes s'han d'intensificar
amb determinades línies d'actuació. També s'han plantejat
mesures de suport social als treballadors i treballadores en atur,
així com el suport a les empreses pel que fa referència al
manteniment de llocs de feina per combatre l'estacionalitat, el
manteniment dels llocs de feina a l'hora de fer-los més estables
i el fet mateix de donar suport a les inversions a les empreses.

Ja he introduït abans el tema de la transversalitat perquè no
li pertoca a una sola conselleria palAliar la cisi, sinó a tot el
Govern, responsable de mantenir i incrementar les inversions,
accelerar els processos d'inversió per mantenir tot el que implica
d'activitat productiva al màxim, com també establir el relatiu a
l'ajut a les empreses i als treballadors i treballadores.

Per tot l'abans exposat, vull dir que són importants les
mesures urgents, però també ho són les mesures estructurals, per
ajudar a un canvi de model econòmic, un canvi en què s'aporta
per un model sostenible, des de la desestacionalització, així com
també el tema del turisme social europeu, com tot el que implica
el món dels serveis turístics, educatius, lleis de dependència, etc.

Val la pena també recordar que el mes de juliol d'enguany
es va signar el pla de reactivació de l'ocupació, per donar suport
a les persones que no reben cap mena de prestació, a més de
comportar un itinerari personalitzat en aquesta reinserció durant
un termini de tres mesos.

Tampoc no podem deixar de banda la mesura extraordinària
de contractació de mil persones a través dels municipis,
activitats lligades totes a projectes d'interès general. El Govern
de les Illes Balears manté l'absoluta voluntat d'acord per
treballar i combatre l'atur. El Govern de les Illes Balears està
oberta a la colAlaboració i a la participació de tots els colAlectius
econòmics i socials, i evidentment a les propostes de millores i
mesures dels plans de reactivació de l'ocupació del Grup
Popular com a principal grup de l'oposició.

Compartim la necessitat de disposar d'un pla d'ocupació de
les Illes Balears que prevegi la diagnosi, les mesures, les
accions i els pressuposts consensuats amb els agents socials i
econòmics més representatius que s'aplicarà a curt i a mig
termini. Pensam així, Sr. Huguet, perquè l'evolució de l'atur i de
l'actual situació econòmica aconsellen un increment de les
actuacions, i pensam, així, Sr. Huguet, perquè en aquests
moments ens acostam a la poètica del neoclassicisme: sacrifici,
austeritat i treballar en benefici de la nació, de la pàtria, o el que
és el mateix, treballar per al benestar de la ciutadania.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair, en primer lloc,
el consens de tots els grups i també la manera d'expressar-lo.
M'alegra, Sr. Melià, que impulsem tots que hi hagi una tasca
molt més important i de més dedicació pressupostària a la
promoció turística, perquè tots sabem que si el 80% de l'activitat
econòmica d'aquestes illes es basa en aquesta branca de
l'economia, si tots sabem que hi haurà molta més competència
al llarg dels propers anys, si tots sabem que hi ha cada any molt
més llits o no creix almanco al mateix ritme la demanda, hem de
fer un esforç molt important per ser competitius, per ser
coneguts i sobretot, en definitiva, perquè venguin els turistes a
les nostres illes.
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Sr. Alorda, gràcies també pel seu suport. Li he de fer una
precisió, jo crec que el dia que vostè sigui conseller, se'n temerà
que un pot creure que controla tot el que ha de controlar, i pot
ser que n'hi hagi al seu equip algú que faci embulls i que a pesar
dels controls, les auditories, la bona fet, etc., podria ser, Sr.
Alorda, que vostè no sabés que això passa a no ser que vagi a
vigilar cada paper de la conselleria que a vostè li toqui el dia
que li toqui. Per tant, jo li assegur, Sr. Conseller, que si a
qualque company meu li ha coincidit el fet de creure les
auditories i creure que fan bona feina les persones, els
funcionaris i els tècnics que l'han de fer, però que n'hi ha hagut
un que no ha fet bon ús de la seva responsabilitat i funció, açò
és possible i, per tant, no ha de fer aquestes crítiques que se'n
vagin, perquè no han ... no ho mescli, és possible la convivència
d'aquesta situació, encara que vostè ni l'hagi experimentada ni
cregui que sigui possible. Per la resta, moltes gràcies. 

Respecte del finançament, hi ha moltes possibilitats de
finançament, algunes efectivament hauran de ser negociacions
amb Madrid, imprescindible aquesta negociació, nosaltres
tenim, ho sap la consellera perquè n'hem parlat, enguany en el
pressupost una previsió de despesa d'amortització i interessos de
més de 64 milions d'euros, i segurament la font més important
o la causa més important d'aquesta despesa es troba en la manca
de finançament, si nosaltres tenim arguments per clamar el cel
del mal finançament que hem patit, segurament aquesta és la
causa més important d'aquest deute que hem de tornar i que
suposa per a l'any que ve 64 milions.

També crec que és possible més inversions de l'Estat més
puntuals, la variant de Ferreries a Menorca, podria estar
començada?, i quantes obres d’aquí, de Palma, vull dir de
Mallorca?, i quantes altres també de l’Estat? Crec que això és
una manera d’aportar recursos, activitat econòmica i llocs de
feina.

Per tant..., he parlat també d’aportacions individuals i
personals a un altre àmbit, que és el de proveïment de mitjans
materials per a les persones que no tenen possibilitat d’arribar
a alimentar-se o a tenir roba, etc. Crec que també aquí hi ha
possibilitats. Així que l’expressió genèrica d ‘explorar noves
possibilitats de finançament té un ventall molt important com
moltes d’elles, que hem comentat amb la consellera i que estic
segur que aquest consens de la Cambra encomana al Govern
intentar aconseguir-les. Estic segur també que accions com per
exemple la neteja de boscos, torrents, etc., no necessita que
siguin recursos de treball per finançar aquestes actuacions,
poden destinar-se a part de la pròpia Conselleria de Medi
Ambient, o d’Agricultura o de Cultura per a patrimoni, una part
dels seus recursos amb aquesta finalitat, que s’executin amb
persones seleccionades i escollides des del SOIB.

És a dir, hi ha possibilitats de fer més per a aquells que en
aquest moment ho tenen malament per sobreviure, per tenir
feina i per tenir, fins i tot, aliments o ajudes imprescindibles de
la vida quotidiana.

Per tant, aquesta moció que fa la Cambra per part de tots els
grups al Govern és sobretot que facin un esforç per explorar i
obtenir més finançament i més accions en benefici d’aquestes
persones.

Sra. Lladó, moltes gràcies també pel suport del seu grup,
permeti’m només una petita broma, si es repassa la intervenció
veurà que qualque moment semblava més la portaveu del
Govern per l’expressió textual que la portaveu del grup perquè
ha parlat més d’una i de dues vegades “el Govern fa i vol” més
que “el Grup Socialista”. Això és una petita broma, sé que
vostès són el grup més important que dóna suport al Govern,
però aquesta és la Cambra, la Cambra que controla el Govern i
que, amb aquesta moció consensuada, exigeix al Govern que
intensifiqui el seu esforç i les seves accions en benefici
d’aquells que ho han de menester. 

Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. 

Aquesta presidència entén del debat que hi ha assentiment.
És pot donar aprovat per assentiment? Sí? 

Queda doncs aprovada la moció per assentiment.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2938/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei
d'acollida de les persones immigrants.

Debatrem en primer lloc, la RGE núm. 2938/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt i relativa a la Llei d’acollida de les
persones immigrants.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, les
Illes Balears són des de fa més de mig segle terra d’acollida de
persones nouvingudes. Abans de rebre immigrants a la nostra
part del món, la nostra gent havia hagut d’emigrar, entre
nosaltres qui més qui manco té entre els seus avantpassats
persones que varen partir cap a l’Argentina, cap a Mèxic o cap
a l’Alger buscant un futur millor. Per a ells la emigració va ser
una oportunitat, però també una font de penúries i de situacions
que avui podem estalviar als nous ciutadans que s’instalAlen
entre nosaltres.

Les Balears no només som terra d’acollida de persones
immigrants, sinó que ho som amb molta més mesura que altres
llocs d’Europa. En un informe de l’any 2002, reportat pel diari
Avui es deia que les Illes Balears tenim el rècord de nouvinguts
percentualment de tota la Unió Europea. Segons aquelles xifres
a les Balears comptam amb un 19% de població nouvinguda
repartida de manera no aleatòria entre les quatre illes. A Eivissa
i Formentera, segons aquestes mateixes dades, tenim un 30% de
població immigrada recent procedent de fora de la Unió
Europea. Amb dades més recents hi ha un autèntic ball de
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xifres, però en qualsevol cas tothom accepta que tenim més de
150.000 immigrants recents a les Illes Balears. La seva
procedència és molt diversa, hi ha persones immigrades
procedents de l’Amèrica llatina, en tenim de diverses zones
d’Àfrica fonamentalment del Magreb, però també de l’àrea
subsahariana, de l’Àsia, Filipines, la Xina, etc.

Això implica, senyores i senyors que hem de dotar d’un
sistema d’acollida adequat que permeti la incorporació de totes
les persones nouvingudes a la nostra societat en les millors
condicions possibles. El manual sobre integració de la Direcció
General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la comissió europea,
novembre del 2004, estableix tres requisits, tres elements
fonamentals per a l’acollida de les persones immigrants.

En primer lloc, i així ho estipula, cal dotar-los d’habilitats
lingüístiques que permetin un ple desenvolupament de les seves
activitats, sense barreres lingüístiques en el si de la nostra
societat. En el nostre cas, aquestes habilitats lingüístiques
necessàries passen òbviament per al coneixement de les dues
llengües oficials, el català i el castellà. 

El segon requisit o el segon punt que marca el manual de la
Unió Europea diu que, com a element fonamental també de
l’acollida, és el fet de posar els immigrants en contacte amb el
mercat laboral, informant-los sobre les oportunitats de treball i
sobre les característiques del nostre món sociolaboral. Pensem
que la cultura de cada lloc està bastida en bona part al voltant
del món del treball i que existeixen cultures del treball molt
diferents segons el lloc de procedència de les persones
immigrades.

Així mateix, també existeixen moltes diferències pel que fa
al reconeixement del drets laborals i és bo que les persones que
s’estableixen entre nosaltres tenguin una bona informació, tant
de quins són els seus deures en aquest camp, però també sobre
quin són els seus drets.

Així mateix, el tercer punt que marca l’informe de la Unió
Europea diu que també s’ha d’informar les persones
nouvingudes sobre els valors que compartim dins la nostra
societat. És a dir, hem d’aconseguir que els ciutadans de les Illes
Balears se sentin còmodes en el nou context social, plural,
divers i complex com no ho havia estat mai en cap altre etapa de
la nostra història, però de l’altra banda, també hem d’informar
els immigrants de les regles del joc que regeixen entre nosaltres.
Cal que siguem capaços de veure amb naturalitat la presència
d’altres comunitats religioses entre nosaltres o les
manifestacions culturals diferents de les nostres, però també és
del tot necessari que les persones nouvingudes sàpiguen que la
nostra societat es basa en un sistema legal i en un sistema de
valors i que estam disposats a preservar-lo sense embuts i sense
dubtes. 

Per exemple, és obvi que la religió forma part de l’esfera
privada i que llibertat religiosa constitueix un valor fonamental
entre nosaltres, cadascú pot practicar la religió que vulgui, si és
que en vol practica alguna, i això no pot suposar cap tipus de
discriminació. Idò bé, si això val per als autòctons, val
exactament igual per als nouvinguts. De la mateixa manera, ha
costat molt aconseguir la igualtat jurídica entre homes i dones
i per tant, no podem tolerar pràctiques discriminatòries de la
dona, sigui quin sigui el fonament que puguin tenir. Entre
nosaltres, homes i dones són iguals, i això tant serveix per a una
família tradicional mallorquina com per a una família
musulmana, com per a un grup de treballadors de l’Amèrica
llatina. 

Sabem que el Govern de les Illes Balears ja ha portat a terme
plans integrals d’atenció a persones immigrades, que s’ha creat
una comissió interdepartamental per a la immigració per tal de
poder fer front a les necessitats generades per la nova
immigració. Tot això evidentment consideram que han estat
passes en la bona direcció, però el fenomen de la immigració té,
a hores d’ara, un abast tan considerable, insistim que és el
rècord de la Unió Europea, que requereix una legislació
adequada. 

Es tracta naturalment de facilitar la incorporació de les
persones nouvingudes a la nostra societat, i de fer-los tan fàcils
com sigui possible les seves primeres passes entre nosaltres.
Certament les Illes Balears, en tant que comunitat autònoma, no
tenen competències executives en matèria d’immigració, però
sí que tenim assignada la tasca de realitzar l’acollida de les
persones nouvingudes a la societat de les Balears. Això és el
que estableix el nou Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears.
Mirem l’article 30, en competències exclusives, el punt 49, i per
tant això constitueix la nostra responsabilitat com a diputats i
diputades.

Així mateix aquesta diputada considera que del fet d’acollir
adequadament les persones immigrades a la nostra societat en
depèn, en bona mesura, la cohesió social futura d’aquestes illes.
El nostre projecte no és el d’una societat dividida en guetos,
amb escassa interconnexió entre ells, sinó el d’una societat
alhora plural però perfectament integrada, una societat diversa
però cohesionada. Així mateix d’una bona acollida depèn la
igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans de les Illes
Balears. Si a les persones immigrades els manca alguns dels
instruments fonamentals per poder desenvolupar les seves
activitats es trobaran que no existeix realment aquesta igualtat
d’oportunitats, i certament aquest ha de ser un dels principis
bàsics per a qualsevol govern, i encara més, sense una bona
acollida les persones immigrades queden marginades de la vida
pública i veuen restringides les seves relacions socials. De la
societat en xarxa que estam construint, de la societat diversa
però integrada, se’n desprèn la necessitat que en poc temps totes
les persones que vénen a viure entre nosaltres puguin participar
dels nostres valors colAlectius, conèixer bé les regles del joc de
la nostra societat i dotar-se dels mecanismes necessaris per
poder-hi participar.

A fi i efecte que tot això sigui possible, consideram que el
Govern ha de fer una llei d’acollida que deixi ben clares i ben
clars els termes amb què des de les nostres institucions, totes les
que s’hi puguin implicar, des del Govern fins a ajuntaments,
fins a consells insulars, es portarà a terme l’acollida de les
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persones immigrades. Entenem que és una llei del tot necessària
i que ajudarà a fer més fluïdes i més riques les relacions socials
i laborals en el si de la nostra societat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Grups que vulguin intervenir? Sr.
Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Marí, la casualitat ha volgut que aquesta
iniciativa arribi a aquest plenari dos dies després que arribàs a
les costes de Cabrera una d’aquestes anomenades pasteres amb
10 d’aquests també anomenats immigrants ilAlegals. Es tractava
d’un bot de 4 metres en el qual 10 homes de 20 o de 20 i pocs
anys havien passat unes 20 hores per cobrir la distància que hi
ha entre el nord d’Àfrica i aquesta illa de Cabrera, pensant, a
més, pel que sembla, que se n’anaven cap a Almeria.

Aquest no ha estat un dels episodis més dramàtics dels que
tenen a veure amb travessies d’aquesta mena perquè no han
deixat morts pel camí i sembla que els navegants, els que
podíem anomenar els navegants, han arribat en bon estat de
salut. Tanmateix aquesta notícia de 10 homes que es juguen la
vida per mirar de fer 200 milles en un botet fràgil de 4 mestres
és un bon recordatori del panorama tràgic que hi ha en el
rerafons de les xifres, les històries i les polèmiques de la
immigració. Un panorama tràgic que no podem deixar de tenir
present quan parlam de la qüestió de l’acollida de les persones
immigrants.

Hem de parlar, sense dubte, de moltes coses que tenen a
veure amb la política d’acollida, però voldria aprofitar aquesta
intervenció per recordar algunes dades que ens permetin situar
el punt de partida del debat. El punt de partida no són els
problemes d’integració, ni els drets i deures, sinó el deure
humanitari d’acollida que tenim les societats pròsperes respecte
de les persones que s’enfronten a un horitzó desolador de
misèria. L’esperança de vida a Espanya és de més de 80 anys,
a Equador és de 74 anys, a Marroc de 70, i a Mali només de 53,
per esmentar tres països de procedència dels nostres immigrants.
A casa nostra la immensa majoria de la població adulta, encara
que no sempre ho sembli, està alfabetitzada; a Bolívia hi ha un
13% de població adulta analfabeta, a Marroc un 48%, a Senegal
un 60%. Nosaltres tenim un metge cada 330 habitants; a Bolívia
en tenen un cada 122, poc més d’una tercera part, i al Senegal
en tenen... Perdonau, nosaltres tenim 330 metges per cada
100.000 habitants, 330 metges per cada 100.000 habitants; a
Bolívia 122, la meitat, i a Senegal en tenen 6, 6 metges per cada
100.000 habitants. 

Podríem continuar amb xifres d’aquestes durant hores, però
crec que els diputats i les diputades saben de quin panorama
estic parlant, que no és altre que la brutal fractura que hi ha
entre països del nord i països del sud, aquesta esquerda que és,
per utilitzar una vella expressió de Sartre, el problema
fonamental del nostre temps; una esquerda, a més, amb la qual
ens ha tocat ser terra de frontera. No ho oblidem, les Illes
Balears se situen sobre la línia de fractura entre les països que

hem assolit una certa prosperitat i els països empobrits, una
esquerda especialment profunda: la frontera entre Espanya i
Marroc és, juntament amb la que hi ha entre Estats Units i
Mèxic, la més desigual del món. 

Algú podria dir que no és adequat parlar de la nostra
prosperitat o del nostre benestar en temps de crisi. La crisi sense
dubte requereix que facem tots els esforços possibles de
reactivació econòmica i d’ajuda a les empreses i les famílies
afectades, però la crisi econòmica, per profunda que sigui, no
deixa d’existir aquesta profunda divisió global entre rics i
pobres. I tampoc no ha de deixar de parlar de la nostra
consciència; la crisi a més a més és global, i ocorrerà amb ella
el mateix que ocorre amb catàstrofes naturals com són
inundacions, o com són terratrèmols, o com són huracans, que
afecten rics i pobres però fan molt més mal els que troben en
situació de més vulnerabilitat.

Per tant, senyors i senyores diputades, parlam d’acollida de
persones immigrants, però sense perdre aquest punt de partida:
el deure d’acollida humanitària cap als que es troben en situació
molt més dramàtica que la nostra, deure ètic que prové de
pertànyer a la mateixa família humana i deure ètic que prové
també de la responsabilitat que tenim els països del nord en la
pobresa dels països del sud, una qüestió en la qual ara no em
puc estendre.

Aterrant a la proposta, el nostre grup votarà a favor d’instar
el Govern a la redacció d’aquesta futura llei d’acollida de les
persones immigrants. Tenim tota la confiança en la Conselleria
d’Afers Socials, que ha mostrat la seva sensibilitat en aquesta
qüestió pel que fa al text de la llei. Entenem per llei d’acollida
de persones immigrants una llei sobretot de reconeixement de
drets. La regulació de fluxos no és de moment una competència
econòmica i en tot cas no ha de ser la matèria d’una llei
d’acollida. Volem que sigui una llei de drets perquè entenem
que les persones immigrades han de tenir la condició de
ciutadans i ciutadanes, i com a tals ser titulars de drets. En
primer lloc, dret a les prestacions socials i als serveis socials;
des del nostre grup rebutjam enèrgicament la posició dels que
responsabilitzen l’arribada d’immigrants del colAlapse dels
sistemes socials com l’educatiu o el sanitari; el dret dels
immigrants a l’educació i a la sanitat pot ser entès com una
qüestió humanitària, però també com una qüestió de justícia
elemental. Ja s’ha aportat massa vegades i és conegut
l’argument de la contribució decisiva que fan les persones
immigrants mitjançant els seus imposts i les seves cotitzacions
als fons públics; és més que evident, per tant, que han de poder
beneficiar-se d’allò que les administracions ofereixen a la
ciutadania.

Volem un reconeixement de drets que no s’aturi a les
prestacions socials, però. Les persones immigrants han de tenir
el dret a la vida cultural, a la vida associativa, a la participació
sindical, a la participació política, a tot allò que els farà
plenament ciutadans i ciutadanes, perquè aquest és el nucli de
la nostra manera d’entendre el problema: tothom és, abans de
qualsevol consideració d’origen o de pertinença ètnica, un
ciutadà o una ciutadana.
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Es diu sovint: drets però també deures. Efectivament, els
immigrants han de tenir deures, però han de tenir ni més ni
menys que els que els corresponen com a ciutadans: complir les
lleis, pagar els imposts que els pertoquin, respectar el codi de
circulació, complir les ordenances municipals...; repetesc, ni
més ni menys drets i deures que els que tenim els ciutadans que
hem nascut a Mallorca, a Menorca, a Eivissa o a Formentera, i
tenim un DNI espanyol. Per això, senyores i senyors diputats,
no cal firmar cap contracte. Si parlàssim d’un contracte que
obliga a respectar les lleis i la normativa vigent parlaríem
naturalment d’un contracte innecessari, i si parlàssim d’un
contracte que crea més obligacions que les que tenen els
espanyols parlaríem d’un contracte discriminatori. Pel que fa a
respectes tan vagues com respectar els nostres costums, crec
difícil i veig perillós concretar normes o possibles clàusules
d’un contracte que estableixin obligacions diferents de les que
ja es troben a lleis i a normatives. 

No fa falta que digui, finalment, que els membres del nostre
grups som partidaris de fer de la llengua catalana la llengua
d’integració de les persones nouvingudes; tenguem clar, però,
que fer que això sigui possible ens imposa obligacions sobretot
a nosaltres. A tot el món els immigrants aprenen les llengües
que veuen que els resulten necessàries per treballar i relacionar-
se socialment. Les administracions han de posar tots els mitjans
per facilitar l’aprenentatge del català per part de les persones
nouvingudes; sobretot, però, han de continuar amb l’esforç, un
esforç que ha de ser de tota la societat, perquè el català sigui de
forma plena la llengua del país i sigui una llengua que ningú que
vulgui viure entre nosaltres no es pugui plantejar raonablement
deixar d’aprendre.

Esperam, en definitiva, aquesta llei, a l’expectativa que
inspiri allò de què parlava al començament: la consciència dels
deures morals que ens imposa la dramàtica realitat d’un món
fracturat entre rics i pobres. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té el seu representant la paraula per un temps de deu
minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
M’hauran de permetre que comenci la meva intervenció
saludant les entitats ciutadanes de persones immigrades que
avui han volgut ser presents aquí. Voldria saludar Nigeria
Unida, la comunitat algeriana, la trobada marroquina,
ASOCOBAL i a l’Associació senegalesa mallorquina, gràcies
per ser aquí.

Dit això, Balears té una gran experiència en donar resposta
a la vinguda i en l’establiment de persones immigrades,
comprovam, fent un cop d’ull a la nostra història
contemporània, que la constant arribada de ciutadanes i
ciutadans nascuts fora de la nostra comunitat ha modificat en
gran mesura la nostra societat i l’ha fet més heterogènia i més
rica. D’una banda o d’una altra del món la gent d’aquestes illes
s’ha acostumat a donar la benvinguda a ciutadans i ciutadanes
que han nascut fora dels nostres territoris insulars. Parlam d’un
arxipèlag que ha estat terra de comerciants i de turistes, ha estat
punt de trobada i de convivència de cultures i de gent diversa,
gràcies al privilegi de ser presents just enmig del mediterrani.

Explicaré els motius pels quals donarem suport a aquesta
iniciativa i pels quals creim que és important que el Govern de
les Illes Balears iniciï els treballs per a l’elaboració del projecte
de llei d’acollida de persones immigrades. Avui se’ns presenta
la possibilitat de contribuir a fer efectius els principis d’igualtat
d’oportunitats i de cohesió social, mitjançant la prestació d’un
servei d’acollida orientat a la promoció de l’autonomia personal
i dirigit a persones que, per motiu del seu desconeixement,
poden trobar-se en desavantatge respecte de la resta.

Per tant, ens trobam amb la necessitat d’elaborar un gran
pacte per l’immigració entre tots els agents implicats, per tal
d’afrontar de forma estratègica el repte del segle XXI, el repte
de la immigració. Som conscients que no podem deixar cap
espai lliure a la improvisació, tenim constància de diverses
mesures que ja ha posat en marxa aquest govern, com és el cas,
com ja s’ha comentat, dels plans integrals d’atenció a les
persones immigrades i la creació d’una comissió
interdepartamental per a la immigració. Per això creim que
aquest govern va per bon camí i que la disposició de l’executiu
en aquest sentit és bona, això ens tranquilAlitza.

Aquest Parlament, avui, proposarà al Govern l’elaboració
d’una llei que entenem que ha de definir molt bé quin és aquest
procés, per tant creim que no sobra definir el mateix concepte
d’acollida com aquella primera etapa que la persona immigrada
s’adapta al nou entorn, on inicia el procés d’integració dins la
nostra societat, per tant, entenem l’acollida com una part
fonamental de la integració.

No hi ha dubte que els serveis d’acollida han de ser un dret
individual i un dret temporal, si el que volem és promoure
l’autonomia personal hem d’entendre aquest procés com a
limitat en el temps; aquests serveis han de contribuir a satisfer
les necessitats inicials de la persona que s’estableix a les Illes
Balears, assegurant-ne la formació i la informació.

La llei en qüestió, per garantir la seva eficiència, haurà de
ser bàsicament flexible; haurà de ser capaç d’adaptar-se als
diferents colAlectius d’immigrants i a les característiques pròpies
i personals de cadascun, entenent el fet de la immigració des de
l’heterogeneïtat i la diversitat, ja sigui per criteris d’edat,
d’origen, de religió, de gènere, de capacitat personal o de
formació. Val a dir que les primeres etapes de la residència de
les persones nouvingudes en el país receptor són especialment
importants per a aquesta integració dins la societat, per tant
entenem que les actuacions d’acollida són sempre una inversió
de futur; tenint en compte que tant la societat d’acollida com la
persona immigrada han d’estar disposades a fer un esforç i ara
és el moment de pronunciar-nos i d’iniciar aquest procés, procés
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d’adquisició de tota una sèrie d’habilitats bàsiques per generar
l’autonomia del colAlectiu de persones nouvingudes. El gran
objectiu d’aquesta llei ha de ser formar un colAlectiu social més
preparat, amb més capacitat i més participatiu, per tant, més
lliure.

Avui expressam la nostra voluntat de garantir l’accés a tota
la ciutadania resident a la nostra comunitat als serveis públics i
no contemplam en cap cas la creació d’una xarxa de serveis
públics alternativa o paralAlela, on hi tenguin accés uns quants,
sinó que demanam que s’assegurin tota una sèrie de serveis
complementaris que facin que tots puguem participar amb
igualtat dels serveis públics.

Podem dir que entenem el fet migratori com a un procés
d’adaptació a llarg termini, en el qual és necessari que tots ens
hi impliquem; parlam de persones que hem de compartir
diversos punts de vista, diverses tradicions, diverses realitats
idiosincràtiques i culturals en un mateix espai i a un mateix
moment.

El Grup Parlamentari Socialista, amb el vot favorable a
aquesta proposició no de llei, manifesta que estam implicats en
garantir l’estabilitat dels colAlectius nouvinguts i que volem
facilitar la seva permanència a la nostra comunitat i començar,
com ja s’explicita a la mateixa exposició de motius, per fer-los
lingüísticament competents. No hi ha dubte que un dels motius
d’aquesta llei ha de ser dotar els nouvinguts de les mateixes
competències lingüístiques en les dues llengües oficials, per tant
això implicarà donar certa preponderància a la utilització de la
llengua catalana com a element integrador i com a element de
voluntat de permanència d’aquests colAlectius. De fet, la
formació lingüística constitueix un dels esforços més importants
dels països de la Unió Europea en aquest aspecte.

El nostre esforç no es visualitzarà sols a la primera
generació de nouvinguts sinó que es veurà amb la capacitat del
domini lingüístic que siguem capaços de garantir a les properes
generacions. La cultura i la llengua pròpies de la terra que acull
han de ser percebudes pels nouvinguts com a un element de
cohesió i en cap cas de confrontació, amb la finalitat de la
confluència social i cultural en un mateix espai. D’això,
senyores i senyors diputats, en deim interculturalitat.

Una futura llei d’acollida de les persones immigrades a les
Balears ha de transmetre el missatge d’una societat d’acollida
que té per objecte la inclusió de tots els colAlectius i que entén
la diversitat com a una possibilitat d’enriquiment social i
personal, és el missatge de la responsabilitat d’integrar i de ser
integrats.

És necessari oferir coneixements sobre el funcionament de
la nostra societat, sobre els béns i serveis públics que tenim al
nostre abast, sobre les tradicions i valors culturals que han
contribuït a escriure la nostra història i, com no, sobre els drets
i deures que tots els ciutadans tenim i que hem d’acomplir.
Evidentment, és important i fonamental contribuir a millorar el
procés de recerca laboral de les persones immigrades, de
vegades aquest és un objectiu fonamental, preparar aquests
colAlectius en el mercat laboral i depenent de les condicions
laborals de les persones les actuacions hauran de ser o més
generalistes o més específiques. Per tant, crec que aquesta llei
ha de garantir en tot moment l’accés a una orientació

sociolaboral extensa i adequada a les necessitats de tots els
colAlectius, per tant també hi hauran d’incloure els contactes i
les bones relacions amb els empresaris.

Ja per acabar, vull fer referència a tres conceptes que crec
que són clau en el procés de planificació i execució de la llei
d’acollida: el primer, la proximitat, de la qual podem citar
l’estructura dels mediadors interculturals; crec que és una
mostra que els ajuntaments hi han d’estar implicats i han de ser
la porta d’entrada de la nova ciutadania a les administracions
públiques. Per una altra banda, no podem deixar de banda el
concepte de transversalitat que ha de guiar el procés
d’elaboració i d’estabilització de la llei davant el fet que la
immigració abasta tots els àmbits possibles, des de l’habitatge
fins al treball, passant per l’educació.

I per acabar, participació i cooperació, dos conceptes que
estan molt relacionats; qualsevol acció ha de ser plenament
participativa i la cooperació amb entitats ciutadanes de persones
immigrades, així com han destacat grups d’experts, han de
gaudir del seu espai a l’hora de planificar la llei.

Per una altra banda, aspiram que la llei permeti establir
sinèrgies positives entre les diferents administracions amb
competències d’immigració. En aquest sentit que la persona
nouvinguda pugui realitzar els tràmits necessaris per a la seva
regulació i per la pròpia acollida de manera senzilla, ha de ser
una de les prioritats d’aquesta llei.

I ja per acabar, dir que per tots aquests motius expressam el
nostre més enèrgic suport a aquesta proposició no de llei i que
ens posam a disposició del Govern per aportar la nostra visió
política a l’hora de la redacció de la llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Aprovecho
también para saludar a esta gran representación de las personas
que han querido venir a vivir a esta comunidad.

Sra. Diputada, ante todo quiero expresarle mi satisfacción al
contemplar su entusiasmo e iniciativa en materia de
inmigración, dos cualidades que el Grupo Parlamentario
Popular comparte desde hace mucho tiempo, pero, por otro
lado, quiero manifestarle mi sorpresa al ver que su primera
intervención en materia de inmigración sea la propuesta para
realizar una ley de acogida a las personas inmigrantes.



2046 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 45 / 11 de novembre del 2008 

 

En primer lugar, quiero manifestarle que el Grupo
Parlamentario Popular se va a abstener en esta propuesta.
Señora diputada, para que demos apoyo a una ley que afecta
directamente a las personas, y que no sea un brindis al sol,
deben darse varias situaciones convergentes. En primer lugar,
cabe tener muy claro el ámbito competencial y que su definición
permita la no duplicidad de actuaciones, la optimización de
recursos y la eficacia y cumplimiento de los objetivos. Debo
recordarle, por ello, que en materia de acogida de personas
inmigradas tienen la competencia en el ámbito social las
comunidades autónomas, y en nuestro caso la delegación
expresa a los cuatro consejos insulares. Pero para establecer un
marco competencial en materia de inmigración, debemos tener
presente y recordarlo en materia de financiación, que la
responsabilidad en el ámbito de extranjería y fronteras ésta es
exclusiva del Estado.

En segundo lugar, la financiación, el responsable de la
situación actual en materia de inmigración es el Gobierno del
Sr. Zapatero. Quiero recordarle que se manejan las mismas
cifras de personas en situación irregular actualmente en España
que las personas regularizadas por la medida extraordinaria que
se llevó a cabo. Quien le habla no se cansó de reivindicar la
necesaria financiación de las comunidades autónomas en
materia de inmigración, de acorde a parámetros de realidad
diferente que tenemos en Baleares, no sólo en infraestructuras
sino en servicios sociales, éste saturado, dado el aumento de la
población extranjera, y han sido las arcas de nuestra comunidad
quien ha tenido que asumir la financiación hasta ahora.

Otra situación a tener en cuenta es el compromiso y la
coherencia en política de inmigración. Y en este apartado es
donde vuelvo a reiterarle que nuestro apoyo viene condicionado
a que el Govern y los grupos que le den apoyo nos den aquí su
valoración acerca de la política que se está llevando a cabo en
esta materia. Mire, le voy a enumerar las incoherencias que nos
impiden ver un horizonte prometedor con la elaboración de esta
ley.

Uno de los pilares básicos de una buena política integral de
inmigración es la promoción de políticas activas de integración
social, la cooperación entre las distintas administraciones se
convierte en un elemento clave para acordar objetivos,
desarrollar programas y procurar consensos indispensables que
lleven a actuaciones coherentes. Así lo entendimos la anterior
legislatura del Gobierno del Partido Popular, creando la
Comisión Interdepartamental, Decreto 137/2005, de 28 de
diciembre, con una comisión técnica constituida por
funcionarios y técnicos de la administración autonómica, con
capacidad de análisis, por cierto, suprimida por el actual govern
del pacto; esto es un plan estratégico capaz de consensuar y
trabajar juntos en los distintos departamentos con
responsabilidad en materia de inmigración y donde tienen
cabida las administraciones locales. Una herramienta eficaz que
ha sido capaz de contribuir a establecer un modelo de
cooperación entre administraciones, dar sostenibilidad,
incrementar actuaciones en materia de inmigración y permitido
aunar esfuerzo. Esfuerzo que, mientras esta comunidad no
cuente con el soporte financiero necesario para atender las más
de 200.000 persones recién venidas a esta tierra, son difíciles de
conseguir sin detrimento de servicios al resto de la sociedad.

Desde el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos
defendido el desarrollo de políticas con líneas de actuación
perfiladas junto con las instituciones comunitarias, una agenda
común en materia de inmigración. Se puede comprobar en las
numerosas intervenciones en este Parlamento, en Pleno y en
comisiones, a través de las distintas iniciativas que hemos
presentado. No se pueden tomar decisiones al margen de la
Unión Europea, como han venido haciendo desde el Gobierno
central; como prueba de ello, en la legislatura anterior no
tuvimos reparo en ir a Bruselas, hablar con todos, trabajar
incansablemente para llevar a la práctica los distintos proyectos,
creamos la submesa de inmigración, integrada por los
sindicatos, e hicimos de la participación con los inmigrantes eje
de nuestra política de inmigración.

Por eso, hoy nos alegramos de que testifiquen y vengan
haciendo como en otros muchos temas, se preocupen por
políticas comunes, no es cuestión de cabezonería por razones
partidistas, es hora de hacer políticas responsables sobre todo en
materia de inmigración. Hay que dar un enfoque integral a esta
política, la integración es un proceso que afecta en todos los
sentidos a la vida de las personas; buscar la integración es tener
sentido de corresponsabilidad, porque el proceso de integración
es cuestión de todas las administraciones, de los distintos
actores sociales, incluyendo, por supuesto, como no puede ser
de otra manera, a las personas inmigrantes y al conjunto de la
sociedad; de colaboración activa entre el sector pública y la
población civil; de universalidad en las actuaciones para
facilitar normalidad a la población inmigrante, a los servicios de
la población en general; de transversalidad, para una verdadera
integración de las personas inmigradas en todos los conceptos,
para alcanzar la igualdad y la no discriminación.

Con ejes como los que se contemplan en nuestro plan de
actuación en esta comunidad, en acogida, en educación, en
empleo, en vivienda, en servicios sociales, en salud, en infancia,
en infancia y juventud, en la igualdad de trato, en la igualdad de
género, en la participación, sensibilización, codesarrollo,
proyecto de introducción a la sociedad de acogida, de ayuda
humanitaria, de traslado, de información, de orientación, de
integración en el sistema educativo español, de aprendizaje de
las lenguas de la sociedad de acogida, de educación típica
intercultural, de refuerzo de la escolarización del alumno en
origen inmigrante en etapas escolares no obligatorias, de
formación de adulto, de formación de profesionales para la
diversidad, de mantenimiento y promoción de empleo, de
fomento en la población inmigrante de la iniciativa empresarial,
de riesgos laborales, de formación en interculturalidad de agente
de desarrollo local, de gestión y prevención de conflictos, de
promoción de salud específica de la población inmigrante, de
personal sanitario a la población de distintos orígenes y de
culturas, educadores de calle, mediadores de juventud, de lucha
contra la discriminación, de igualdad de trato para empleados
públicos y responsables de organizaciones, de participación e
implicación de la mujer inmigrante víctima de la violencia de
género, víctimas de la trata de personas, de encuentro entre la
población inmigrante y la autóctona, de apoyo al retorno
voluntario asociado, a proyectos de reinserción laboral en
origen, de formación de profesionales en materia de desarrollo,
sin obviar ninguno, y todos los tenemos aquí contemplados,
todos son importantes y necesarios.
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Tener un programa común imprescindible dentro del marco
político de la Unión Europea donde ciudadanos y ciudadanas
activas sean capaces de vivir juntos en sociedades integradas, ya
que todos formamos parte de la configuración de un futuro con
diversas contribuciones sociales y económicas.

La sociedad está en un verdadero proceso de transformación,
estamos asistiendo, y lo comprobamos como nunca en estos días
en los últimos acontecimientos, un cambio sociológico que
llegará a ser especialmente visible, yo estoy segura, en nuestra
comunidad; que cuenta con más de un 20% de la población que
es inmigrada, una de las más altas sino la más alta de España.

La inmigración exige capacidad de adaptación, aprendizaje,
integración, comunicación, que haga de la multiculturalidad
fuente de riqueza y que nos lleve a una placentera convivencia.
Hay que contar con todos, desde los organismos
gubernamentales a los no gubernamentales, pero teniendo muy
claro que los objetivos no se alcanzan sin recursos tanto
humanitarios como económicos. Hay que exigir al Gobierno
central esos recursos, no es justo que mientras se recaudan aquí
todas las cuotas de la Seguridad Social que los inmigrantes
aportan con su trabajo en esta comunidad, Baleares sea la
comunidad que menos recibe por inmigrante de toda España,
que no se contemple su población real ni su situación especial,
y que además hagan políticas de inmigración al margen de la
Unión Europea, sin tener en cuenta la opinión de las
comunidades autónomas, de los consejos y de los
ayuntamientos. En Baleares contamos con herramientas
eficaces, comisión interdepartamental, plan de inmigración,
submesa de inmigración, hay que ponerlas en marcha, hay que
trabajar en programas y en proyectos que lleven a cubrir las
necesidades identificadas para lograr recursos con recursos
apropiados y razonables, gestionando de forma correcta y
transparente, permitiendo el desarrollo continuo, mejorando la
posición socioeconómica sin discriminación de ninguna clase,
respectando la cultura con el buen comportamiento, tomado
decisiones que contribuyan a objetivos globales. De nada
serviría una ley que no incluya a todos, que no cuente con la
opinión de todos y que no sirva para todos. No podemos
pretender una integración de papagayo ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra ....

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Un segundo, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es que lleva ya un minuto y pico.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

... para pasar por el aro cacareada y repetida sin la
participación de todos, que no sea de respeto mutuo para que sea
posible una buena convivencia basada en la igualdad de
oportunidades, de consenso y adaptación que lleve a la igualdad
y a la libertad de los hombres y a las mujeres que conforman y
forman nuestra sociedad. Mientras tanto no se tengan en cuenta,
señores diputados, todas estas cuestiones, nos abstendremos en
nuestra votación.

Muchas gracias.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, òbviament he
d'agrair les manifestacions favorables, tant del BLOC com del
grup Socialista perquè es tiri endavant la redacció d'una llei
d'acollida. Crec que d'alguna manera hi ha un sentit comú sobre
la necessitat de dur a terme aquesta llei, sentit comú que abans
de res es veu ja reflectit a l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, habitualment el que s'ha de legislar no ve marcat per les
iniciatives que tenguem o deixem de tenir en el Parlament, sinó
pels canvis que es produeixen en el si de la societat. La societat
de les Illes Balears és ja estructuralment una societat que rep
immigració, pot ser que determinades situacions econòmiques
frenin la vinguda d'immigrants o que l'accelerin, però en
qualsevol cas no veiem que hi hagi indicis que pugui canviar la
regla fonamental: les Balears rebem immigrants, les Balears
som terra d'acollida.

És del tot necessari, per tant, de comptar amb un marc
legislatiu adequat per tal de poder-les acollir de la millor manera
i per fer que el trànsit entre la seva societat originària i la nostra
sigui el més fluït possible, per poder donar coherència a totes
aquestes necessitats, és necessari dotar-nos d'una llei, d'ara en
endavant ens pertocarà la tasca de discutir-ne els termes,
d'afinar els punts bàsics i de fer que sigui el més adequada
possible a les nostres necessitats.

I ja per acabar, Sra. Pastor, el que jo els propòs és que
d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, es faci una llei d'acollida, es porti a terme aquesta llei,
i no es tracta, Sra. Pastor, ni d'un caprici ni d'una idea particular,
ni d'un projecte personal ni de cap tossuderia, sinó que es tracta
d'un mandat estatutari, entenc, per tant, que no té cap sentit
oposar-s'hi ni tampoc abstenir-s'hi. Demanaria que reconsideràs,
per tant, la seva posició i la del seu grup, per coherència amb el
que estableix l'Estatut i sobretot, però sobretot, Sra. Pastor, per
coherència amb allò que ens marquen les necessitats reals
d'aquesta societat en què vivim.

Moltes gràcies.
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(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Conclòs el debat, passarem a la
votació. Passam a votar. Votam.

El resultat de la votació és: a favor, 29; en contra, cap vot;
i 28 abstencions. Per tant, queda aprovada la proposta.

I passam al següent punt de l'ordre del dia, que és la
Proposició ...

(Remor de veus)

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Perdón, Sra. Presidenta. No ha funcionado mi pulsador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí els sembla, senyors i senyores portaveus, com que és una
abstenció i no canvia en absolut el sentit de vot, ... no fa falta,
...

Sí, Sr. ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi venim a bé, però almenys que
computi que la Sra. Pastor ha votat i en aquest sentit
d'abstenció. No importa repetir-la, però que consti que hi ha
hagut 29 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, en prenem nota i serà així.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 9399/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguiment del nou hospital de referència. (Urgència).

Passarem al següent punt de l'ordre del dia, que és la
Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al seguiment del nou hospital de referència. Per parlar
del tema, té la paraula la seva representant.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
algunes ocasions sí que es dóna el bon tarannà, el diàleg, i en
aquesta ocasió, avui matí, que és un dia que té una especial
circumstància, no s'ha donat, i crec que és una llàstima que
aquesta cambra hagi perdut, i el Govern, aquesta ocasió. Però en
tot cas, el Grup Parlamentari Popular presenta aquesta
proposició no de llei amb l'objectiu d'impulsar la creació d'una
comissió no permanent per tal de fer un seguiment de l'execució
de la construcció del nou hospital de referència d'aquesta
comunitat autònoma. La finalitat és la de garantir la màxima
transparència en el control d'aquesta obra pública i, com no, la
posterior qualitat en els serveis no clínics que dispensarà
l'empresa concessionària d'aquests serveis. Cal recordar que la
concessió és per a un període de 29 anys. És necessari donar

llum per tal de garantir aquesta transparència enfront de
l'opacitat, enfront de la confusió en les declaracions fetes pels
màxims responsables en la matèria, és tal que ja no sabem a què
ens hem d'atendre. 

Qualsevol obra pública o privada sempre té certs
desfasaments pressupostaris respecte del projecte original, això
no es pot negar, però els partits polítics que conformen aquesta
cambra tenen dret a saber el cost de les modificacions i,
sobretot, el sobrecost final que tendrà aquesta obra pública per
a la nostra comunitat autònoma. Quin cost tendrà la reubicació
de l'edifici de serveis comuns que es desplaça en l'actualitat
aproximadament uns 30 metres? Quin cost tendrà la construcció
del talús de terra per separar visualment el nou hospital del
monestir de La Real? Quin cost tendrà la paralització de dos
mesos d'aquestes obres mentre el Govern estudiava altres
alternatives?

Volem saber quin serà aquest sobrecost a cadascuna
d'aquestes modificacions dins el muntant total del projecte. I
això, senyores i senyors diputats, al nostre grup parlamentari ens
preocupa.

Una obra d'aquestes dimensions pateix per si mateixa
modificacions d'elements que no hagin estat prevists dins el
projecte original, però a més d'aquestes modificacions de per si
normals, també hi són les provocades pel Govern: la
paralització juntament amb el desplaçament de l'edifici dels
serveis i la construcció del talús són elements no prevists dins
el projecte original, i són elements solament deguts a la
responsabilitat d'algunes persones que promogueren, animaren
i prometeren dins campanya electoral una cosa que no podien
complir.

El portaveu o la portaveu del Grup Socialista m'alAlegarà que
ja existeixen mecanismes parlamentaris de control de l'acció de
govern, com per exemple la Comissió no permanent de Salut, en
aquest cas, la Comissió d'Hisenda i Pressuposts o les preguntes
al Govern. Potser tengui raó, però creim que en aquest cas no
parlam d'una obra pública habitual, sinó del que ha de ser
l'hospital de referència d'aquesta comunitat autònoma, un
hospital dels més moderns d'Europa, però és més, a diferència
de les comissions ordinàries de la cambra, que són de caràcter
temporal, és a dir, la duració de la legislatura; aquesta comissió
extraordinària tendria una durada inusual, no tan sols fins a
l'acabament de l'obra sinó fins a l'acabament del contracte de
manteniment i gestió dels serveis no sanitaris.

Per primera vegada, en aquesta comunitat autònoma, i no
passa en altres que sí ho tenen, una empresa té la concessió del
manteniment i dels serveis no clínics de l'hospital per una
durada de 29 anys, no els pareix un motiu suficient per a la
creació d'una comissió no permanent?, no pensen, senyores i
senyors diputats, que dur un seguiment continuat de la gestió i
la qualitat dels serveis no clínics de l'hospital de referència
d'aquesta comunitat autònoma per part d'aquesta cambra no és
un motiu suficient?
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El cost de la construcció de nou hospital de Son Espases,
635 milions d'euros, no és una quantitat qualsevol, és prou
important com perquè es creï una comissió de seguiment. Mirin,
és la mateixa quantitat que la suma de les conselleries de
Treball, que són 107 milions; Assumptes Socials, 124; Medi
Ambient, 126; Habitatge i Obres Públiques, 103; esports, 38;
Conselleria de Turisme, 75; i Conselleria de Presidència, 98. La
suma de totes aquestes és el que tenen pressupostat per a
l'exercici del 2009, no pensen vostès que és una quantitat prou
important per donar suport a la iniciativa presentada pel Grup
Parlamentari Popular? En control i el seguiment d'una obra
pública donen transparència a un procés, o serà que tenen por de
qualque cosa? Quan una persona o, en aquest cas, un govern, ha
fet el que creu que és el més correcte, no té per què estar recelós
que es creï una comissió que vetlli per la seva actuació, és un
dret i un deure d'aquesta cambra exercir la capacitat de control
sobre un govern i les seves actuacions, i conseqüentment, el
Grup Parlamentari Popular, demana la creació d'una comissió
no permanent de control de la construcció i posterior seguiment
dels serveis no clínics per tal de garantir la transparència en tot
el procediment.

Per tot l'exposat, els demanam que donin suport a la
iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinàs.

(Aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Compartirem el temps entre el
diputat d'Unió Mallorquina i la diputada que parla ara.

Senyores diputades, senyors diputats, Sra. Diputada.
Nosaltres li voldríem expressar en primer lloc una sèrie de
coincidències amb la seva exposició, més que coincidències són
obvietats, no? D'una banda és cert que som davant una
infraestructura de gran envergadura, probablement la més
important que du a terme aquest govern durant aquesta
legislatura; una segona coincidència, que també és una obvietat,
és que efectivament s'han produït canvis, modificacions, i és
molt probable que d'aquí a finals de la construcció d'aquesta
gran infraestructura es duguin a terme més modificacions.

Vostè a l'exposició de motius parla que la gestió del Govern
ha de ser transparent; en això coincidim, però nosaltres ...,
perdó, diu que és recomanable que sigui transparent, nosaltres
aquí hi estam d'acord i li feim un afegit, no pensam que sigui
recomanable que sigui transparent, sinó que ha de ser
transparent, és obligació del Govern que aquesta gestió sigui
transparent, la de l'hospital de Son Espases i tota la gestió que
fa el Govern.

Fetes aquestes reflexions, aquestes coincidències, entraríem
en el terreny de les discrepàncies. En primer lloc, una
discrepància bàsica, efectivament nosaltres, des d'Eivissa pel
Canvi, pensam que no és una comissió no permanent d'aquest
parlament qui ha d'encarregar-se de fer-ne el seguiment, i ho
pensam per diverses raons. En primer lloc, perquè de qui és
responsabilitat fer aquest seguiment, de qui és responsabilitat
exercir l'acció de govern és justament de la Conselleria de Salut,
és justament del Govern, i per a la resta dels grups o per als
grups parlamentaris tenim mecanismes -i vostè mateixa ho ha
dit-, tenim mecanismes de sobra per poder fer un seguiment
estricte, continu, permanent d'aquesta gestió. No fa falta que li
digui tots els recursos, totes les iniciatives parlamentàries que es
puguin dur a terme per tal de fer aquest seguiment.

Per tant, no estam d'acord i no hi votarem a favor, però jo
crec que en el fons hi ha una discrepància i és on difícilment
podem arribar a un acord. En el fons d'aquesta proposició el que
hi ha és una clara desconfiança cap a l'acció d'¡aquest govern,
desconfiança que no podem compartir. En el fons d'aquesta
proposició hi ha un suggeriment de manca de transparència,
nosaltres no compartim aquesta manca de transparència. Per
tant, en conseqüència, ens resulta impossible votar amb vostès
aquesta proposta.

I, per cert, jo li faria una reflexió, vostè ha parlat de
desviacions pressupostàries, vostè ha parlat de modificats, jo
simplement li diria que no sé si recorda tot el que va passar la
passada legislatura i l'exemple, malauradament, de les autovies
d'Eivissa és un magnífic exemple de manca de transparència i
de nulAla gestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. També en nom del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. He
d'anunciar el vot contrari a aquesta iniciativa, el nostre partit,
Unió Mallorquina, no té cap problema amb Son Espases, no l'ha
tengut a la legislatura passada i no el té aquesta, per tant el que
volem és que aquest hospital d'acabi com més aviat millor i
entri en servei. 
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Com que no tenim desconfiança ni dubtes, ni a la legislatura
passada ni en aquesta, sobre aquest hospital, no entenem molt
bé la proposta del Grup parlamentari Popular, perquè el Partit
Popular va treure aquesta contractació, va fer uns plens i va
preveure els mecanismes lògics, normals, habituals, de tota
contractació per la certificació i l'execució d'aquesta obra, i les
possibles modificacions que a moltes obres públiques es
produeixen. 

Per tant, no entenem si abans hi havia -se suposa-
transparència i llum, no entenem perquè ara no hi ha d'haver
transparència i llum, les mateixes exactament. Si hi ha d'haver
modificats vostès, com reconeixia i es posava la bena abans que
li diguéssim, evidentment el Grup Parlamentari Popular té
mecanismes, capacitat d'accedir a la informació de la conselleria
per conèixer qualsevol modificació, qualsevol incidència que es
produeixi al llarg de l'execució de l'obra. Però entenem que no
és al poder legislatiu, no és a aquest parlament a qui li correspon
anar mirant les certificacions de l'obra i veure la marxa
continuada d'aquesta obra, perquè, evidentment, si ho feim a
l'hospital ho podem fer a moltíssimes altres obres, i això no és
el que correspon a aquest parlament ni és la nostra funció. La
nostra funció és controlar el Govern, veure si les coses es fan
ben fetes, nosaltres confiam plenament que s'hi fan i, per tant,
entenem que no té cap sentit crear aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la passada legislatura, el
Govern del Partit Popular va adjudicar les obres d'aquest
hospital de Son Espases, recordarem que envoltades d'una gran
polèmica, i no em referesc només a la ubicació, que també, sinó
en aquest cas concret a què vostè fa referència en aquesta
proposició, la polèmica també va envoltar les adjudicacions.
Vostè ho recordarà, informes, contra informes, empreses
mallorquines amb bones ofertes excloses del procés i amb una
decisió final molt polèmica que va acabar als tribunals.

Bé idò, a pesar d'aquesta polèmica, no record, no recordam
des del Grup Parlamentari del BLOC PSm-Verds, que l'anterior
govern es plantejàs en cap moment dur a terme una comissió de
seguiment d'unes obres que començaren abans d'acabar la
legislatura, és a dir, quan els membres del Partit Popular n'eren
responsables i tenien la possibilitat de fer-ho.

Ara, els mateixos que prengueren les polèmiques decisions
de la ubicació, de l'empresa adjudicatària, dels tipus de gestió
que s'havia de fer, recordem que s'estableix un model de
finançament basat en l'explotació per concessió de serveis
hospitalaris amb un pagament a 30 anys, idò, com deia, que
prengueren aquesta decisió i que també prengueren la decisió de
no fer cap comissió de seguiment amb presència de l'oposició,
idò aquests mateixos, és a dir, vostès, ara volen més
transparència que ningú.

Bé, estam d'acord que la construcció d'un equipament de la
importància del nou hospital de referència ha de tenir un
important nivell d'informació en relació amb tots els aspectes
del seu desenvolupament i posada en funcionament. De fet, en
seu parlamentària recordarem que tant en aquest plenari com en
comissió s'ha tractat en diverses ocasions aquest tema, una sèrie
de vegades a proposta de l'oposició, d'altres a proposta del
mateix govern, i estam convençuts que per part de la Conselleria
de Salut i Consum seran ateses, com no podria ser d’altra
manera i com és la seva obligació, totes les peticions
d’informació dels grups parlamentaris, i que, a iniciativa de la
mateixa conselleria, es comunicarà als grups polítics, als grups
parlamentaris i a la ciutadania en general el desenvolupament de
tota la infraestructura o també les modificacions que hi pogués
haver en el projecte i que ara tant els preocupen. De fet, vull
recordar que a petició dels grups polítics, tot un seguit de
diputats d’aquest parlament, els que volgueren, visitaren
recentment les obres de l’hospital, i jo crec que tots som ben
conscients, tots els que som aquí ho sabem, que els grups
parlamentaris disposam de tot un seguit de mecanismes, que
evidentment el Grup Parlamentari Popular coneix perfectament,
per conèixer qualsevol tipus d’informació que es necessiti. Ara
bé, el nostre grup continua insistint que sorprèn aquest tipus de
peticions per part del Partit Popular.

Com han dit els anteriors portaveus, tampoc no recordam
cap precedent de constitució de comissions d’aquest tipus que
ara ens demanen per part del Partit Popular per altres grans
projectes, altres diputats recordaven per exemple les autopistes
d’Eivissa, el metro, el Palma Arena, o tants d’altres projectes
que hi ha hagut al llarg de legislatures anteriors i no recordam
que s’hagin fet comissions de seguiment en aquest sentit i
efectivament tal vegada hagués convengut haver-ho fet i no hi
hagués hagut els resultats que hi ha hagut.

En tot cas, per tant, amb aquests arguments que he exposat
ara mateix, el nostre grup parlamentari votarà en contra
d’aquesta proposició. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
motiu de la meva intervenció és el de posicionar el Grup
Parlamentari Socialista envers la proposició no de llei
presentada pel Partit Popular que fa referència al seguiment del
nou hospital de referència. Vull que s’extregui de la meva
intervenció una voluntat expressa que consider que el tema
sanitari ha de ser considerat com a tema d’estat. Em tem, però,
que mitjançant aquesta proposició, es pugui traslladar a la
societat un missatge erroni i equivocat de la realitat actual de
l’hospital de referència. L’hospital de referència de les Illes
Balears ja està en construcció i, a més, a passes agegantades, i
aquest hauria de ser un motiu de celebració per a tots els que
conformam aquest parlament. 
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Però no és així. I no és així, perquè vostès denuncien que
noten a mancar la transparència, però la transparència també
s’ha d’aplicar a totes aquelles accions que s’han duit a terme des
del Govern durant l’anterior etapa. Vull dir que de la mateixa
manera que vostès demanen una comissió de seguiment per a
les accions que està duent a terme aquest govern respecte de
l’hospital de referència de les Illes Balears, també hauria estat
interessant trobar aquesta mateixa eina durant l’anterior
legislatura, quan l’anterior govern va adquirir els terrenys i va
donar la concessió a l’empresa que actualment explota la
construcció de la infraestructura més important. Abans comissió
no, però ara comissió sí.

Sra. Llinàs, vostè em parla de canvis significatius en el
projecte que són interessants. Però és que des del Grup
Parlamentari Popular sempre hem sentit a dir que no s’havia fet
cap modificació de projecte. Jo, amb un to per arribar a
consensos sobre aquest tema, els demanaria per favor un
exercici de responsabilitat i que en aquest assumpte s’aclareixin,
si vostès pensen que està modificat o si no està modificat.

M’agradaria també recordar que nosaltres, els diputats i les
diputades que ho varen voler fer, vàrem poder assistir a la visita
de les obres de Son Espases, on vàrem poder rebre informació
de primera mà, no tan sols de la conselleria, sinó també del
mateix arquitecte que allà mateix ens explicava el projecte i on
també ens varen informar de totes les modificacions que preveia
el projecte nou. I vostès parlen d’informació. Mirin, jo des del
convenciment que la transparència dins aquest govern existeix
i és una mostra del treball que s’està fent, vull dir-los que hi ha
hagut compareixences del conseller de Salut en el plenari,
interpelAlacions al conseller de Salut, compareixences del
conseller de Salut en comissió, respostes orals a preguntes del
Grup Parlamentari Popular per part del conseller de Salut i, així
com ja he dit abans, les visites que s’han realitzat a l'hospital de
referència.

Canvis n’hi ha hagut molts i els els puc comentar, jo crec
que hi ha tres blocs importants que fan referència a aquests
canvis que s’han produït. La Llei de mesures urgents de
protecció del territori n’és un, la modificació del projecte en
diferents punts que jo crec vostès ja coneixen, però que puc
insistir-hi, l’augment de la zona verda, el soterrament i
apropament de l’edifici industrial, el soterrament del pàrking,
més de 1.028 llits que sumen més de 41 dels inicialment
previstos, un 60% individuals, 4 quiròfans més, etc. I un altre
element important que ha estat l’adaptació al Codi Tècnic
Europeu de Construcció.

També els vull dir quant a la potestat del projecte, que és
evident que qui té el poder executiu, en aquest cas el Govern, i
més concretament el Servei de Salut, és qui té també la
responsabilitat de dur-ho endavant. No m’agradaria que
malinterpretessin les meves paraules, però cal que reflexionin
sobre les funcions que ens corresponen per les nostres
responsabilitats. És precisament per aquest motiu que els vull
convidar a respectar els diferents poders que estan establerts en
el sistema democràtic, el poder executiu, el poder judicial i el
poder legislatiu. Jo crec que tots tenim molt clares les nostres
funcions i entrar en mescles estranyes dins aquests tres àmbits,
clarament diferenciats, no és gens bo per a la salut de la nostra
democràcia.

En definitiva, mantinguem el respecte i la confiança cap a
l’executiu. Ja sabem que el Govern està a disposició d’aquest
parlament i així ho ha demostrat per oferir tota la informació
disponible. Amb aquesta voluntat només em queda animar el
Partit Popular i la resta de grups parlamentaris, que qualsevol
tipus d’informació, el conseller evidentment jo crec que no ens
posarà cap problema que se’ns pugui traslladar, si és possible,
des de la conselleria.

Moltes gràcies i bones tardes.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Sra. Llinàs, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Esper que d’aquí tres anys, quan el
Grup Parlamentari Popular tengui l’acció de govern gràcies a les
noves eleccions que hi haurà, esper que cap dels grups que ara
conformen la cambra que donen suport al Govern no presentin
una iniciativa d’aquest tipus. Perquè després ni una cosa ni
l’altra.

La Sra. Suárez diu que no comparteix amb el Grup
Parlamentari Popular que hi ha manca de transparència. Sra.
Suárez, aquest grup parlamentari del qual jo form part, li ha
demanat al Govern sis vegades el cost de la paralització. Cap
vegada no hem tingut resposta. Recordar que el conseller de
Salut en comissió va dir que aquesta paralització no tenia cap
tipus de cost, però l’empresa, la UTE liderada per Dragados ha
fet saber que demana una indemnització de 2,5 milions d’euros.
Nosaltres tan sols volem saber, tenim dret com a grup de
l’oposició a saber qui té raó, qui no té raó, com acaben aquestes
modificacions.

Sr. Barceló, no és el Govern que demana la creació d’una
comissió, per això té l’acció de Govern, és el grup de l’oposició
qui ho demana. Aquesta és la nostra feina i per això el grup de
l’oposició en aquest moment ho ha demanat. Tendrà suport o
no? Tal vegada. Recordar-li que en el Principat d’Astúries sí
que es va juntar a una iniciativa del mateix tipus el Partit
Popular i Esquerra Unida per tal que es creàs una comissió no
permanent de seguiment de l’Hospital Universitari d’Astúries.
A més, per què els molesta tant parlar de salut? Nosaltres
pensam que és un dels pilars bàsics de l’estat del benestar. Però
fins ara econòmicament la gestió sanitària ha estat un cúmul de
despropòsits. Això ha donat lloc a la presentació d’aquesta
proposició. A més, recordar-los que des del Govern central per
a l’any 2009 ens vénen 31 milions menys dels que ens
pertocarien. 
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I una altra cosa, recordar en aquesta cambra el rebuig que
donaren els partits que donen suport al Govern a la iniciativa
presentada pel Partit Popular, per tal que el Govern estatal
cofinanciï el cost de la construcció del nou hospital de
referència d’aquesta comunitat. Encara me’n faig creus de per
què votaren en contra! 3.600 esmenes s’han presentat al
Projecte de llei de pressuposts de l’Estat, una d’elles, del Partit
Popular, feia referència a la creació d’una partida de 12 milions
d’euros per pagar la primera anualitat del cofinançament de la
construcció del nou hospital de Son Espases. I saben, senyores
i senyors diputats, què varen votar els membres del Partit
Socialista en el Congrés? Varen votar que no, i vostès varen
rebutjar la iniciativa del Partit Popular dient que no volien
interferir en les negociacions en tema de finançament. Vostès
confiïn, perquè els confiats van a l’infern, i mentrestant qui paga
són els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes que han de
pagar una construcció que per llei es diu que l’Estat n'ha de
pagar la meitat. Conseller, hi ha una llei, així ho diu i així ho
vàrem demostrar.

A més, recordar que avui el Tribunal Superior ha donat una
vegada més la raó al Partit Popular, ha desestimat el recurs que
va presentar la plataforma de veïnats, donant la raó que la
ubicació de l’hospital de Son Espases era la correcta. O sigui,
que jo els deman en consciència que no tenguin por, que no hi
ha res a amagar. Votin a favor d’aquesta proposició no de llei
del Partit Popular i ja està.

Gràcies, presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Llinàs.

Conclòs el debat, si els sembla bé, passaríem a la votació.

Passam a votar. Votam.

No es preocupi, tornarem...

Un moment. Bé. Votam.

Sí 29, no 29, cap abstenció.

Per tant, es produeix empat i passam a una segona votació.

Passam a votar. Votam.

Sí 29, no 29, cap abstenció.

Tal com diu l’article 90 quan es produeixen dues votacions,
hi ha una suspensió d’un temps, en aquest cas, si els sembla bé,
30 segons. 

(Pausa)

I passam a la tercera votació.

Passam a votar. Votam.

Sí 29, no 29 i cap abstenció.

Per tant, s’entén rebutjada aquesta proposició.

I s’aixeca la sessió.
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