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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, abans de començar l’ordre del
dia previst, aquesta presidència, d’acord amb el que es va tractar
a la sessió darrera de la Junta de Portaveus, de dia 27 de maig,
i conformement amb l’establert a l’article 68.1 del Reglament,
proposa a aquesta cambra alterar l’ordre del dia de la sessió
d’avui, en el sentit de situar les preguntes de la diputada del
Grup Parlamentari Popular, Sra. Estaràs, davant de totes les
altres.

Puc entendre aprovada aquesta alteració per assentiment de
les senyores i els senyors portaveus? Sí? Doncs passarem a les
preguntes de la Sra. Estaràs.

I.11) Pregunta RGE núm. 9464/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acollida del Decret llei de mesures
ambientals per incentivar l'activitat econòmica, conegut
com a decret Grimalt.

La primera és quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr.
President del Govern l’acollida que ha tengut el projecte de
decret llei de mesures ambientals per incrementar l’activitat
econòmica. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem conegut a través dels mitjans
de comunicació que el Govern, divendres passat en el Consell
de Govern, va aprovar el decret llei de mesures ambientals per
impulsar inversions i l’activitat econòmica de les Illes Balears,
el mal conegut com a decret Grimalt, en competència amb el

decret Nadal. De què té por, Sr. President? Aquest és un decret
llei quan es podria haver fet sense utilitzar la forma de decret
llei, ho podria haver duit a aquest parlament com un projecte de
llei on tots haguéssim pogut millorar el text i opinar, però vostè
ha decidit fer un ús i un abús d’aquesta figura jurídica.

Segon, per què la urgència, si el decret Nadal ja està en
vigor i retallava tots els terminis, no té molt de sentit una
urgència que a més no és per palAliar els efectes de la crisi és de
por vida i posa en evidència que en totes aquelles normes que
varen fer es varen equivocar i ara les retallen.

Miri, Sr. President, el que ens preocupa realment és que
vostè des del Govern tracta el Parlament com si fos la
conselleria número 15 i assistim amb preocupació de quina
manera, a la roda de premsa, la seva portaveu i el conseller de
Medi Ambient diguin quin dia a i a quina hora es veuria aquest
decret llei al Parlament i ens digueren, des del Govern, que es
veuria dia 9 de juny. La pregunta que li faig és: és el Parlament
la conselleria número 15 d’aquest govern? I la pregunta que li
faig és: deixarà que l’oposició, 47% dels ciutadans, puguem
millorar i opinar d’aquest text o simplement passarà el
“rodillo”? 

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):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Estaràs.
Veig que vostè em canvia les preguntes sobre la marxa perquè
la pregunta el que deia era, quina opinió li mereix al Molt Hble.
Sr. President del Govern l’acollida que ha tengut el projecte
decret llei de mesures ambientals; i jo crec que ha tengut una
bona acollida, s’ha aprovat pel Govern i ajudarà a reactivar
l’economia i ho feim per urgència perquè la crisi necessita
urgència.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. I ho fa sense comptar amb
l’oposició? O sigui per a vostès el consens és yo me levanto, un
conseller improvisa un decret, discuteixen constructors en sector
turístic, a continuació un tros de Govern diu que no té suport,
després ho aprov, pas el “rodillo” al Parlament, i a l’oposició ni
l’hi consult ni l’hi vull consultar. Això és diu funambulisme
parlamentari.

Sr. President, l’advertesc ara, i l’advertesc de tot cor i amb
el cap, si vostè dia 9 de juny pensa dur el decret Grimalt sense
comptar amb els 28 escons, més el del Sr. Pep Mayans, amb
l’única oposició que vostè té avui aquí, es quedarà tot sol fent
aquest debat perquè no serem en cap moment coartada de les
seves bregues internes perquè no podem participar d’aquest
sanedrí. L’oposició, Sr. President, i dialogar significa parlar i on
es parla és a aquesta cambra, i vostè ens ha de donar audiència
perquè puguem fer esmenes i perquè puguem millorar el text i
no ens en donarà. Ja sé que en el Consell de Govern de
divendres varen decidir que no donarien audiència a l’oposició,
i jo li dic que reconsideri aquesta postura. Si ens dóna audiència
hi serem, per intentar millorar aquest text, si no ens dóna
audiència quedarà vostè tot sol.

No és possible que el mal anomenat decret Nadal duerma el
sueño de los justos des de fa tres mesos perquè vostès tenen
bregues i no saben que fer amb Son Baco i mentrestant els
comerciants, els pagesos, els industrials, els ajuntaments tenen
la crisi damunt el cap amb xifres alarmants i té aturat aquest
decret perquè es barallen cada dia i mentrestant decideix donar
velocitat a un altre decret i no vol deixar parlar a l’oposició, no
sigui cosa que li torni a passar el mateix, que les bregues del
Govern tornin a aturar i a posar en evidència la feina i el futur.
Sr. President, no ens mereixem un govern com el seu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. La veritat és
que no serà cap novetat, aquest govern ja està avesat a estar tot
sol davant tota la situació de la crisi. Jo no crec que hi hagi cap
govern en el món que tengui una oposició com la que nosaltres
tenim que, efectivament, sempre va a la contra.

Efectivament, hem fet un decret llei i el tramitarem com a
decret llei i és totalment legal fer-ho així i jo crec que val la
pena fer-ho així per la urgència i per la necessitat d’agilitar la
feina que es fa des de la Conselleria de Medi Ambient. Des de
la Conselleria de Medi Ambient es du un bon nivell
d’inversions, des de la Conselleria de Medi Ambient s’ha
millorat tot el funcionament de la Comissió Balear de Medi
Ambient i ara hem fet aquest decret, i aquest decret no el feim
ni en comparació amb l’altre decret d’inversió que férem, que
és extraordinari i que també ja s’aplica i gràcies a ell hi haurà
inversions importants amb relació al Pla Renove. 

Hem acordat aquest decret amb els consells insulars, ho hem
acordat amb els colAlectius afectats i, per tant, en aquest sentit
volem que faci la màxima via possible. I això sí, Sra. Estaràs, no
volem més camps de golf per urgència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Comprenc que hi ha campanya i pressa.

I.12) Pregunta RGE núm. 9465/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a confiança en el Govern de les Illes
Balears.

La següent pregunta és relativa a confiança en el Govern de
les Illes que formula la Sra. Rosa Estaràs. Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Perdoni, Sra. Presidenta. Sr. Antich, vostè no vol els camps
de golf per urgència, però els seus socis d’UM sí, per tant, la
majoria d’aquesta cambra els vol.

La pregunta que li faig és molt concreta, quo vadis, Sr.
Antich? On anam amb el seu govern, Sr. Antich? Començàrem
la legislatura dient Son Espases sí, Son Espases no. Ho va
aprovar amb la meitat del seu govern en contra. Continuaren la
legislatura amb la Llei d’habitatge, on són els 100.000
habitatges? Va haver de retirar el projecte perquè la meitat del
seu govern no l’acompanyava. Amb el Pla de carreteres a dia
d’avui no sabem quin és el seu projecte, la meitat del govern
planteja 62 quilòmetres d’autopista i l’altra meitat 300 esmenes
al mateix pla. Amb el tren no tenim millor sort, està aturat el
tren de Manacor i d’Alcúdia i vostès es neguen a debatre aquí
una moció perquè la meitat del Govern votaria una cosa i l’altra
meitat votaria l’altra. 
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No tenim més sort amb el decret Nadal, s’ha aprovat de
mala gana i el tenen aturat perquè vostès no saben si volen
camps de golf o no, en qualsevol cas el Govern està dividit.
Tampoc les ajudes dels cotxes, ho ha aprovat un tros del
Govern, l’altre tros del Govern, la consellera Vives no vol
ajudes per als cotxes. Tampoc no hem tengut sort amb el Pla
territorial de Mallorca, no sabem que passa amb les ART, un
tros de Govern les vol i l’altre tros de Govern no les vol. Amb
la cogestió aeroportuària tampoc, el Sr. Zapatero no l’escolta.
Ni tampoc amb el sector aeri, mai no havíem estat tan
malament. Amb el finançament ja és el termini número 10 que
dóna el Sr. Zapatero. Els fons per a la dependència no arriben i,
a més, vostè augmenta amb 62 alts càrrecs més el seu govern.

Creu sincerament que això dóna confiança, Sr. Antich?

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Miri,
efectivament, la meva opinió és que els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes confien en aquest govern i en el que
no confien és que vostès tornin.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La confiança la relatarem de la
següent manera: un tros de Govern diu de l’altre que diu
beneitures, l’altre tros li diu que diu “xorrades”, i l’altre tros li
diu que són sus enemigos. És a dir, los enemigos s’asseuen a la
mateixa taula del Consell de Govern, tot un exemple del que és
confiança. Es veu que haurà de revisar el contingut en el
Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola.

Miri, Sr. President, el deute, la recessió i les dades que tenim
de l’atur, un 84% més d’aturats que el maig del darrer any, no
generen confiança, i això són resultats, no opinions. Des que
vostè governa el balanç és que mai no havíem estat tan
malament en temes d’atur, han tancat 9.000 empreses durant els
dos anys que vostè governa i que mai no s’havien sembrat tantes
incerteses i que en el seu govern no és que no hi confiïn els
ciutadans és que la meitat del seu govern no confia en el propi
Govern.

Sr. President, quo vadis Antich, anam molt malament, Sr.
President, hauríem de crear certeses i les certeses comencen per
unitat de criteri i unitat d’acció, per un projecte i no sis projectes
que responen al joc suïcida de travetes que duen entre vostès.
Acab, Sr. President, si vostè em contesta atacant a l’oposició,
com sempre fa, quants de dies més ha de governar, ja du 750
dies, per assumir responsabilitats; l’atac al PP no crea feina, no
ompl les geleres ni crea futur. Si en creàs estaria encantada que
atacàs aquesta portaveu i l’oposició, però crec que els ciutadans
d’aquesta terra es mereixen una altra cosa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. Miri, Sra.
Estaràs, avui han sortit les dades de l’atur i, efectivament,
aquesta comunitat autònoma dins les dificultats que patim i que
no les hem creades nosaltres vénen a nivell extern és la
comunitat autònoma que aguanta millor, és la que més ha
davallat l’atur, hem creat quasi el 50% de l’afiliació de tota
Espanya, quasi el 50%, en fixos discontinus respecte de les
mateixes dates de l’any passat estam en mil fixos discontinus
més fent feina i som una de les primeres comunitats autònomes
quant a contractació.

En canvi, Sra. Estaràs, on s’apliquen les seves receptes ja
deuen haver desconnectat les neveres, no és que les tenguin
buides és que les han desconnectades les neveres perquè a
València, a Madrid i a Canàries, on s’apliquen aquestes
meravelloses receptes que vostè diu, Sra. Estaràs, és on puja
l’atur, on hi ha poca contractació i on hi ha moltes dificultats.
Per tant, Sr. Estaràs, menys lliçons. 

I no em digui si jo parl de l’oposició o deix de parlar de
l’oposició perquè jo patesc el que vostès feren quan estaven en
el Govern, Sra. Estaràs. Sí, jo ho patesc, i és que vostès feren
coses molt capritxoses, feren, ...

(Remor de veus)

... sí, sí, Sra. Estaràs, ho patim. Tenim problemes greus
arreglant tota l’herència que ens deixaren. Vostès feren un Palau
de Congressos, que volien fer a l’aire, i un metro que anàs per
davall l’aigua. I això ens ha duit unes dificultats brutals per
haver-les de gestionar. Aquesta era la seva manera de gestionar,
Sra. Estaràs. Li puc assegurar una cosa, Sra. Estaràs, hi ha
ciutadans i ciutadanes que cada vegada que vostè surt a demanar
eleccions anticipades se’ls aixequen els cabells just de pensar
que vostès puguin tornar, Sra. Estaràs.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
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I.1) Pregunta RGE núm. 8990/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incendi d'un vagó de tren
a l'estació Verge de Lluc.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta, que serà la primera en l’ordre del dia,
és relativa a l’incendi d’un vagó de tren i la formula la diputada
la Sra. Margalida Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Dia 11
de maig, a l’estació Verge de Lluc de Palma, es va viure una
escena que no es reproduïa des de feia 32 anys, des de l’any
1977, es va incendiar un tren amb 200 passatgers a dins
generant una greu situació que literalment era la següent:
“aprisa, por favor, hay uno que se está quemando, tenemos
otro tren acoplado detrás. Lo hemos intentado apagar con
extintores. Iros, que esto puede explotar, está saltando el
diesel. Feis un poc de via. ¡Rápido, rápido, hombre!”.

Sr. Conseller, quina opinió li mereix aquesta situació?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament, dia 11
de maig, a les 15:02, un tren que anava direcció a l’estació
intermodal a l’alçada de l’estació Verge de Lluc va detectar la
presència de fum, no tot el tren ni molt manco, sinó sota la
cabina de la unitat 6132 que era la intermèdia. A partir d’aquí
es va fer, immediatament, l’evacuació reglamentària del tren,
que com es pot imaginar vostè no es fa mai amb certa
tranquilAlitat sinó que, evidentment, ràpidament, i s’intentà
sufocar el conat d’incendi amb els mitjans existents en el tren a
la vegada que s’avisà immediatament els serveis d’emergència.

L’opinió? Doncs miri, que es va actuar correctament i
ràpidament, en aquest cas, i la preocupació de la Gerència de
Serveis Ferroviaris de Mallorca d’esbrinar les causes de
l’incident, s’han fet informes preliminars i alguns ja definitius
i ordenar les mesures que estiguin al nostre abast per evitar en
el possible que es pugui repetir alguna situació d’aquest tipus.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, estam realment
sorpresos de la seva resposta. Esperàvem de la seva coherència
que digués que això és intolerable, que és propi d’un altre món,
que els ciutadans mereixen un transport públic de qualitat, que
podria haver estat un gran desastre aquestes flames, no conat,
flames, Sr. Conseller, que la política de transport públic és
nefasta i que s’han d’assumir responsabilitats. Ens ha sorprès
aquest canvi seu d’actitud, per no parlar de la manca de
transparència, d’amagar els fets i que sigui el vídeo d’un
aficionat el que mostri les escenes i que aquest vídeo no sigui
emès contínuament per IB3 ni obri tots els informatius. Què ha
passat, Sr. Conseller? Què ha passat? Per què ha canviat
d’aquesta manera? I sobretot, què està passant en el servei
públic?

Des de l’any 1977 no hi havia cap incendi a un tren, la
culpa, per tant, l’any 1977 no era del Partit Popular, devia ser de
Franco o de Suárez, però no del Partit Popular. Actualment hi
ha 22 trens a la flota de Serveis Ferroviaris de Mallorca, la
meitat són nous, els va comprar el Partit Popular, dels altres el
més antic data de l’any 1995. Sr. Conseller, vostè sap que no es
fa el manteniment pertinent, que falten peces per a les
reparacions i que actualment es fa canibalisme ferroviari. És a
dir, al tren que va xocar a Manacor fa un any li lleven les peces
perquè no hi ha peces de reparació. El sindicat ha denunciat les
greus deficiències del manteniment de Serveis Ferroviaris de
Mallorca. 

Sr. Conseller, tornam al pitjor moment del servei públic
d’aquesta terra. Per a això, li deman, volien vostès, volia el
BLOC, volia el PSM el transport públic?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, Franco va
morir abans del 78, el 77, això per començar, ... el 75
concretament, idò miri. A part d’això no li contest al que ha dit
sobre el canibalisme ferroviari perquè la veritat seria un poc
llarg de contestar; senzillament li repetesc que els informes que
hem comentat determinen que es va produir tota una sèrie de
cadenes de factors que varen poder possibilitar que s’iniciàs el
foc. El foc es va iniciar davant la cabina d’un cotxe i no d’un
vagó, d’un cotxe que estava en aquest tren, no va afectar ni tan
sols l’interior del tren i es va apagar de manera reglamentària i,
a més, es va fer l’evacuació com toca. Sí, sí, vostè pot mostrar
totes les fotos, li dic que la cabina va quedar afectada, l’interior
del tren no.
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A part d’això, Serveis Ferroviaris el que fa és lamentar
qualsevol incident, qualsevol que es pugui produir i fa la seva
feina amb responsabilitat de tal manera que s’han fet els
informes i s’han pres tota una sèrie de mesures perquè, ja dic, en
tot allò que està a l’abast dels nostres serveis doncs aquestes
qüestions no es puguin produir, però aquests accidents es
produeixen, Sra. Cabrer, es produeixen. Per tant, el que s’ha de
fer evitar-los en el possible i sobretot, com dic, es va actuar
d’una manera totalment responsable i molt ràpidament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. 

I.2) Pregunta RGE núm. 9457/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transport sanitari aeri dels malalts.

La següent pregunta és relativa al transport sanitari aeri dels
malalts i la formula la Sra. Rosamaria Alberdi. Té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, com vostè bé sap en
aquests darrers dies, en aquests darrers mesos, en aquest
parlament, tant en comissió com en Ple, hi hagut diverses
iniciatives relacionades amb el transport urgent dels malalts de
les nostres illes. Aquest és un tema especialment sensible per a
totes les persones que vivim a les Illes i sé que és un tema
especialment sensible per a la seva conselleria i que es fan
esforços per millorar-ho. Donat que aquestes explicacions, que
han estat a diverses iniciatives, s’han fet de manera
fragmentada, especialment centrada a Menorca encara que
també hem parlat de Formentera, m’agradaria, perquè em
semblava adient, que ens pogués explicar el conjunt de millores
que fa la seva conselleria per millorar precisament aquest
transport aeri urgent dels malalts a totes quatre illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Diputada, com
molt bé diu actualment treballam en el transport de pacients,
tant en el que es produeix de manera urgent com en el que es
produeix de manera programada i programada moltes vegades
per qüestions diagnòstiques o terapèutiques. Això és una de les
activitats que té més importància perquè -com ja hem pogut dir-
l’any passat hi va haver 38.000 persones a la nostra comunitat
que es varen veure afectades d’una manera o altra pels trasllats.
Si aquesta missió és comú al conjunt de comunitats autònomes
a la nostra comunitat autònoma, pel fet insular, té
característiques especials perquè els transports a vegades no són
només entre illes, sinó també cada illa respecte a la península.

És precisament per això, amb l’objectiu de millorar
globalment tota aquesta prestació, que en aquests moments es
produeix la licitació de tots aquests procediments. Parlam de
transports sanitari terrestre urgents, de transport programat i del
transport sanitari aeri. Aquestes licitacions, en conjunt, suposen
una despesa econòmica de prop de 90 milions i perquè vostè
valori la importància que li donam, suposa aquesta licitació un
15% més del cost que tenien els darrers concursos, perquè entre
altres coses hem posat esment que hi hagi una renovació de les
ambulàncies,  a més de condicions de qualitat en la prestació del
servei i a més de qualitat en gestió.

Perquè en vegin la importància, parlant específicament del
transport aeri, el volum de l’activitat arriba quasi a 900 serveis
dins l’any 2008, quasi 350 amb origen a Eivissa o Formentera,
un poc més de 300 a l’illa de Mallorca i un poc més de 250 a
l’illa de Menorca. En els casos de Menorca i d’Eivissa, fins ara
el transport s’havia fet en helicòpters, que té algun avantatge,
però també té inconvenients, entre altres la viabilitat quan hi ha
llum solar i per tant hi havia mesos de l’any en què aquest servei
pràcticament només es cobria durant 9 o 10 hores. A més, un
helicòpter pot tenir avantatges, però pràcticament no s’hi pot fer
feina assistencial durant el transport i -com vostè molt bé sap-
la qüestió meteorològica els afecta. Per això, posam un canvi
molt important que és un avió ambulància, que té més
autonomia de vol, que permet trasllats a la península, que és
operatiu 24 hores, que permet fer atenció sanitària durant el
trasllat i que fa una millor tolerància en circumstàncies
climatològiques. 

Per tant, estam convençuts que millorarem de manera molt
significativa el trasllat de les persones que hagin de venir a
Mallorca o a la península o que hagin de fer trasllats (...) a més
a més de les mesures en els trasllats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

La següent pregunta és relativa a habitatges de protecció
oficial. La formula la Sra. Margalida Mercadal, té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Perdó, Sra. Presidenta, abans hi ha la número 3 que és de la
Sra. Marián Suárez.

I.3) Pregunta RGE núm. 9466/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a actuacions en matèria d'HPO a Eivissa i
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té vostè raó. Sí, la següent pregunta és la número 3,
relativa a actuacions en matèria d’habitatges de protecció oficial
també. Marián Suárez, té la paraula.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, des d’Eivissa pel Canvi, per nosaltres,
avançar a fer efectiu el dret constitucional i estatutari de
l’habitatge és fonamental. Sabem que és un objectiu que a més
és compartit per aquest govern. Hem observat que des de
principi de legislatura es fan esforços notables per part de la
seva conselleria i especialment pel que fa a l’accessibilitat
d’aquests habitatges per a les persones, per als sectors que tenen
més problemes i tenen més -diríem- dificultats per fer-ho.
Parlam per tant d’habitatges de protecció oficial.

Pel que fa a Eivissa i Formentera, ens trobam que els
projectes que anaven vinculats a la Llei 5/2008, realment varen
passar per Eivissa, els projectes que es varen presentar no varen
ser acceptats pel consell, també estam d’acord en que no es
fessin els habitatges de protecció oficial en aquests terrenys que
estaven prevists i és cert que és una oportunitat que va passar.

D’altra banda, en alguna ocasió hem pogut sentir el Sr.
Conseller que plantejava que tant Palma com Menorca eren
objectius prioritaris per a la construcció d’habitatges de
protecció oficial. Pensam que des de les pitiüses també és
necessari fer un esforç. Sabem que la seva conselleria treballa
en aquest sentit i voldríem que ens explicàs, que ens detallàs un
poc més quines són concretament les actuacions que en aquesta
matèria es fan a Eivissa i a Formentera.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, Sra. Suárez,
efectivament ho he dit, que Palma i Menorca eren objectius
diana precisament perquè hi havia més dificultats per adquirir
habitatges en estoc. Em referia, amb això, a això concretament.
A Eivissa i de manera sintètica colAlaboram amb l’Ajuntament
d’Eivissa perquè en el seu municipi hi hagi promocions
d’habitatges protegits. En concret, l’IBAVI colAlabora amb
l’Ajuntament en la promoció de 126 habitatges de protecció
pública dels quals 8 a Dalt Vila ja s’han entregat i altres 38
estan en procés d’adjudicació. També hem elaborat un conveni
amb l’Ajuntament d’Eivissa per tal que l’IBAVI promocioni 60
habitatges de protecció pública a l’unitat d’execució 14 i per
últim, a Eivissa, amb l’Ajuntament d’Eivissa i també amb
cooperació amb (...) s’inicia el desenvolupament del Pla parcial
de Ca N’Escandell, amb una capacitat residencial de 435
habitatges protegits, un parc verd de 90.000 metres quadrats i
tres grans equipaments. 

Per altra banda, s’estudia la compra, rehabilitació i adaptació
a la normativa d’habitatges protegits i reglament de supressió de
barreres arquitectòniques de 12 habitatges actualment propietat
del Consell Insular d’Eivissa, que anteriorment varen ser del
Ministeri d’Obres Públiques, MOPU, situats a la carretera de
Sant Joan, km 1,6.

A Formentera, colAlaboram amb el Consell de Formentera
per tal d’aconseguir sòl i també habitatges. En aquests moments
s’estudia la compra d’un edifici a Sa Mola que consta de 48
habitatges, dels quals en resten lliures 25. Sembla que hi haurà
dificultats perquè aquests 25 es puguin adaptar a la normativa
de protecció oficial, però s’estudia la possibilitat d’adaptar-los
tots a la normativa de protecció de..., d’habitatges protegits,
perdó.

De totes aquestes actuacions, Sra. Diputada, es desprèn un
comú denominador: colAlaboració, cooperació, conveni, acord,
enteniment entre totes les administracions autonòmiques,
insulars i locals. Fruit d’aquesta colAlaboració és l’inici de la
promoció de 639 habitatges protegits que ja he esmentat. Això,
Sra. Diputada, en dos anys, en els quatre anys anteriors, zero
actuacions iniciades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Suárez? No.

I.4) Pregunta RGE núm. 9456/09, de l'Hble.
Diputada Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a habitatges per a
protecció oficial.

Passam doncs a la següent pregunta, també és relativa a
habitatges de protecció oficial i la fa la Sra. Margalida
Mercadal, té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Continuam amb habitatges de
protecció oficial, però ara canviam d’illa. 

El passat 20 de maig el Sr. Conseller d’Habitatge i Obres
Públiques va venir a Menorca per posar la primera pedra d’un
nou edifici destinat a pisos que l’IBAVI construirà al carrer
Baixamar d’Alaior afegits als que es fan a la resta de municipis,
la major part sobre sòl cedit pels ajuntaments i amb una perfecta
colAlaboració del Consell Insular de Menorca, cosa que fa que
els ciutadans i les ciutadanes de Menorca puguem comptar, en
un termini relativament breu, amb una quantitat que s’apropa als
250 habitatges protegits.

Aprofitant aquesta visita vam sentir el conseller fer una crida
als promotors i constructors que disposen a Menorca de pisos
construïts i sense vendre que s’avinguin a negociar un preu
assequible per tal que l’Administració els ho pugui comprar i
cedir-los a famílies que tenen dificultats per accedir a un
habitatge, tal com és l’objectiu de l’IBAVI.
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Aquesta proposta ens sembla absolutament assenyada ja que
d’una banda dóna sortida als promotors, els quals suposam que
si tenen edificis acabats sense vendre deuen tenir problemes de
liquiditat i en conseqüència deutes amb els seus proveïdors, i
d’altra banda escorçaríem moltíssim el temps d’espera als
aspirants a adjudicacions d’habitatge ja que els evitaria esperar
el temps que duri l’obra. 

Vostè va comentar que amb alguns empresaris de Mallorca
i d’Eivissa ja s’havia arribat a aquest enteniment. És per aquest
motiu que li vull demanar, Sr. Conseller d’Obres Públiques i
Habitatge, quina resposta ha rebut a dia d’avui a aquesta crida
que va fer quan va venir a Menorca? 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament
vostè ho ha dit, comprar habitatges en estoc té dues finalitats.
En primer lloc, no consumir més territori i en segon lloc,
aconseguir reduir el procés de producció de les promocions
d’habitatges protegits en, més o manco, dos anys. És a dir,
podem qualificar i adjudicar en molt més curt termini de temps,
gairebé de manera immediata.

Podem comprar aquests edificis sempre que es donin dues
condicions. En primer lloc, que es pugui qualificar com HPP,
com a habitatges protegits, és a dir que tenguin superfície,
qualitat i supressió de barreres d’acord amb la normativa d’HPP
i en segon lloc, que el seu preu no superi el mòdul d’habitatges
protegits en règim general. És a dir, que tenguin el preu limitat
per allò que diu la legislació d’habitatges protegits. Amb
aquestes condicions hem actuat a Mallorca i a Eivissa, hem
comprat prop de 430 habitatges, una mica més, i hem gastat més
de 60 milions d’euros. 

Per què no ho hem fet a Menorca? Doncs, lògicament per un
problema de preu. A Menorca hi ha estoc, existeixen pisos
construïts en bones qualitats i de menys de 90 metres quadrats
de superfície útil. Per què no aconseguim comprar? Perquè el
preu és clarament superior al preu d’HPP, d’habitatges de
protecció pública, per tant, miri, cal tenir paciència. N’hem
tengut a Mallorca i a Eivissa. Vàrem fer una primera
convocatòria i no s’hi va presentar ningú, a la segona ja es va
començar a presentar algú i en aquests moment ja tenim un
nombre suficient d’habitatges en estoc. A Menorca, estic segur
que passarà el mateix, però en qualsevol cas vostè ho ha dit, no
estam aturats a Menorca. Fem feina amb sòls no especulatius al
quals hem tengut accés gràcies a la colAlaboració i cooperació
amb el Consell Insular de Menorca i també amb la majoria -per
no dir quasi tots- els ajuntaments. Hem iniciat promocions per
un total de 302 habitatges. 

Vull posar aquesta xifra -302- en comparació amb tots els
habitatges públics que històricament, és a dir durant la dictadura
i democràcia, s’han fet a Menorca: 460, 302 a 460. Ara, en dos
anys n’hem posat en marxa 302 i l’objectiu, Sra. Diputada, és
aconseguir que en aquesta legislatura a Menorca es posin en
marxa tants de pisos de protecció pública com s’han posat en
marxa en totes les èpoques anteriors juntes, en totes.

Estic segur que amb la colAlaboració que mantenim amb el
consell i amb tots els ajuntaments ho aconseguirem. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.5) Pregunta RGE núm. 9461/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes a indústries de l'illa de Menorca.

Passam doncs a la següent pregunta, relativa a ajudes a
indústries de l’illa de Menorca. La formula el Sr. Cristóbal
Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, si tengués més cabells i no els hagués protegit amb
alguna crema segurament se m’haurien posat tots drets quan he
escoltat del Sr. President que som la comunitat que ha creat més
llocs de feina d’Espanya, perquè pobra Espanya, i sobretot la
satisfacció que tants de contractes que eren fixos hagin passat a
fixos discontinus. M’espanta!. M’espanta que hagi presumit
d’això el president d’aquesta comunitat. 

La realitat és que tenim 39.136 persones manco enguany que
l’any passat a la Seguretat Social i tenim el doble d’aturats que
l’any passat. Aquesta és la trista realitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, vostè sap que no pot parlar al president d’una
pregunta que ha fet un company seu, anterior, i que s’ha de
centrar a la pregunta adient.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Comprenc, Sra. Presidenta, la seva advertència, però se
n’adonarà que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè sap que tenc raó.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Vostè se n’adonarà que això és el preàmbul de la pregunta
que faig a la consellera d’Indústria. 

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)
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Sra. Presidenta, és obvi que la preocupació general pels
ocupats i desocupats d’Espanya i de les Illes Balears i la
contraposició a les manifestacions del Sr. President, em fan
estar molt més preocupat per la situació dels menorquins, dels
quals som representant a aquest parlament. 

Deman a la Sra. Consellera d’Indústria, a quantes empreses,
bàsicament de bijuteria i de calçat, han atorgat dins el 2008
avals o ajuts? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Molt bon dia a tots els presents, senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Presidenta, Sr. Huguet, em deixaré de preàmbuls
i li contestaré directament a allò que em demana perquè crec
que és el correcte. 

Per tant, li he de dir que s’han donat 21 ajudes directes a
empreses de calçat, 11 ajudes directes a empreses bijuteres, però
vostè sap que moltes de les ajudes que arriben a les empreses de
Menorca es fan mitjançant les associacions de fabricants de
calçat i de SEBIME. En aquest cas, cal dir que mitjançant  les
associacions, a més, s’han donat 40 ajudes a empreses de calçat
i 29 a empreses bijuteres. 

Quant a les empreses que han rebut avals, hi ha 4 empreses
de Menorca per un import de 400.000 euros. Els recursos
econòmics totals de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia que la conselleria ha destinat als menorquins són... un
import d’1.017.245 euros per al calçat i 741.388 euros per al
sector bijuter. També s’ha de dir que el Consell de Menorca ha
colAlaborat amb SEBIME amb 58.000 euros per tal de participar
a la Fira Eurobijoux a Menorca que es va dur a terme. En total
uns 2 milions d’euros d’ajudes han anat només a aquests dos
sectors. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li don les gràcies com a bon
menorquí per totes les ajudes. Ara, li he de confessar que en
aquest moment hi ha empreses de bijuteria a Ciutadella i alguna
a Maó i empreses de calçat que tenen necessitat de reduir
plantilla i que tenen moltes dificultats per trobar finançament
per fer l’activitat de fabricació. Encara que vostè la setmana
passada, vostè o el Govern varen aprovar les ajudes per
comercialitzar a l’exterior trob, Sra. Consellera, que, encara que
no em faci preàmbuls, m’hauria de reconèixer que aquestes
dificultats són insuperables si no hi ha una aproximació molt
més directa a la situació de cada una de les empreses per
mantenir llocs de feina. 

És a dir, als menorquins i crec que a tots els espanyols ens
sorprèn que a Andalusia hi hagi disponibilitat de 10 milions
d’euros per una empresa exterior crear 400 i busques llocs de
feina quan ja estava... i aquí tenguem tantes dificultats de
finançament. Conec perfectament, del mes d’abril, l’acord entre
la Conselleria de Treball i ISBA per fer anàlisi de la situació,
però jo el que li deman, consellera d’Indústria -que vostè és la
consellera d’Indústria- són ajudes directes i relació directa de la
seva conselleria amb les empreses menorquines.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, novament. Miri, jo, enmig de tanta foscor i tant de
catastrofisme li he de donar una xifra com a mínim positiva i és
que el mes de maig l’atur a Menorca en el sector industrial ha
baixat un 14%, la qual cosa no és allò que ens agradaria
evidentment, però no està malament.

També li puc assegurar que hi ha una bona predisposició
entre els empresaris menorquins i la conselleria. Això fa
possible mantenir una bona relació constant la qual cosa fa que
facem feina entre tots, en la mesura possible, perquè
precisament som molt conscients que la situació és delicada per
als empresaris i sobretot per als treballadors i també sabem que
els recursos de l’Administració -i això és molt important- són
bastants limitats. Per tant, entenem que s’ha de ponderar molt el
que es fa i com es fa.

Per tant, des de la conselleria i sempre escoltant els sectors
implicats feim feina en les tres línies que ens apunten, que són:
intentar palAliar les necessitats financeres, millorar la
comercialització i potenciar la internacionalització de les
empreses. 

 Quant al finançament ja sap que tenim línies d’ajuda i
també ara treballam en una altra línia d’ajuda que ens han
apuntat ells encaminada precisament a mirar si podem reduir la
incertesa que tenen les empreses de Menorca a l’hora de cobrar
dels seus clients. També feim feina en la internacionalització, en
el sentit que és molt important per a ells poder assistir a fires a
l’exterior i aquesta és una de les línies importants de feina i
també feim feina per tal de proporcionar informes de prospecció
de mercats en convenis que tenim signats amb ICEX i amb
d’altres. 

Un exemple d’aquesta feina que feim és que dia 3 i 5, un
total de 16 empreses de Balears assisteixen a una reunió de
negoci de totes les delegacions d’Acció, ara es diu Acció.
També s’estan desenvolupant programes entre l’ICEX i Acció,
precisament per a tots aquells empresaris que vulguin
internacionalitzar les seves empreses, tant si ja ho fan com si no.
Jo crec que s’està fent una bona feina i feim tot el que està a les
nostres mans, amb els recursos de què disposam i que esper que
s’incrementin.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vives.

I.6) Pregunta RGE núm. 9459/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a propostes de nou fons d'inversió local.

La següent pregunta és relativa a propostes de nous fons
d’inversió local. La formula el Sr. Josep Carretero. Té la
paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, Espanya, no hi ha dubte, és un dels països on la crisi
ha afectat amb més duresa en termes d’ocupació, principalment
el sector de la construcció que estava sobredimensionat. Però
Espanya és també un dels països on el seu govern ha actuat
d’una manera decidida i contundent, mitjançant mesures de fort
impacte i que ha estat capaç de mobilitzar una quantitat molt
considerable de recursos públics.

Aquest impuls a la inversió pública ha permès amortitzar la
caiguda de l’activitat i mantenir molts de milers de llocs de
feina. Una d’aquestes mesures és el fons municipal d’inversió
local, per un import de 8.000 milions d’euros que ha permès a
tots els ajuntaments dur a terme una sèrie d’inversions i de
millores en els seus municipis. Val a dir que moltes vegades han
estat les úniques inversions que han pogut tirar endavant
qualque ajuntament a causa de la mala situació econòmica o
financera.

Aquest fons, com ja he dit, ha permès amortitzar
l’enfonsament del sector de la construcció i, el que és realment
important, ha permès a milers de treballadors mantenir els seus
llocs de feina i ha permès també a moltes empreses mantenir la
seva activitat i, per tant, la seva pervivència. Ha estat una
mesura criticada i alabada pel Partit Popular amb una espècie de
paranoia, però del que no hi ha cap dubte és del seu èxit. I açò
ha duit al President Zapatero a proposar i a impulsar un nous
fons d’inversió local de 5.000 milions d’euros, aquesta vegada
ja adreçat cap a obres mediambientals, de dependència i
tecnològiques. Quina valoració fa el Govern d’aquest nou fons?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Com vostè deia, després de la
primera inversió de 8.000 milions d’euros que ha generat una
sèrie de conseqüències positives per a l’economia espanyola a
nivell de creació de llocs de feina a un sector amb tanta
dificultat com és el sector de la construcció, és evident que
aquest nou fons que va adreçat cap a activitats que tenen
components de major valor afegit, que tenen un perfil diferent
en relació amb el que era el primer fons, sens dubte és una molt
bona notícia en el moment en què se posi en funcionament, i
podria donar com a inversió induïda, com a capacitació de lloc
de feina la creació segurament d’una xifra no inferior a 120.000
llocs de treball, la qual cosa evidentment amb aquests nous
nínxols d’ocupació mediambientals, en temes socials i de temes
de noves tecnologies, sense dubte és una notícia molt positiva
en el moment en què es posi en marxa i tengui els resultats que
ha tengut el primer fons.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.7) Pregunta RGE núm. 9462/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aldarulls a la darrera edició de
l'Acampallengua.

Passam doncs a la següent pregunta i que és relativa a
aldarulls a la darrera l’edició de l’Acampallengua que formula
el Sr. Josep Gornés. Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació,
l’anterior cap de setmana varen tenir lloc durant
l’Acampallengua celebrada a Sa Pobla alguns esdeveniments
que al nostre parer són molt preocupants per les repercussions
de futur que poden tenir i que de cap manera no ajuden a la
valoració social de la nostra llengua.

Els fets sobre els quals vull incidir, que vostè es pot
imaginar, són la detenció per part de la Guàrdia Civil del
coordinador de l’Obra Cultural Balear, Sr. Tomeu Martí, arran
d’uns aldarulls que es varen produir durant la matinada en el
decurs de la celebració d’aquest acte reivindicatiu i festiu. No
vull entrar en el fons sobre els motius de la detenció, que a tenor
del que publiquen els diaris, es va produir per desobediència. Sí
que vull entrar, però, en la resposta que aquesta acció va
provocar en uns 50 joves que es varen congregar a les portes del
quarter de la Guàrdia Civil cridant consignes del tipus: “sou uns
repressors”, “torturadors” i “ETA us ha de posar una bomba”.

Sra. Consellera, actuacions d’aquests tipus que res no tenen
a veure amb la defensa de la llengua, haurien de produir el
rebuig de tota la classe política i haurien d’encendre els llums
d’alarma de la seva conselleria. Que fets com aquests passin a
la nostra comunitat autònoma, Sra. Consellera, són molt greus.
Per tant, voldríem saber quina és la seva opinió al respecte?
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés, jo crec que el que importa és difondre l’ús social de la
llengua catalana i crec que la darrera convocatòria de
l’Acampallengua va ser un exemple de civisme, una
demostració que els joves es poden organitzar, que responen als
interessos de la comunitat i varen passar 15.000 joves que varen
decidir passar unes jornades d’oci pròpies de la seva edat,
lúdiques. La veritat és que l’èxit de la convocatòria no queda de
cap manera deslluït pel fet que vostè comenta, que és minoritari
i em sembla que intenta desviar l’atenció del vertader èxit de la
concentració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Consellera. Estic segur que l’Acampallengua
va ser un èxit cultural i social. Ara que qualifiqui com exemple
de civisme els fets que jo li he relatat, permeti’m que ho posi
lleugerament en dubte. Els fets que es varen produir durant els
moments previs a la detenció del Sr. Martí i davant del quarter
de la Guàrdia Civil de Sa Pobla, ho he dit, crec que s’han de
qualificar de molt greus. Són testimoni, en el meu entendre, que
determinades polítiques pretesament normalitzadores de la
llengua amaguen realment postures radicals, antidemocràtiques
i que res no tenen a veure amb la festa cultural que es va dur a
terme a Sa Pobla.

Avisada la Guàrdia Civil per una baralla i que la seva
presència allà sigui qualificada com una provocació és delirant.
Que en el decurs d’una festa pagada amb doblers públics
s’impedeixi fer la seva feina a uns agents de l’autoritat és
alAlucinant. Però que s’amenaci d’aquesta manera, vulnerant
qualsevol tipus de valors democràtics ja és de jutjat, Sra.
Consellera. I vostè el que ha fet mitjançant la seva resposta és
amagar el cap davall l’ala i fugir del problema. Nosaltres el que
demanam és que l’afronti i que condemnin aquestes actituds.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo el que crec és que
vostès han anat a poques manifestacions, però la setmana
passada en vàrem veure una allà on hi havia altres signes
antidemocràtics. Jo no entraré en allò que vostè vol plantejar. A
mi és que quasi m’estranya és la pregunta que ha fet, el que
vostè vol és enfosquir l’èxit de participació, d’organització i de
civisme que es va escenificar. I vostè el que vol és manifestar el
seu allunyament de l’Obra Cultural Balear. No he d’anar molt
lluny, avui a un diari es parla precisament del viratge del PP, de
l’Obra Cultural al Círculo Balear. Això és el que m’imagín que
té a veure amb la seva pregunta. 

Si vol ratificar el seu allunyament de l’Obra Cultural o un
plantejament que no existeix en el cas de l’Acampallengua que
du deu anys celebrant-se i que és un exemple de responsabilitat
dels joves, crec que no anam pel mateix camí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.8) Pregunta RGE núm. 9463/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a imposició de taxes per fer l'examen d'accés a l'FP.

La següent pregunta és relativa a la imposició de taxes per
fer l’examen d’accés a la Formació Professional i la formula el
Sr. Antoni Pastor. Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, li agrairia
que em contestàs i que no fes judicis de valor de les intencions
de les nostres preguntes. Vostè és aquí per donar resposta, no
per jutjar-nos, li ho faig saber! Vostè és aquí per donar resposta
a les preguntes que els diputats i les diputades li fan. 

D’entrada li diré que he de reconèixer que en certes
acusacions que li he fet a vostè m’he equivocat, jo deia que la
seva satisfacció no servia per a res, però he de reconèixer que
vostè ha contagiat aquesta satisfacció a tot el seu govern, a tot
el seu govern. Estam satisfets per les xifres d’atur, estam
satisfets pel que va passar a l’Acampallengua, estam satisfets
per tot; fins i tot els diputats i diputades quan estam parlant de
xifres d’atur fan qualque rialla.

Sra. Consellera, m’agradaria que em digués quina valoració
fa vostè d’aquesta anomenada “taxa Galmés” que vostè ha
implantat? I si creu que és la millor solució per incentivar els
nostres joves perquè continuïn amb la seva formació? Moltes
gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Galmés, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Pastor, jo comprenc que vostè estigui insatisfet, això sí que ho
comprenc. Ara bé, l’ampliació de l’FP i la consolidació de
l’oferta de l’FP s’aconsegueix adequant l’oferta formativa a les
necessitats laborals. El fet de pagar una taxa d’examen no és
dissuasiu i, a més, estan exempt de pagar-les els membres de
famílies nombroses i els que tenen discapacitats superiors al
38%.

Li record que aquest és un examen que només afecta els
majors de 17 anys en el cas de grau mitjà i de 19 en els casos de
Formació Professional de grau superior que no tenen titulació
d’ESO ni Batxillerat, és a dir, una part de la població i en cap
moment no és minvar les possibilitats d’accés a la Formació
Professional.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No sé si faig cara
d’insatisfet, supòs que vostè em farà qualque proposta per
augmentar la meva satisfacció...

(Rialles)

Jo vénc aquí al Parlament a fer-li preguntes a vostè. Per tant,
m’agradaria que em contestàs.

Cada vegada que li demanam que vostè prengui decisions a
la seva conselleria, la veritat és que ens en penedim, decisions
com aquesta, Sra. Consellera, crec que no condueixen enlloc. Se
li acaba el temps i crec que el seu pas per la Conselleria
d’Educació no serà recordat per una gestió brillant, crec que
diria tot el contrari.

Vostè està augmentant les xifres d’abandonament escolar.
Estam en un moment de crisi econòmica i sobretot també estam
en un moment d’un fort fracàs escolar. Vostè no ha pensat que
tal vegada seria millor en lloc de penalitzar les persones que
volen fer una prova d’accés, treure una línia de beques i ajudes
perquè precisament aquests alAlots que han decidit abandonar la
seva formació poguessin continuar? No li pareix millor un
incentiu que una penalització? No li pareix a vostè millor
solucionar el problema del transport escolar en lloc de demanar
als joves que no es presentin a unes proves d’accés? Vostè creu
que és la millor solució perquè els alAlots continuïn amb la seva
formació a un moment que si no fan la prova d’accés tanmateix
no trobaran feina? Vostè realment pot sortir aquí a dir que això
és una mesura que ajuda i que contribueix a la formació o que
els joves continuïn la formació?

Sra. Consellera, no només no l’entenem nosaltres, jo crec
que ja no l’entén ningú i algú, que no som jo perquè es veu, se
li aixequen els pèls, com ha dit el Sr. Antich, que vostès encara
siguin al Govern que mostrin satisfacció i que, a més, tenguin
la santa barra de dir que els ciutadans d’aquestes illes estan

preocupats perquè nosaltres tornem. Estan preocupats però
perquè no arriba l’hora que vostès se’n vagin. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, miri, li explicaré en què
consisteixen aquestes proves. A qualsevol tipus de proves,
majors de 25 anys, accés a ensenyament de música, de dansa,
d’oposicions es paga una taxa, una taxa assequible com la que
es fa pagar l’FP, de 20 o 30 euros, segons si és grau mitjà o grau
superior. Les persones amb dificultats per fer-hi front no han de
pagar i són un 25%.

Aquesta aportació no paga totalment l’elaboració de proves,
la composició de tribunals, la correcció d’exàmens, la despesa
general del centre on tenen lloc, però li diré la dada més
important. L’any passat es varen matricular un gran nombre
d’alumnes, dels quals no es varen presentar del total dels
matriculats el 30%. El 30% suposa que no s’han adequat les
despeses a aquestes necessitats, que hi ha més tribunals i que les
proves surten molt més cares. Enguany aquesta taxa de gent no
presentada ha baixat a un 13%, del 30 al 13%. Ara el nombre
d’alumnes és el mateix.

Per altra banda li he de dir que en un exercici de
responsabilitat, organitzar aquestes proves costa 55.640 euros.
Amb les taxes no arribam a cobrir-ho, però és un exercici de
responsabilitat no tudar els recursos de l’administració. Qui vol
fer una prova la pot fer, perquè el que no té possibilitats no es
matricula, perdó, no, no, ...

(Rialles)

Perdó, no ha de pagar, no ha de pagar, un 25% no les paga.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.9) Pregunta RGE núm. 9460/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici de les obres de la depuradora de Santa
Eulària a Eivissa.

La següent pregunta és relativa a l’inici de les obres de la
depuradora de Santa Eulàlia a Eivissa. La formula el Sr.
Cardona.

Té la paraula.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en aquesta mateixa sala
el Govern, a través del conseller de Medi Ambient, es va
comprometre que durant l’any 2009 s’iniciarien les obres de
reforma i ampliació de la depuradora de Santa Eulàlia. Som a
mitjans d’any i ens interessa saber en quina situació es troba
l’inici de les obres de la depuradora de Santa Eulàlia d’Eivissa?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. El mes de març es va signar el
protocol de colAlaboració entre la comunitat autònoma de les
Illes Balears i el Ministeri de Medi Ambient per al
desenvolupament del Pla nacional de qualitat de les aigües
2007-2015. Dins el marc d’aquest protocol, el ministeri s’ha
compromès a executar i evidentment pagar quatre obres: la
depuradora de Santa Eulàlia, la d’Addaia a Menorca, la de
Palma II i Can Picafort. El compromís del ministeri és licitar
aquestes obres abans de final d’any.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ja veig que el
que fan és passar el problema al veí. Aquí hi ha una cosa que
vostè hauria d’entendre i que estic convençut que la sap. És a
dir, l’any 2007 quan entren vostès a governar l’expedient
d’obres estava pendent de licitació, faltava enviar-ho al butlletí
oficial per licitar les obres i executar-les. Vostès, per criteris
estrictament polítics, treuen els sous d’aquesta inversió i els
duen a un altre municipi. I es comprometen que s’ha de fer
aquesta obra de Santa Eulària.

Duim dos anys, falta un mes perquè es compleixin dos anys
d’aquesta situació i encara no tenim res. No només això, sinó
que ara ja desplacen a l’administració central perquè tengui cura
d’executar-ho. Vostè sap, Sr. Conseller, que això significa que
aquestes obres l’any 2009 no s’iniciaran i també sap que és molt
possible que tardin molt en executar-se en el 2010. Vostè l’únic
que fa amb aquest conveni és llevar-se la responsabilitat de
realitzar unes obres que fa anys que haurien d’estar fetes,
almanco dos anys.

A mi em sorprèn, Sr. Grimalt, que tengui tanta pressa i
gestioni amb tanta celeritat un decret que ningú li demana i en
canvi una qüestió com és la depuradora de Santa Eulària, allà on
aquest moment gràcies a l’abocament que s’està fent al riu,
s’han llevat les banderes blaves de la platja de Santa Eulària, no
s’hagi fet res. Em pareix, Sr. Conseller, que és indigne d’un
govern perseguir un poble com se l’està perseguint. No es fa la
depuradora de Santa Eulària perquè no es vol fer. I ara diuen
que l’any que ve no, l’altre. I ara resulta que no, quan el Govern

de Madrid ho decideixi, i vostè es lleva la responsabilitat del
damunt. Això es diu covardia, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot una prèvia, aquest
decret de mesures el varen demanar tots els sectors econòmics
a les reunions que hi va haver l’estiu passat, que havíem
d’accelerar el funcionament de la Comissió Balear de Medi
Ambient. Per tant, aquest conseller no fa res per caprici, sinó
perquè els sectors econòmics ho demanen.

I en relació amb la depuradora de Santa Eulària, jo li vull
recordar que tota aquesta història de la depurada de Santa
Eulària i de Platja d’En Bossa han tengut ja els seus episodis la
passada legislatura. Per exemple, la primera que se va decidir
començar dia 27 de juliol del 2006, el consell d’administració
de l’Agència Balear de l’Aigua va acordar tramitar la
contractació de la depuradora de la Platja d’En Bossa. Un any
després varen canviar d’opinió i varen decidir tornar enrere
aquest acord i prioritzar la depuradora de Santa Eulària.
Nosaltres, davant aquesta situació, que com a mínim compartirà
amb mi que és una mica estranya, vàrem demanar realment
quina de les dues obres era prioritària, atès que ni l’anterior
govern ni l’actual no tenien pressupost per fer les dues alhora,
i amb informe, no per capritx, amb informe tècnic de 14 de
setembre del 2007, es recomana prioritzar l’execució del
projecte de Platja d’En Bossa, amb informe tècnic, no per
capritx de cap governant.

A partir d’això executam la depuradora de Platja d’En Bossa
i ens comprometem al fet que la de Santa Eulària s’iniciarà el
2009. La ministra dia 4 de març del 2009, quan es va firmar el
protocol de colAlaboració, es va comprometre davant els mitjans
de comunicació a licitar aquesta obra abans de finalitzar aquest
any, aquesta obra i les altres tres que s’havien d’iniciar dins el
2009, que són Addaia, Palma II i Can Picafort. Sabem -perquè
evidentment tot d’una vàrem entregar els projectes al ministeri-
sabem que estan fent la seva tramitació ambiental, que serà
curta perquè aquí ja s’havia fet, i que aquest estiu aquestes
depuradores es declararan d’interès general. Això és la
informació que ens han donat en el ministeri i evidentment si
aquest estiu es declaren d’interès general passat l’estiu es poden
licitar. Per tant confiam que el ministeri complirà el seu
compromís i evidentment no és passar el mort a ningú, és que
aquestes depuradores, si les fa l’Estat, aquesta comunitat
autònoma s’estalvia 60 milions d’euros. Si a vostè li pareix que
això no val la pena, idò, escolti, trobi’m vostè els doblers.

Gràcies.



3018 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 67 / 2 de juny del 2009 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt.

I.10) Pregunta RGE núm. 9458/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a protocol de detecció i intervenció en
casos de maltractaments a les persones majors.

La següent pregunta és relativa a protocol de detecció i
intervenció en casos de maltractament a les persones majors. La
formula la Sra. Maria Torres i Marí. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sense dubte crec que tots estam
d’acord si dic que estam en deute amb els nostres majors, que
han dedicat tota la seva vida a la feina i a la cura de la família.
Desgraciadament els nostres majors són susceptibles de ser
víctimes de maltractament, siguin psicològics o físics, donat que
en ocasions tenen unes certes limitacions psicològiques o
físiques que fan que la seva capacitat de defensa o de denúncia
estigui limitada.

Per tant, donada aquesta situació, jo vull preguntar a la
conselleria d’Assumptes Socials, si té en marxa la Conselleria
d’Afers Socials algun protocol per a la detecció i la intervenció
en casos de maltractament a les persones majors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bon dia, a tots i a totes. Sra. Presidenta. Efectivament el
tema dels maltractament tant a infants com a persones majors és
una de les demandes silenciades dels serveis socials. Un dels
objectius de la conselleria és donar instruments als serveis
socials perquè puguin aflorar. Tenim per una banda les
residències i els centres de dia, on aquests maltractaments es
poden detectar a través de la inspecció i de l’ètica professional,
que està obligada a denunciar qualsevol tipus de maltractament,
però després també tenim el colAlectiu de persones majors que
viuen a ca seva i que són a vegades susceptibles i vulnerables
als maltractaments.

L’any passat es va validar a la nostra comunitat autònoma a
través dels serveis socials municipals i la Universitat un
protocol de maltractament que va donar resultats molt positius
per a la detecció de maltractaments infligits per un cuidador i,
diguem, autonegligència per part de la persona major. Per tant
aquest protocol està a punt de publicar-se a una editorial i serà
d’utilització en els serveis socials. I després li he de dir que
efectivament també, perquè aquest protocol sigui present a tota
la nostra comunitat autònoma, firmam d’aquí a un parell de dies
un conveni amb la Universitat per poder formar els treballadors
socials i altres professionals perquè puguin utilitzar aquest
instrument de forma quotidiana. 

Després a més a més tenim també un colAlectiu de persones
majors que no arriben als serveis socials ni mitjançant els seus
familiar cuidadors ni per ells mateixos, i per aquesta via la
Conselleria de Salut sí que té també un protocol de detecció de
possibles maltractaments, perquè el que sí és molt habitual és
que les persones majors vagin als centres de salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

II. InterpelAlació RGE núm. 6679/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en matèria de transport ferroviari.

Doncs acabat el primer punt de l’ordre del dia pel que fa a
les preguntes, passarem al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a la política del Govern en
matèria de transport ferroviari. Per part del Grup Popular la Sra.
Cabrer té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
interpelAlam avui el Govern de les Illes Balears, a la fi, després
de dues setmanes d’excuses per part del Sr.  Conseller, en una
matèria, la ferroviària, que per desgràcia està essent objecte de
contínues divisions, travetes, fins i tot desqualificacions entre
els membres del mateix govern. Per això han retardat la
interpelAlació, perquè no poden veure aquest període de sessions
la moció i la votació que es produiria dins aquesta cambra.

Aquest fet no seria més que una anècdota més, una anècdota
més entre els membres del Govern, si no fos perquè duim dos
anys, estam davant una de les majors crisis econòmiques de les
Illes Balears, i el conseller del Govern encarregat en major
mesura d’impulsar obra pública està aturat, està paralitzat, sense
posar cap metre de via, fent estudis multimilionaris i, el que és
pitjor, deixant perdre els pocs doblers que ens han vengut de
Madrid, 440 milions d’euros, que estarien generant més de
10.000 llocs de feina. Sr. Conseller, passa tant que no l’afecta
gens ni mica saber que en aquest moment hi hauria més de
10.000 persones fent feina? 

La legislatura del transport públic que tant i tant ens han
refregat dins aquesta cambra amb lliçons d’eficàcia, serà sense
cap dubte la pitjor legislatura de transport públic. En transport
aeri vostè ha fet història, en transport públic no en farà. 

Però qui ha generat tot aquest caos no ha estat el Partit
Popular, ni Unió Mallorquina, ni el batle de Manacor, ni el batle
d’Alcúdia, ni el PSOE d’Alcúdia, ni el batle de Son Servera.
Qui ha generat que el transport ferroviari sigui avui un problema
en lloc d’una solució és vostè, és el conseller d’un partit que són
quatre diputats de 59 dins aquesta cambra, un 6%; qui ha
canviat de dalt a baix el que estava consensuat i pactat per la
gran majoria, qui promou projectes en contra del Pla de
transports, per tant ilAlegals mentre no es modifiqui el pla, i
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també contra el pla de carreteres, com s’ha advertit des del
Consell Insular de Mallorca. 

El tren tram dins Manacor va contra el Pla de transports, que
preveu clarament el soterrament per dins Manacor, i que si ho
vol canviar ho pot fer, però primer evidentment ha de modificar
el Pla de transports. Va contra dues mocions del ple de Manacor
impulsades no pel PP sinó per Unió Mallorquina, que s’oposa
radicalment al seu pas per superfície pel passeig del Ferrocarril.
Precisament el portaveu d’Unió Mallorquina, el Sr. Flaquer, en
el Consell Insular de Mallorca fa 15 dies va qualificar el tren
tram dins Manacor de barbaritat. Sr. Conseller, per si no bastàs
que vostè impulsa un projecte contra tot, ens trobam que és un
projecte poc competitiu, perillós, que obliga a fer
transbordaments perquè és incompatible amb el tren actual de
Manacor, que circula aquest tren tram a una velocitat de 30
quilòmetres hora per tots els trams urbans, amb la qual cosa per
anar d’Artà a Palma jo crec que passarem les dues hores, que
tendrà un efecte barrera dins la ciutat de Manacor, que fa renou
i que a més és perillós. L’hemeroteca dels accidents que hi ha
hagut a Espanya, la tenc al meu escó.

En el municipi de Petra, malgrat els informes tècnics en
contra que anaven que fos per fora, vostès varen treure el tren
per fora i crearen un pas a nivell que encara no s’ha llevat. El
seu batle en aquell moment va comandar. A Manacor, el
municipi afectat de ple per un passeig pel qual circulen 25.000
vehicles diaris i que la policia local ha dit que és insegur i
perillós, ja dic, a l’Ajuntament de Manacor el seu batle, més el
suport d’Unió Mallorquina, no pot dir ni piu sobre que li fiquin
un tramvia per dins Manacor. 

Per cert, concurs per comprar les màquines de tren tram,
més de 29 milions d’euros; li deman si creu normal comprar
màquines que si no es fa el tren tram no serviran de res. Però del
concurs de màquines vull que m’aclareixi un tema; el consell
d’administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca de dia 24 de
febrer del 2009, que tenc aquí, duia el concurs de la compra de
les màquines, però es va retirar, es va retirar aquest punt de
l’ordre del dia. El mateix consell d’administració duia un altre
tema que era el concurs per estudiar el tren d’Artà a Cala
Rajada. Idò resulta que aquest tema que es va retirar, dia 9
d’abril en el BOIB surten els dos concursos, surt com a
expedient número 1 l’expedient de les compres de les màquines
que varen ser retirades i, com a expedient número 2, l’estudi del
tren d’Artà fins a Cala Rajada. Em pot explicar per què un tema
que es retira surt al BOIB?

Tren d’Alcúdia. Aquí ja parlam d’unanimitat, PSOE, PP,
Unió Mallorquina. Parlam d’un projecte que estava consensuat
per l’anterior pacte de progrés, i arriba vostè, el conseller d’un
partit minoritari, i el canvia, i genera novament un conflicte que
no existia. Fins i tot és tant la seva desesperació que fa veure
que el conseller de Medi Ambient d’Unió Mallorquina està
d’acord amb el seu projecte, i el conseller de Medi Ambient
d’Unió Mallorquina li diu pels diaris, pels diaris, que és un
trampós, que ha cercat una alternativa de traçat sud totalment
inviable però que n’hi ha d’altres perfectament viables des d’un
punt de vista mediambientals, i li ho diu el conseller de Medi
Ambient del seu govern. Mentrestant el Consell Insular de
Mallorca, Departament de Carreteres, li fa alAlegacions en
contra perquè va contra el Pla de carreteres i, el que és pitjor,
contra la seguretat viària: nivell alt o molt alt d’inseguretat

viària que el tren vagi devora la carretera, a part de condemnar
futures ampliacions d’aquesta carreteres.

Enmig de tot això el president del Govern, el Sr. Antich,
amb seny, el va desautoritzar fa un parell de setmanes dins
aquest parlament. No va apostar pels seus projectes, tampoc no
ho va fer el PSOE en el plenari del Consell Insular de Mallorca,
per no parlar d’Unió Mallorquina, que ho qualifica de barbaritat.
Tant és així que el Sr. Barceló, el seu portaveu, es va enfadar i
va dir que en aquest pas no farem ni un metre de via.

La situació està tan malament que fins i tot al trajecte
Manacor-Artà nosaltres hem presentat alAlegacions perquè no
arriba a cap zona turística i perquè genera passos a nivell
ilAlegals i perillosos, i per desgràcia fa pocs dies vàrem tenir un
accident a un pas a nivell. I resulta que la consellera
d’Ordenació del Territori del Consell de Mallorca ha presentat
un estudi del consell en la nostra línia: diu que el tren Manacor-
Artà ha d’arribar a Cala Millor, com també ho demana el batle
de Son Servera. 

Però a tot aquest bullit hem d’afegir el conveni ferroviari.
Després d’anys de reivindicació, d’acord unànimes dins aquest
parlament, de reunions de Partit Popular i PSOE la passada
legislatura en què s’arribaren a acords sobre el que s’havia de
finançar de Madrid, malgrat que el ministeri ni ens va voler
rebre, a vostè sí li han signat un conveni, magre però l’hi han
signat. I com ja vàrem dir nosaltres aquest conveni només
garanteix 28 milions d’euros, la resta, és a dir, 420 milions
d’euros, el 95% del conveni, s’ha de tornar a negociar amb una
addenda que s’ha de fer el segon semestre d’enguany, és a dir,
a partir del mes de juliol, “según el grado de ejecución de los
proyectos”, diu textualment el conveni. I jo deman, què dirà
vostè el juliol en el ministeri? “Tengo cuatro rayas que nadie
quiere en mi gobierno”? Sr. Conseller, inexplicable. 

Miri, vostè ja va canviar un pic: quan vostès volien l’estació
intermodal als afores de Palma i ara no només s’han adonat que
estaven equivocats sinó que la mostra a tothom ben orgullós, i
jo estic ben contenta. Jo li dic avui que vostè abandoni aquests
projectes i torni al que estava consensuat al Pla de transports.
Pensi que duim dos anys perduts, més de 10.000 persones
podrien estar fent feina i que la crisi econòmica és brutal.

I vull ara que m’aclareixi quants doblers du gastats en
estudis, perquè les xifres que jo he esbrinat, i el que no sabré,
segurament, el que jo he esbrinat fa escarrufar. Més que
escarrufar estam parlant d’unes xifres d’escàndol, Sr. Conseller,
que no s’ha començat cap obra i està regant de milions
determinades consultores de forma sospitosa, i mereix un punt
a part. Vostè va convocar el concurs habitual d’SFM per fer els
projectes i la direcció de totes les obres d’una legislatura. El va
pujar a quasi el doble; amb nosaltres era d’1,3 milions d’euros
anuals, vostè el va pujar a 2,5 i després es va adjudicar per 2,
concurs a part i, per cert, arreglat, però això és un altre tema.
Vostè ha gastat la primera anualitat, 2 milions d’euros, ha
prorrogat per aquesta anualitat, 2 milions d’euros més, i a més
ha aprovat un complementari, un sobrecost -en el seu
llenguatge- d’1.026.000 euros, consell d’administració de dia 11
de setembre del 2008. Em pot dir per què és aquest sobrecost?
Du 5 milions d’euros només en aquest concurs, 800 milions de
pessetes en no sabem què. 
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Però resulta que per altra banda encarrega altres estudis de
tren, cosa que no entenem ja que té aquesta assistència
multimilionària, que per cert ja va duplicar el doble, i jo li diré
quins són aquests altres concursos i el que sumen, perquè sumen
3,5 milions d’euros més, o sigui, estam parlant en total de 8,5
milions d’euros, 1.400 milions de pessetes. I aquests altres que
sumen 3,5 milions d’euros són: 792.000 euros per fer un
projecte de taller a S’Enllaç, 350.000 euros per fer un estudi
Artà-Cala Rajada, 1.435.000 euros per fer un estudi a Santanyí,
386.000 euros per fer un estudi d’electrificació Enllaç-Sa Pobla,
717.000 euros per fer un estudi d’electrificació Enllaç-Manacor.
És a dir, per una banda 5 milions d’euros, fins ara, que
continuarà prorrogant, més 3,5; parlam de 8,5 milions d’euros,
1.400 milions de pessetes en estudis. I a això hem d’afegir el
famós estudi de l’auditoria del metro, que estam investigant el
cost d’aquest contracte que no tenia preu i que encara vostè no
ens dóna la informació, i que li demanam avui què ha costat
l’auditoria del metro.

Estudis, per cert, tan magnífics com un tren a Alcúdia que
ningú no vol, un tren tram que ningú no vol, uns tallers de
tramvia a Palma a zona inundable, un tren a Artà amb passos a
nivell. Sr. Conseller, li demanam un desglossament detallat del
perquè serveixen tots aquests estudis, perquè jo crec que el Sr.
Manera hauria d’enviar els seus interventors per estudiar els
seus estudis. Ja li dic, i acab, Sr. Conseller, no és capaç de
començar cap obra i donar ocupació. Dedica 1.400 milions de
pessetes a tapar la seva ineficàcia, i mentrestant, Sr. Conseller,
el tren cau, no hi ha peces de reparació, li ho he dit a la
pregunta, falla la seguretat i els seus trens tenen un grau de
confort impropi d’un servei públic. Té tots els sindicats en
contra, que denuncien les greus deficiències del manteniment,
i l’“enxufisme”, Sr. Conseller, l’“enxufisme” descarat que hi ha
avui per avui dins Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Esperam moltes explicacions de molt de desgavell, desordre
i malbaratament de doblers públics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
interpelAlació del Grup Parlamentari Popular sens dubte és una
bona oportunitat per fer un debat seriós sobre els primers
objectius de la conselleria d’aquest govern, que és al cap i a la
fi la potenciació del servei ferroviari. Ara bé, atesa la
intervenció que acab de sentir, la veritat és que em tem que
aquest debat polític ja es vegi enterbolit des de bon
començament per una dosi important de demagògia i de
tergiversació de la realitat, almenys la seva realitat no és la
mateixa que la meva, Sra. Cabrer. No obstant això per la meva
part la veritat és que intentaré tornar a reprendre el to rigorós
que ha de tenir, crec jo, una interpelAlació.

La política del Govern en matèria ferroviària, com no pot ser
d’altra manera, es fonamenta en dues coses: en primer lloc, en
les prioritats que estan clarament establertes en els acords de
govern de la present legislatura, que estic segur que vostè
coneix; i en segon lloc es basa en els objectius estratègics del
Pla director sectorial de transports. De fet cal deixar ben clar,
abans de seguir, que el Govern el que cerca és un canvi
significatiu, i ho he dit altres vegades, del model de mobilitat,
que sigui molt més diversificat i que sigui molt més sostenible
i no aquest tradicional que s’ha vengut donant fins ara, que
involuntàriament o voluntària ha servit per a l’ús gairebé
hegemònic del cotxe particular. De fet el desequilibri modal,
agreujat aquests darrers anys per la construcció massiva de vies
d’alta capacitat i per la manca d’inversió en transport ferroviari
i en transport colAlectiu, per l’altra, no fan més que justificar, i
jo diria que encara més, aquest gir en la política de transports.

El Govern per altra banda, i com li he dit, ja va dir a principi
de legislatura que les seves prioritats aquesta legislatura serien
fer el desdoblament de via entre Inca i S’Enllaç, la prolongació
de la via de tren entre Manacor i Artà, mirar la viabilitat
d’arribar a Cala Rajada, prolongar la línia de tren de Sa Pobla
a Alcúdia, l’electrificació feta per fases -la primera fase seria
Palma-Inca-Enllaç-, i la compra de material mòbil corresponent.
Després, per altra part, l’inici del tramvia de la badia de Palma,
la primera fase des de Palma fins a l’aeroport, l’ampliació de
tallers de Son Rullan i iniciar també els estudis dels nous tallers
a S’Enllaç, a més de saber la viabilitat del tren del Migjorn de
Mallorca. Evidentment tot això necessita molts d’estudis,
estudis que vostè no en va fer ni un.

Per dur a terme aquestes actuacions i d’altres de millora de
la xarxa ferroviària actual, el Govern de les Illes Balears ha
aconseguit signar, per primera vegada i després d’una llarga
negociació, el primer conveni ferroviari amb el Govern, que és
de 443 i busques milions d’euros i a més a més, ha aconseguit
finançament de fons europeus. Per tant, una primera cosa que el
govern anterior no va aconseguir.
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Pel que fa al desenvolupament de projectes concrets, el
Govern ha seguit escrupolosament el següent procediment, com
no pot ser d’altra manera. És a dir, en primer lloc atendre els
objectius i les orientacions del Pla director sectorial, aquest
sempre és el punt de partida, ja sigui de la part normativa, de la
part propositiva, del que sigui. És el primer punt de partida
sempre. I en segon lloc, s’han revisat els estudis existents i
s’han consultat els avantprojectes i projectes que puguin estar
redactats. En aquest punt i accentuant el projecte de
desdoblament Inca-Enllaç, no existeix ni a la Conselleria de
Mobilitat ni a Serveis Ferroviaris cap avantprojecte i menys
encara projecte, que faci referència a les propostes del Pla
director sectorial, com és per exemple el tren fins a Alcúdia, el
tren fins a Artà, l’electrificació. Ni tan sols existeixen estudis
específics de les diferents propostes que a darrera hora es varen
introduir a l’aprovació definitiva, com és per exemple el
soterrament de Manacor. Tot això, exceptuant els estudis que sí
es varen fer i els projectes que sí es varen fer durant el pacte de
progrés, perquè era un govern que creia en el tren. Estudis i
projectes que s’haurien d’haver desplegat l’anterior legislatura
i que després de l’aprovació del Pla director sectorial, com
hagués estat normal, si vostès des del govern anterior realment
era cert que tenien tant d’interès en el desenvolupament del tren.

Per tant, és ben normal que ara haguem d’acumular tots
aquests estudis i no només l’assistència tècnica, sinó també que
aquests estudis s’hagin de fer i s’hagin de pagar. Per qualque
cosa, nosaltres abans de fer les coses ho volem estudiar. Atesa
aquesta manca d’estudis i de projectes, durant el 2008 ens hem
dedicat en bona part a fer tots aquests estudis, alternatives o
projectes bàsics, segons cada cas, i una vegada ja s’han tengut
les dades i els treballs per part de tècnics adequats, el que s’ha
fet ha estat consultar les institucions per consensuar al màxim
els projectes, i sempre d’acord, això sí, amb les conclusions dels
estudis, que per qualque cosa se fan, en primer lloc; i en segon
lloc, d’acord amb l’interès general que el Govern sempre ha de
tenir.

Es comença la tramitació dels projectes i en tot cas després
faré un esment a com estan aquests projectes. De totes formes,
també li diré que tots els estudis, propostes i dades que s’han
obtingut, tots estan a disposició de les institucions interessades
i també, en general, s’han fet públiques a la pàgina web de la
conselleria, o bé d’SFM, amb total i absoluta transparència
informativa, cosa que mai no s’havia fet, sobretot en el seu
departament a l’anterior legislatura, Sra. Cabrer.

Seguidament faré un resum del desenvolupament dels
diferents projectes esmentats i d’altres que ja s’han realitzat i
duts a terme. Pel que fa al tramvia de la badia de Palma, ja hem
redactat el projecte bàsic de l’actuació tramviària que figura en
el Pla director sectorial, que va des de Palma a s’Arenal de
Llucmajor i concretament el primer tram que va des de Palma
a l’aeroport. Aquest projecte s’ha elaborat i s’ha presentat de
manera conjunta i consensuada amb l’Ajuntament de Palma. De
fet, ara mateix si no s’està tramitant encara, hi estarà d’aquí a
molt poc temps, és perquè s’incorporen alguns canvis solAlicitats
al final a l’ajuntament encara per poder posar dins aquest
projecte bàsic. Per altra banda, el Govern ha estudiat el tipus de
gestió i explotació que caldrà fer, i la conselleria, com sap vostè,
ha demanat insistentment al Govern estatal el finançament del
cent per cent d’aquest projecte i estam a l’espera de concretar
aquest conveni que amb el canvi del ministre de Foment, en

principi i per les seves declaracions, ha dit que es podria fer
abans d’un mes. Esperam que això sigui així i esperam i
confiam que aquest finançament sigui, efectivament, del cent
per cent.

Desdoblament Inca-Enllaç. Aquest projecte es va redactar
l’any 2004, l’únic, es va actualitzar i modificar per part
d’aquesta conselleria i és un dels projectes importants del Pla
director sectorial, perquè millorarà molt l’operativitat de la
xarxa, les condicions de seguretat, que són molt importants, i
permetrà augmentar les freqüències en un futur.
Incomprensiblement no es va executar durant l’anterior
legislatura. Les obres iniciades ja fa mesos per un total de 10,28
milions d’euros de pressupost d’adjudicació, s’han pogut fer
sense afectar el servei de tren actual i sense cap incidència
significativa per ara. I es preveu la seva finalització aquest estiu,
per anar segurs, a final d’estiu.

Prolongació de la línia ferroviària Sa Pobla-Alcúdia. Els
primers estudis realitzats per aquest govern han demostrat la
impossibilitat del traçat que es va indicar l’any 2003. I dic
indicar, perquè mai no es va arribar a redactar un avantprojecte
o projecte definitiu durant l’anterior legislatura. La causa és
molt senzilla de no poder passar per aquell traçat indicat i és
perquè discorre per sòls protegits, alguns d’ells posteriorment
al 2003, de diferent tipologia, però bàsicament LIC i ZEPA de
la Xarxa Natura 2000. Atès aquest fet, es va recuperar l’estudi
que hi havia del 2001 d’alternatives, del 2001 del pacte de
progrés d’alternatives, i aquest estudi ja confirmava que el
corredor nord era el traçat més viable des del punt de vista
ferroviari, ambiental i de mobilitat. Ara bé, li reconec que no
hem volgut seguir això, ni molt manco, sinó que no obstant
això, hem encomanat tot un seguit d’estudis rigorosos,
complets, molt complets, que han incorporat tots els traçats que
ens solAlicitaven des dels ajuntaments, tant en el municipi de Sa
Pobla, com en el d’Alcúdia i que encara les darreres propostes
també s’hi inclouran. Això endarrereix evidentment molt el
projecte, clar que sí, moltíssim, perquè s’està tramitant l’estudi
d’alternatives, no s’està tramitant el projecte encara. I a més a
més el que s’està fent és que prèviament que hi hagi qualsevol
consens i em consta que hi ha dificultats, especialment a un dels
ajuntaments per acceptar traçats, doncs el que s’ha de fer és
tenir tota la documentació completa per poder arribar a aquest
consens i per poder dialogar amb coses, dades i treballs seriosos
i rigorosos. 

Per tant, que quedi molt clar que fins a data d’avui, els
estudis, els informes i les dades recollides segueixen
determinant, per ara, el corredor nord com el més viable, apte i
sostenible. Ara bé, li puc assegurar que estam esperant acabar
la tramitació de l’estudi, no del projecte, sinó de l’estudi de totes
les alternatives per poder decidir, i evidentment ho decidirà el
Govern, no aquesta conselleria, per poder decidir quin projecte
es fa al final. Ara mateix s’està fent l’avaluació d’impacte
ambiental i això ha de passar per la Comissió Balear de Medi
Ambient. Per tant, Sra. Cabrer, jo no vull fer les coses com les
va fer vostè, si hi ha una certa polèmica a un lloc perquè un
ajuntament no veu les coses, sobretot l’Ajuntament d’Alcúdia
i en principi s’ha d’estudiar.
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El mateix passa a la reobertura de la línia Manacor-Artà. La
línia Manacor-Artà, ja sap que la primera fase és la recuperació
de la línia, s’està fent, aquesta fase no té més problemes que
recuperar la línia existent, està molt més avançat, i es va
calcular l’inici de les obres per a l’any 2010. Més o menys jo
crec que serà així, ja s’estan redactant els projectes constructius.
Els criteris que s’han seguit s’han consensuat amb els
ajuntaments, les associacions i les entitats de la comarca, i han
estat en primer lloc mantenir el corredor ferroviari existent, en
segon lloc recuperar totes i cada una de les estacions, elements
i principals estructures ferroviàries, i en tercer lloc proposar un
tren de Manacor-Artà en principi independent, atès que s’havia
de seguir el traçat antic, que així es va voler, a més, serà més
llarg si s’arriba a Cala Ratjada, a més, es volien recuperar
andanes i estacions, i a més la tipologia, com dic, d’andanes i
estacions, i també els estudis de mobilitat que s’havien fet el
2001 de la comarca. 

Per a aquest traçat s’utilitza un material mòbil que és una
autèntica aposta, li agradi o no, per l’eficiència i la innovació,
que és un tren del tipus tren-tramvia, que té la flexibilitat i la
versatilitat dels trajectes interurbans, que es poden fer a les
velocitats comercials adequades i a la zona urbana, en canvi,
circular com un tramvia. Això dóna moltes possibilitats,
sobretot si s’ha d’arribar a nuclis turístics com Cala Ratjada. Pel
que fa a la segona fase, el tram urbà de Manacor, s’han fet els
estudis comparatius de les diferents solucions, sempre partint
del soterrament, que mai no s’havia estudiat, per cert, i les
conclusions són clares i evidents. El soterrament no és
recomanable tècnicament, per ser molt complex, crearia
dificultats a la ciutat de Manacor, i és innecessari si s’opta per
una solució tramviària; això, a més de totes les oportunitats i els
avantatges que pot donar un tramvia a la ciutat de Manacor. Ara
mateix s’ha iniciat el tràmit de consultes prèvies del projecte
bàsic en superfície, per tal de recollir més informació i
mentrestant es farà un esforç de comunicació, informació i
diàleg sobre aquest tema.

Pel que fa a l’electrificació de la línia Palma-Inca i Inca-
Enllaç, aquest projecte es tramita amb molta rapidesa. Ara
mateix es troba a punt de sortir a informació pública els
projectes constructius, es durà a terme primer fins a Son Rullan
i després fins a l’Enllaç, és importantíssim per augmentar
l’eficiència i la sostenibilitat de la xarxa, permetrà l’explotació
d’electrificació de la xarxa existents, permetrà grans problemes
com no tenir tallers de metro, que vostè no va fer, etc. Jo crec
que és un dels projectes més importants i és un dels objectius
estratègics del Pla director. D’altra banda ja s’han formalitzat i
comprat les onze noves unitats mòbils elèctriques per un
pressupost de 55 milions d’euros.

Ampliació d’instalAlacions...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, hauria d’acabar.

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

Acab. L’ampliació també de tallers a Son Rullan, també els
tallers a l’Enllaç. I després li vull dir, maldament sigui molt
ràpidament, tot una sèrie de coses que s’han fet en relació amb
el transport ferroviari, perquè aquesta sensació d’immobilitat
que diu vostè, li puc demostrar que és totalment falsa. Hem
millorat substancialment el servei de tren que patia saturacions,
ara mateix hi ha tren cada 20 minuts entre Palma i Inca, millors
horaris, cadències, 49 trens diaris a Inca, 17 a Sa Pobla i 17 a
Manacor, Sra. Cabrer. 

Hem posat en funcionament també el centre de control
centralitzat, que no estava operatiu. Hem donat solucions a les
greus deficiències del metro, hem dignificat el metro, Sra.
Cabrer, l’hem fet accessible, per cert; hem posat en
funcionament la nova estació d’autobusos interurbans per la
intermobilitat amb el tren i el metro; hem implantat el sistema
tarifari integrat, això permet el servei de tren, de metro i
bus+tren tenir totes les bonificacions per a una sèrie de
colAlectius i bonificacions del més del 50% en el preu del bitllet;
hem implantat el servei de bicicleta pública intermodal per al
tren i per al metro; i hem fet la reforma integral de l’estació de
Sant Llorenç, estava en estat ruïnós i deixada de banda per
l’anterior Govern, s’inaugura el proper divendres, per cert està
convidada si vol. 

La redacció també i programació d’un pla d’eliminació de
passos a nivell 2008-2013, amb un pressupost de més de 22
milions d’euros, s’ha començat a aplicar i s’han començat a
adjudicar les primeres actuacions. Una inversió de 3,7 milions
d’euros en seguretat i telecomunicacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, ha d’acabar.

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

Un minutet i acab.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procuri ser ràpid.

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

Idò mig minut. I a part d’això, a més a més s’han fet, a part
d’aquestes inversions en seguretat, concursos de redacció dels
altres projectes perquè ho posa el Pla director i és un compromís
d’aquest govern perquè creu en el tren, la prolongació a Cala
Ratjada, la futura electrificació de l’Enllaç-Manacor, la futura
electrificació de l’Enllaç-Sa Pobla i l’estudi d’alternatives de la
línia del tren del Migjorn.
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Per tant, com veu, són tota una sèrie de projectes que
efectivament, com que hi creim, ho hem de fer i com que ens
vàrem trobar que l’anterior govern hi creia tant que no va deixar
ni un sol paper, doncs en principi això s’ha de fer. Com veu
aquest govern no està immòbil en aquest sentit, més aviat ben
al contrari, i jo crec que en 22 mesos d’aquest govern s’ha fet
molt més del que va fer vostè i sobretot molt més per aplicar i
dur a terme el Pla director sectorial de transports.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per fixar posició i per un temps de cinc
minuts intervé per part del Grup Parlamentari Mixt el seu
portaveu el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
fixar la posició d’Unió Mallorquina en relació amb aquesta
interpelAlació sobre política del Govern en matèria de transport
ferroviari, primer de tot volem manifestar que estam d’acord en
la línia bàsica manifestada pel conseller, de potenciació del
transport ferroviari. Entenem que efectivament, s’han duit a
terme tota una sèrie d’actuacions que emmarcaríem dins un
primer bloc de l’activitat de la conselleria que seria la millora
del transport ferroviari. És evident que en aquesta millora
poques coses se li poden retreure al conseller, l’electrificació,
l’augment de freqüències, el desdoblament Inca-Enllaç, són
mostres evidents d’aquesta tasca positiva i necessària que s’està
duent a terme en aquest capítol de la millora del transport
ferroviari existent.

Hi ha un segon capítol en relació amb la potenciació del
transport ferroviari que és l’ampliació de xarxes. En aquesta
qüestió de l’ampliació de xarxes també volem manifestar des
d’Unió Mallorquina que coincidim en les prioritats, com no pot
ser d’altra manera, perquè estan reflectides en el pacte de
governabilitat i que són el tramvia de la platja de Palma fins a
l’aeroport, és a dir, la connexió del centre de la capital amb
l’aeroport, l’ampliació de la xarxa fins a Alcúdia i l’ampliació
de la xarxa ferroviària fins a Artà. Lògicament són projectes que
no són fàcils de consensuar en el seu trajecte concret. 

Però també volem destacar un segon element de l’activitat
d’aquest govern que ha estat l’obtenció d’un finançament per
dur a terme aquestes actuacions de potenciació del transport
ferroviari. Efectivament, s’ha firmat un conveni amb una
quantia de 443 milions d’euros, que és una fita important,
important perquè no té antecedents i és la primera vegada que
obtenim recursos per tirar endavant actuacions sobre aquestes
matèries. Lògicament això ens pareix destacable i també ens
pareix que és una realitat constatable i atribuïble a aquest
govern. 

Com s’han de fer aquestes ampliacions de la xarxa
ferroviària existent? Evidentment nosaltres consideram que
s’han de fer des de l’estudi i també reconeixem la tasca feta per
la conselleria en relació amb l’elaboració de multitud d’estudis
necessaris per tenir clares les idees i les polítiques i la direcció
de les decisions que es prenen. De fet, en el cas del metro tal
vegada sí que han faltat estudis, tenim un metro que tal vegada
si s’hagués estudiat bé i s’hagués tengut el temps i la prudència
necessàries per saber si era la millor opció, tal vegada
s’haguessin introduït modificacions a la línia existent perquè
realment els resultats de viatgers no són tan òptims de com seria
desitjable, però entenem que efectivament s’han de fer aquests
estudis elaborats per la conselleria. De fet consideram que els
estudis de vegades són insuficients i no s’han tengut en compte
totes les alternatives que estam segurs que existeixen. 

És el cas d’Alcúdia, des d’Unió Mallorquina entenem que el
traçat sud, que era el traçat de l’anterior pacte de progrés, és
perfectament possible territorialment i, per tant, és una
alternativa que s’ha de tenir molt en compte i s’ha de posar
damunt la taula, més si tenim en compte que aquest traçat
possibilitaria arribar al centre de la ciutat, al Port d’Alcúdia, que
és on hi ha la gran massa de població i de visitants, amb 30.000
places turístiques i, per tant, fa absolutament interessant a nivell
de mobilitat que aquest transport ferroviari arribi al Port
d’Alcúdia. Per tant, entenem que la conselleria faci aquests
estudis d’alternatives i que realment es contempli l’alternativa
que, ja dic, per a Unió Mallorquina és indiscutible que existeix
de traçat sud a la ciutat d’Alcúdia i concretament al Port
d’Alcúdia.

El mateix podem dir de la línia Manacor-Artà. Entenem que
la posada en marxa pugui contemplar petites modificacions de
la línia existent i no en ús, per acostar el tren a la zona de Cala
Millor i per tant també a totes les places turístiques existents en
aquests nuclis turístics. I lògicament el traçat urbà de Manacor
també s’ha de consensuar amb les altre administracions i amb
els membres del Govern. Entenem que totes les actuacions
ferroviàries d’ampliació de xarxa s’ha de fer a partir d’aquest
consens, no només entre els membres del govern actual, sinó
també amb les altres administracions i molt especialment amb
els ajuntaments.

Esperam que l’actuació de la conselleria d’estudi i de diàleg
fructifiqui efectivament en un consens en aquest sentit i
arreglem el problema de trajecte que tenim en aquest moment
en el cas d’Alcúdia i en el cas del tram urbà de Manacor, que
lògicament entenem que s’han de veure totes les alternatives,
s’ha de veure si el soterrament és una alternativa, encara que
més costosa, que sigui viable. I també si realment és veritat que
els estudis que també han sortit pels diaris, que diuen que la
majoria de passatgers s’aturaran a Manacor i no aniran fins a
Palma, tal vegada aquesta situació ens obliga a fer un
plantejament que tal vegada no sigui necessari passar per dins
Manacor aquesta xarxa ferroviària. Tot això són lògicament
incògnites i estam segurs que el Govern les estudiarà i farà els
estudis pertinents per prendre les millors decisions. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, train or not train, that is the question,
Sr. Conseller, que no l’embullin gaire.

L’anterior legislatura va ser la de les autopistes, la Sra.
Cabrer va tenir temps de fer autopistes desproporcionades en
aquell moment en què el PP pareix que encara no havia adquirit
aquesta nova sensibilitat pel consens amb els ajuntaments i amb
els ciutadans -si no que ho demanin per Eivissa-, i el nou govern
creim que ha de ser molt conscient que té un canvi de
paradigma, no sense dificultats, com és natural. De fet assolim
consensos amb decrets per afavorir inversions, per fer via per
escurçar terminis, per reduir filtres i tramitacions, i el que faci
falta per afrontar la crisi. Davant la manca de planificació, de
fet, els hospitals, les escoles s’estan fent amb interessos
generals, amb decrets, fins i tot amb un hospital girat com el
d’Inca, un desgraciadíssim com el de Son Espases, però quan es
tracta de tren, que no hi ha dubte és una inversió social i com
s’ha dit molt important, no sé per què pareix que no hi ha tantes
presses. Calen estudis, molts d’estudis, i s’han fet. Ja li ho
retreuen, Sr. Conseller, fins i tot ja li retreuen els estudis que no
havien trobat i que ara s’han hagut de fer. S’han fet més estudis
que mai, i bons són els estudis si han de servir per consensuar
la millor opció, com ara s’apuntava. Ara, si un parteix de
premisses preestablertes i inamovibles, ja en pot fer, d’estudis,
i ja en pot fer, d’informes.

No és el nostre cas. Se’ns retreu el contrari del que estam
produint, que és estudiar i canviar de parer, si cal, de resultes de
la informació que surt en aquests estudis. No se’ns pot acusar de
canviar de parer i al mateix temps d’actuar fanàticament
mantenint una postura preestablerta. No és el cas. En tot cas
acusin-nos de tenir en compte els estudis que s’han posat
damunt la taula.

O pitjor encara, el que és molt difícil és convèncer qualcú
que l’únic que vol és posar entrebancs. Alerta, Sr. Conseller,
que n’hi haurà que trobaran ossos al lleu; mentrestant vos
retrauran lentitud i indecisió. Alerta, Sr. Conseller!, no fos cosa
que n’hi hagués que només tenen per objectiu enredar a fi de
poder dir al final de la legislatura que no s’ha fet res, que ni tan
sols s’han gastat els més de 400 milions d’euros que s’han
aconseguit de Madrid. Cosa sona ja per aquest camí.

Sr. Conseller, no caigueu en el parany. El nostre grup vos
exhorta a tirar endavant i vos exigeix, vos exigeix, el
compliment del pacte de govern, escoltant tothom, naturalment,
avaluant cada aportació i cada proposta, però sense perdre el
nord d’on hem d’anar i dels compromisos assumits en el pacte
de govern, entre tots els socis del pacte de govern, sense perdre
de vista el rellotge i el calendari, tant pel que fa a les actuacions
concretes com a la filosofia de mobilitat més sostenible.

Sr. Conseller, l’estudi, fins i tot el dubte, és creatiu, és fèrtil,
és fecund, necessari, però la indecisió és eixorca. Que el molt
llegir no ens faci perdre l’escriure. No tenc temps per entrar a
fons en tots els supòsits concrets. De totes maneres ja els hem
debatut un grapat de vegades en aquest parlament i es debatran
totes les que faci falta. Només dues idees al que s’ha anat
apuntant telegràficament.

Sobre la reivindicació del Pla director sectorial de l’any
2006, ens sembla una novetat interessant del Partit Popular.
Basti dir que no hi havia aquell metro amfibi de la Sra. Cabrer,
per cert amb un sobrecost de més de 100 milions d’euros, que
encara s’apunten després apunts de rigor de quantitats que són
algun percentatge d’aquells 100 milions que han fet famosa la
Sra. Cabrer. Bé, idò, les normes publicades d’aquest pla són
prou (...) a l’estil del Partit Popular i hi ha un sol article referit
a tren que no s’ha incomplit. Per cert, faculta el conseller a
interpretar-ne els continguts. De totes maneres el PP ara ens
parla més dels annexos, que si formen part del Pla, que no ho sé;
però vegem un exemple, el soterrament d’Inca, l’únic projecte
que ens trobam quan entra el Govern dins el pupitre. Resulta
que l’únic projecte era desdoblar a Inca, fer ponts nous a Inca
desdoblant, quan se’ns diu que seria ilAlegal perquè l’únic
projecte era el soterrament. Bé, idò, l’únic que s’ha pogut
executar i que acabarem a l’estiu o s’acabarà a l’estiu és
precisament el que va en contra d’aquesta línia dels annexos del
Pla director, si això és així, i passarà per inútil. Per cert, soterrar
s’ha d’estudiar, s’ha d’analitzar, maldament s’hagi fet una
autopista ben per damunt, maldament s’hagi fet un pas a nivell
en contra d’un pla de transports, teòricament segons s’hagi fet
una modificació de l’estació sense tenir en compte cap pla de
transports, aquests annexos, que eren vigents, en vigor i que
tenien tanta importància.

Sr. Conseller, el tren ha d’arribar a Artà i s’hauria de licitar
enguany. El pla més polèmic és indubtablement el pas pel casc
urbà de Manacor; en aquest cas, hi insistesc i ho reconec,
nosaltres havíem apuntat que la solució idònia era el
soterrament, però els estudis recomanen de manera clara el pas
en superfície; els exemples que el Partit Popular ha trobat a
Alacant i a Benidorm, hi ha els exemples que ara hi ha sis noves
línies que posa en marxa Catalunya i els arguments que s’han
posat damunt la taula ens hi han decidit. De totes maneres és un
tema que encara és un procés obert, com s’ha apuntat, i s’ha de
continuar dins aquesta línia.

L’altre gran repte és dur el tren a Alcúdia, i efectivament
aquí el fet que hi hagi unanimitat de l’ajuntament contrària al
corredor nord s’haurà de tenir molt en compte. Ara, la idea de
dur el tren al Fogueró ha quedat molt tocada pels informes
ambientals i sembla inviable dur el tren des d’allà fins als nuclis
habitats. De totes maneres encara estam en el període d’estudi
d’alternatives i per tant en aquest punt ens trobam i això és el
que s’ha de fer. Tot apunta, però, que el dilema es pot trobar,
més que en les distintes opcions, en el fet mateix de trobar una
alternativa satisfactòria per a tothom.

El tramvia de la badia de Palma és un projecte emblemàtic
i delicat, que no hi podré entrar perquè ja se m’ha encès el llum
vermell, però no vull deixar d’apuntar, abans d’acabar, les
millores que s’han produït en freqüències i serveis, però queda
molt encara per fer per tenir un tren modern a l’altura del que
mereixerien les Illes Balears. L’electrificació, que a la fi s’ha
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posat en marxa de ver, la seguretat, els nous tallers, la supressió
de passos a nivell, són projectes en marxa i que encara
necessiten abundants inversions. En el nostre grup, Sr.
Conseller, volem trens, volem que els faci, sense presses, sense
pressions, com per exemple les que ha denunciat el Sr. Sampol
en el cas del metro, sense el desgavell de la legislatura anterior,
amb rigor, però volem que es facin aquestes línies i que per tant
tengui el temps marcat perquè en aquesta legislatura es faci una
gran inversió i una gran aposta pel tren en totes les seves
modalitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, el Partit Popular presenta una interpelAlació al
conseller de Mobilitat en relació a la política en tema de
transport ferroviari, i des del Grup Parlamentari Socialista no
podem més que estar satisfets amb l’explicació donada en
aquest hemicicle pel mateix conseller, i el motiu no és altre que
l’incansable esforç que entenem que s’està produint des
d’aquest govern, al qual el nostre govern dóna suport, per
aconseguir una tan necessària ampliació de la xarxa ferroviària
mallorquina, una ampliació que s’assumeix com a objectiu
d’aquesta legislatura i que farà que d’una vegada per totes el
tren arribi a Alcúdia i arribi a Artà. 

Per una part el d’Alcúdia era necessari i prioritari per als que
creim en el transport públic, ja que suposarà la connexió entre
les dues badies més importants de l’illa de Mallorca. I ben igual
d’important i necessari era recuperar el traçat del tren fins a
Artà amb la connexió de bell nou de la comarca de Llevant de
Mallorca a la xarxa ferroviària, ambdues propostes per afavorir
la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes i potenciar així el
model de transport públic sostenible que desinfli d’una vegada
per totes la bombolla cada dia més creixent d’automòbils a l’illa
de Mallorca, una bombolla inflada pel model que fins ara havia
regnat i pel qual s’havia apostat, per infraestructures que
potenciaven el transport privat i que entenien gens de
sostenibilitat, un canvi notori que en acabar aquesta legislatura,
com molts diuen, aviat comptarem, i suposarà un petit gra
d’arena al model de desenvolupament sostenible pel qual
s’aposta.

Entre altres projectes, els que avui destacam i dels quals s’ha
parlat, el d’Artà i el d’Alcúdia, han estat possibles gràcies al
bon enteniment entre el Govern de les Illes Balears i el Govern
d’Espanya, un enteniment que alguns critiquen, però que l’únic
argument que tenen i que precisament utilitzen per criticar és
que ells no ho varen aconseguir mai. Les bones relacions han
duit que tenguin una gran sintonia política i que el Govern
d’Espanya sigui conscient del fet insular, del fet geogràfic i del
fet social, i atenent criteris de sostenibilitat que ens han duit a
poder signar un conveni ferroviari de més de 440 milions
d’euros, el primer conveni ferroviari signat entre el Govern de
l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears, un conveni
històric.

Però tornem al bessó de la qüestió: les exigències en el
compliment del Pla director sectorial de transports. Evidentment
en el desenvolupament de qualsevol ampliació de la xarxa
ferroviària s’ha de tenir molt present el punt de vista des d’on
partim i on volem arribar, i això, conjuntament amb les
necessitats i prioritats que hem de seguir i les recomanacions
que haurem d’atendre, és el que ens dicta el Pla director
sectorial de transports. I deia l’anterior govern sobre el Pla
director sectorial que fins que no arribassin els doblers de
Madrid no farien res, però amb les carreteres no ho varen fer, no
varen esperar a tenir els recursos econòmics per fer i
desenvolupar les carreteres, licitant obres en qüestió de
carreteres abans del previst. Hem de ser una mica conseqüents,
eh?, hem de ser una mica conseqüents.

Pel que fa al desenvolupament d’aquestes prolongacions a
les quals fèiem referència, d’Artà i Alcúdia, el fidel compliment
del que marca el Pla director sectorial és una realitat, i tengui
molt present, Sr. Conseller, que aquest pla respon a criteris de
mobilitat que encara a dia d’avui són útils i que hem de tenir
presents, encara que les característiques del model, de la
tipologia del tren pel qual s’aposta, suposin una diferència
substancial amb el projecte inicial. I li puc assegurar també, Sr.
Conseller, que per moltes diferències que puguin plantejar, una
vegada endinsats en la realitat del traçat -i parl tant del de
Manacor com del d’Alcúdia- de ben segur que no farà com
l’anterior govern, que s’omple la boca de dir que el Pla director
sectorial és el marc de referència i que tot el que s’escapa d’allà
és un sacrilegi, quan van ser ells que no varen tenir present
aquest pla i varen desenvolupar aquella famosa estructura o
infraestructura que ha costat més del doble als ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes Illes Balears i que no és altre que el
metro. El metro no figurava dins aquest pla director sectorial de
transport i això s’ha de tenir molt present, s’ha de tenir molt
present.

L’aposta amb la qual ens trobam per part de la conselleria
defuig el model del tren convencional a què feia referència el
pla director. L’aposta de tren tram de Manacor fins a Artà
suposa entendre aquest nou element com una oportunitat perquè
els ciutadans de Manacor puguin aprofitar aquest tren, que
funcionarà com a tren convencional fora de nuclis urbans i que
serà tramvia dins el nucli urbà de Manacor. Convé tenir molt
present que des del punt de vista de la mobilitat Manacor serà
la capital de la comarca de Llevant, punt neuràlgic de la
mobilitat arreu de tota la comarca i lloc estratègic per afavorir
un major dinamisme.

Però parlem també del traçat fins a Alcúdia. La Conselleria
de Mobilitat ha rescatat de dins els calaixos la primera proposta
de traçat fins a Alcúdia, i dic rescatat perquè en quatre anys
aquests que tenen tanta pressa que el tren estigui fet ja no varen
avançar ni un milAlímetre en l’estudi de les condicions
mediambientals i paisatgístiques, que en el cas del traçat del tren
fins a Alcúdia havien canviat substancialment. Hi havia tanta
feina a fer carreteres i autovies que en el tren d’Alcúdia, Sr.
Conseller, no hi varen pensar, i això s’ha de dir, s’ha de dir. Una
mica de sentit comú, que alguns no se’n recorden que quan
governaven poca feina feien en temes de transport públic.
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La voluntat, com ja he dit, d’aquest govern, el tarannà
d’aquest govern no és el d’aixecar-se un dia de bon matí i fer un
metro. No, aquest govern no s’ha cansat de dir i no es cansa de
dir que ha d’apostar pel transport públic i que volem ampliar la
xarxa ferroviària, electrificant traçats, reforçant línies amb més
vagons, modificant les tarifes per cobrar de forma més justa els
trajectes, ampliant el traçat de doble via i eliminant els passos
a nivell, i per això supòs que, Sr. Conseller, li deu resultar un
tant feixuc, com a mi, rebre lliçons del principal partit de
l’oposició, que en quatre anys no va fer ni un metre de línia
fèrria. Metro sí, línia fèrria no.

Però parlem també del tramvia. El tramvia a la badia de
Palma, que cal dir -com ja s’hi ha fet referència- que ens trobam
davant un projecte estratègic per a la mobilitat de l’àrea
metropolitana de la badia de Palma, suposarà un abans i un
després en la mobilitat dels palmesans, però que pretén afectar
també el dia a dia de molts de visitants, que trobaran en el
tramvia la solució perfecta per accedir de l’aeroport fins al
centre de ciutat. I com és evident i no s’escapa a ningú, el
desenvolupament d’aquest entramat tramviaire implica una gran
complexitat tècnica i alhora una reestructuració important del
trànsit a punts concrets, que amb la signatura del conveni de
carreteres posam fil a l’agulla a un dels principals problemes
que tenia Palma, els accessos, i precisament per aquesta
complicitat s’ha treballat durant un any amb l’Ajuntament de
Palma per desenvolupar un projecte que avui està en el tram
final d’aquest procés. 

En definitiva, senyores i senyors diputats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau, ha d’anar acabant.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, aniré acabant. En definitiva, senyores i senyors diputats,
l’aposta del transport públic és una realitat i s’està desdibuixant
a poc a poc una nova realitat quant a la mobilitat a l’illa de
Mallorca, i això, encara que no agradi a alguns, deixa en
evidència les possibilitats d’altres governs per contribuir a
aquest objectiu, però no varen fixar en aquest tema una prioritat
i ara, des de fa dos anys, aquest govern d’ençà que va arribar
s’ha posat mans a la feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
evidentment no podré contestar totes aquestes intervencions i
em centraré en el conseller, i començaré per la millora del tren
que ens predica i la transparència de la seva conselleria. 

La millora del tren, l’hem vista fa 15 dies. Des de l’any 1977
no s’incendiava cap tren, Sr. Conseller. Vostè incendia els trens
perquè no fa manteniment i no... Sí, sí, vostè, Sr. Conseller,
perquè no fa manteniment, no hi ha peces de reparació, tenen un
tren de Manacor que va xocar fa un any i estan llevant les peces,
una cosa que no s’havia vist mai dins els tallers de Serveis
Ferroviaris de Mallorca. Aquesta és la millora, i també la
transparència, la transparència que no hi ha vídeo de l’incendi,
es tapa, s’amaga, no s’hi vol donar importància, i ha de ser un
videoaficionat qui tregui aquest vídeo i que el mitjà oficial, IB3,
no estigui tot el dia emetent aquest vídeo, ens ha sorprès
sincerament. Per cert, li contest del Sr. Sampol, que em va
cridar el Sr. Sampol per dir-me que havia estat objecte d’una
manipulació d’IB3. Per tant jo crec que si manipulam una cosa
haurien de treure l’incendi contínuament, que no ho han fet.

Però jo vull que em contesti moltíssimes coses que vostè no
m’ha contestat i vostè és aquí per contestar. Començam pels
estudis. Evidentment vostè és la conselleria dels estudis de les
alternatives, aquest és el nom de la seva conselleria, conselleria
d’estudi d’alternatives i d’“enxufats” del Govern de les Illes
Balears. Efectivament nosaltres vàrem fer 16 noves carreteres
incloent autovies i no vàrem trobar cap projecte, eh?, i les vàrem
fer, i ni molt manco no ens vàrem gastar 1.400 milions de
pessetes per fer estudis, aquests estudis que per cert una part
molt important, 5 milions d’euros, han anat a la mateixa
consultora que va fer el projecte del tren de Manacor -se’n
recorden, aquest que va caure i que va deixar molts de ferits?,
i que no preveia cap solució als talussos? Se’n recorden?-, la
mateixa empresa, SAMEX, i el mateix director de l’obra, el Sr.
Del Moral, d’aquesta empresa és el mateix director de l’obra
que ara tenen vostès dins Serveis Ferroviaris de Mallorca. Per
tant no ens donin tantes lliçons, però està clar que nosaltres no
vàrem necessitar 1.400 milions de pessetes per tapar una
inoperància, que és el que vostè està fent.

Vostè no deu formar part d’aquest pla d’austeritat anunciat
fa uns dies en un mitjà de comunicació, que no es farien tants
d’estudis, perquè jo li deman que vostè em concreti i em detalli
per què ha gastat 5 milions d’euros -du gastats ja- de l’auditoria,
del contracte de consultoria, incloent un sobrecost d’1 milió
d’euros, que no m’ha explicat i li demanat per què és tot aquest
sobrecost. I després li he demanat que m’expliqui els altres 3,5
milions d’euros en estudis: 792.000 euros per fer un projecte de
taller a S’Enllaç, 350.000 per fer un estudi Artà-Cala Rajada,
1.435.000 euros per fer un estudi a Santanyí, 386.000 estudi
electrificació Enllaç-Sa Pobla, 717.000 estudi electrificació
Enllaç-Manacor. Realment és la conselleria dels estudis
d’alternatives.

I tan consensuat ho té, tan consensuat ho té, que veurem el
que els senyors d’Unió Mallorquina tendran oportunitat de votar
aquí. Ho han demorat, no volien aquest debat ni volien dins
aquest període de sessions que anàs aquesta moció, perquè
nosaltres sabem tots el que va passar dins el Consell Insular de
Mallorca, on els seus representants varen dir que subscrivien al
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cent per cent la moció del Partit Popular però no la podien votar
a favor, no sabem per quines raons ocultes. Hi haurà aquestes
raons ocultes també dins aquest parlament? Vostès tendran
oportunitat de ser coherents o de no ser coherents.

Li he de dir també, Sr. Conseller, que evidentment vostè
parla d’Alcúdia, LIC i ZEPA, però va ser el conseller de Medi
Ambient qui li va dir que vostè era un trampós, i li va dir
textualment: “La conselleria dirigida por Grimalt recordó que
este recorrido, a diferencia del trazado sur presentado por
Movilidad, no afectará a zonas protegidas al transcurrir por
suelo urbano y suelo rústico común. En pocas palabras, esta
alternativa es viable”. Li ho diu la màxima conselleria en temes
mediambientals.

Per tant, ens agradaria saber a què juga realment aquest
govern. Evidentment esperàvem que dins aquesta situació no els
quedàs més remei que recórrer al metro, evidentment, continuar
dimonitzant el transport públic, que és l’únic que han aconseguit
fer aquesta legislatura, anar contra el metro, anar contra el
transport públic. 

Per cert, també el senyor..., senyor representant d’Unió
Mallorquina, el metro tendrà cinc vegades més d’usuaris...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, s’ha de dirigir al conseller, vostè ho sap.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Perdoni, té raó. Cinc vegades més que el tren Manacor-Artà,
cinc vegades més, un milió de passatgers que ja veurem això,
cinc vegades més que el tren Manacor-Artà, cost exactament
igual.

En definitiva però, Sr. Conseller, vull que em contesti
moltes preguntes a les quals no ha volgut contestar. Pensa d’una
vegada per totes llevar aquests projectes d’una minoria i arribar
al consens que ja hi havia amb una àmplia majoria de la societat
de les Illes Balears dels ajuntaments?, perquè, evidentment, vaig
fer molts de projectes amb el suport de la majoria absoluta
d’aquest parlament, dels consells insulars i del 99% dels
ajuntaments. No...

(Tall de so)

... amb tots els ajuntaments en contra que és la situació que
vostè ha generat, un problema en lloc d’una solució. 

Sr. Conseller, com pensa renegociar el conveni de carreteres
ara quan es reuneixi si no té cap projecte en marxa? Pensa
adjudicar les màquines de tren-tram, que són incompatibles amb
el tren? Per què surt al BOIB un concurs que es va retirar de
l’ordre del dia del Consell d’Administració de la SFM? No
m’ha contestat, em pot contestar?

Pensa llevar els passos a nivell del tren Manacor-Artà?
Perquè ens parlen els seus representants de llevar passos i vostè
en crea, crearà més perill, va contra la legislació de transport.
Vostè en crea dos més al projecte Manacor-Artà. Els pensa
llevar? Pensa prolongar el tren a Cala Millor com demanen des
del Consell Insular de Mallorca i des de l’Ajuntament de Son
Servera? Què ha costat l’auditoria del metro? No ho ha volgut
dir, crec que ens ho hauria de dir ja que ens han duit a la
Fiscalia, però no es preocupi amb mi ha trobat os i ho sap, amb
mi ha trobat os, Sr. Conseller.

En definitiva i per acabar, després de dos anys tenim
problemes, cap solució, 1.400 milions de pessetes en estudis.
Nosaltres, Sr. Conseller, tenim fets, estam molt orgullosos dels
nostres fets i de les nostres realitzacions amb tots els problemes
que hi va haver i que vostès, evidentment, han emprat de
manera més que demagògica i he arribat a la conclusió que
vostè és el conseller que va sota el paraigua del progressisme
del BLOC, l’únic que no volen és fer transport públic. He
arribat a aquesta conclusió. Vostè fa campanyes anti transport
públic, antimetro, notícies sempre en negatiu, mai en positiu,
projectes que generen una greu confrontació, enxufisme i mal
servei públic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, ha d’anar acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sra. Presidenta. Són els principals enemics del
transport públic de les Illes Balears perquè si no fossin els
enemics no el criticarien. No criticarien constantment el que el
Partit Popular va fer per modernitzar el transport públic, ni
cercarien confrontació, es posarien mans a l’obra i intentarien
cercar acord. Tot el contrari del que fan.

Crec que la seva careta de BLOC progressista no basta. Els
fets comanden i el amb els fets el Partit Popular els guanya de
molt. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Vicens.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc vull agrair els comentaris i les
aportacions dels diversos grups polítics, especialment els que no
han estat del Partit Popular, la veritat és que han estat en sentit
positiu i em compromet, com no pot ser d’altra manera i aquest
govern ho fa, a tenir en compte totes aquestes opinions i
suggeriments fets per tal de millorar la tasca que fa el Govern en
el transport ferroviari. 

De totes maneres, vull aclarir..., miri, és que, Sra. Cabrer,
podríem estar mil anys parlant de les acusacions que fa que són
d’una tergiversació de la realitat -i ja li ho he dit- impressionant,
però ja li he contestat a comissions i li he contestat ja per escrit
moltíssimes vegades, si vol en parlam, però parlem de coses
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concretes. No vengui aquí a fer aquests discursos que si el
conseller és un caníbal de trens, que si el conseller és un
piròman, que si el conseller no vol fer augmentar el transport
públic... Per favor, Sra. Cabrer, no es prengui les coses tan en
personal. Estam en política i en política el que s’ha de fer és
tractar de donar solucions als ciutadans. Li puc assegurar que
aquest govern i aquest conseller fan feina pel transport públic.
De fet, el transport públic ha augmentat tant a la línia
d’autobusos com en la línia de tren i ha augmentat gràcies a
totes les mesures que hem aplicat durant aquests 22 mesos. Això
és una realitat i per moltes mitges veritats que digui, doncs, en
principi per moltes vegades que les digui aquesta realitat no
canvia. És així de tossuda la realitat. 

Miri, en primer lloc ja he demostrat abans i no ho vull tornar
detallar que les actuacions i les inversions que s’han produït
durant aquests 22 mesos suposen un augment i una potenciació
molt clara, no ja del transport públic en general, sinó del tren. Li
he dit tot el que s’ha fet, li ho podria detallar i li podria dir
encara més coses. Això és innegable, Sra. Cabrer. Després, veig
una estratègia o em sembla veure una estratègia d’un cert interès
de fer veure que la Conselleria de Mobilitat, que el BLOC, que
el PSM imposa projectes a la resta del Govern. Per començar li
contestaré d’una manera molt breu a això. 

En primer lloc m’estranya aquest poder de decisió. Li
agraesc aquest poder de decisió, però no el tenim, crec que això
és un despropòsit que fa vostè i per tant, li contestaré molt
clarament. El projectes ferroviaris que es plantegen, que
s’elaboren i que es redacten a Serveis Ferroviaris de Mallorca
per començar són fruit dels serveis tècnics i de les assistències
tècniques, no just dels estudis, de totes les assistències tècniques
que es fan a Serveis Ferroviaris a Mallorca, que com sap
perfectament és responsabilitat política del BLOC i del Partit
Socialista. Això per començar.

En segon lloc, aquest conseller no ha rebut cap indicació ni
cap reflexió del conjunt del Govern perquè s’aturi o es
corregeixi cap dels projectes esmentats. Això és ben lògic, Sra.
Cabrer, i, sap per què? Perquè feim els estudis com toca i
plantejam les millors solucions als ciutadans que pertoquen.
Això, tota la resta del Govern -com he dit abans- ho comparteix.
No es preocupi que després ja es dialogarà allò que s’hagi de
dialogar i ja es decidirà el que s’hagi de decidir, però això ho
farà evidentment tot el Govern com no pot ser d’altra manera,
Sra. Cabrer.

En tercer lloc, el Govern, com he dit a la intervenció, té en
compte i compleix el Pla director sectorial de transports. Deixi
de veure bubotes en això, Sra. Cabrer, sempre hem partit de les
seves propostes, en faltaria d’altra! El soterrament de Manacor
mai no s’havia estudiat, vostè ho va introduir al final, que ens
sembla molt bé, perquè quan el Parlament parlava de
soterrament a Manacor i quan el pla director parlava de
soterrament a Manacor es parlava d’un tren convencional i això
ho sap vostè perfectament, Sra. Cabrer. No voldrà donar a
entendre a aquesta cambra que no es parlava d’un tren
convencional en aquells moments. Si fos un tren convencional
li donaria tota la raó, però és que a més a més li donaria la raó,
però li diria que té un problema i és que tècnicament és molt
complex. 

Vol que ignori això? Sí. És a dir, vostè va fer un soterrament
que tècnicament em sembla que no era complex perquè ningú
no ho ha dit i veig que hi va haver aigua per tot i vostè ara vol
que nosaltres, aquest govern tengui la mateixa irresponsabilitat.
Doncs no, Sra. Cabrer, no. No feim les coses així. No les feim
així. Estam obligats a fer les solucions que es mereixen els
ciutadans, no volem fer uns perjudicis a l’Ajuntament de
Manacor ni al municipi de Manacor ni a tota la comarca de
Manacor. No ho volem. Volem plantejar les coses i les
dialogarem el que faci falta. El que faci falta, però, els
plantejaments, almanco em deixi plantejar-los com toca.
Després, vostè parla d’incompliments -i ja li ho hem dit, crec
que del Grup Socialista i li ho torn a recordar-, no doni lliçons
en això, Sra. Cabrer, no en doni.

Accessibilitat, el Pla director sectorial posa ben clar que s’ha
de fer l’accessibilitat de tots els mitjans de transport i resulta
que vostè va fer un metro que no era accessible i ve aquí a dir-
me si incomplesc el Pla director sectorial. El Pla director
sectorial diu que s’havia d’electrificar i vostè va comprar unitats
diesel el 2005. També deia que s’havia de complir el 2005-2012
i no va fer res, just va fer el metro que el va ficar en el darrer
moment. Per favor, Sra. Cabrer.

Pel que fa a les qüestions de consens. La majoria de
projectes tenen -com he demostrat i no vulguin fer veure una
altra cosa- el grau de consens municipal considerable, no ja
municipal, sinó d’entitats, de plataformes, etc., molts d’ells
considerables i gairebé absolut. Parlo de l’electrificació, del
desdoblaments de via, de la reforma d’estacions, dels passos a
nivell, del tramvia, del tren de Llevant, almenys des de Manacor
fins a Artà. No vulguin donar una altra realitat, Sra. Cabrer. No
la vulguin donar perquè el poble, els ciutadans veuen massa clar
que vostès creen confrontació allà on no n’hi ha. Es veu
clarament.

Segona, parlen de consens. En el cas del tren d’Alcúdia, és
cert que -i ho hem reconegut- amb l’Ajuntament d’Alcúdia hi ha
problemes de consens amb el traçat i a posta feim els estudis i
a posta es parlarà tot el que s’hagi de parlar. Tot, li puc
assegurar al Sr. Melià que així serà. Ell ho sap, de fet agraeix al
conseller i a la conselleria que es facin tots els estudis i que se’n
parli perquè es necessiten dades, Sra. Cabrer, no feim les coses
com les feia vostè. El Govern no imposa res, està obligat a
proposar i explicar la millor solució -la millor solució, eh?- per
tots els projectes que hi ha. Seria una irresponsabilitat no fer-ho
així. És que és així de clar, seria un engany a la gent.

Parlen de consens a Manacor i és que a Manacor hi ha gent
que em demana en superfície el tramvia, la qual cosa està en
consonància amb tots els estudis que es fan; hi ha gent que em
demana soterrar les vies; hi ha gent que em demana anar per
fora, amb la qual cosa es crearien expropiacions i afeccions a
finques que serien bastant inexplicables quan un té un domini
ferroviari encara vigent; hi ha gent que em demana que es vagi
per la carretera antiga, però...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, ha de resumir. 

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

Acab. Hi ha gent que em demana que es vagi per la carretera
i hi ha gent que em demana que s’aturi allà i que després es
facin dos transbordaments en autobús. Tot això en consens. Tot
això vol vostè consensuar? I, qui presenta estudis que siguin
seriosos sobre tot això? Idò, en principi, ningú i menys vostès.

Per tant, li ho torn dir, si els projectes s’endarrereixen és per
poder tenir totes les dades per poder arribar a un consens. És
evident que això s’ha de fer així. Ja he advertit al Govern que
aquesta situació es pot mantenir durant un cert temps, s’hauria
de mantenir durant un cert temps, és bo fer-ho per poder arribar
a consensos, ara bé, tampoc no es pot donar una situació
interminable perquè hi ha en joc inversions molt importants -i
en això sí que estic d’acord amb vostè-, ocupació de feina i obra
pública.

Per tant, miri, Sra. Cabrer, ja no es poden fer les coses com
abans. No es poden fer. No es poden ometre estudis; no es
poden pressionar constructores quan es fan les coses; no es pot
aixecar una al matí i crear una carretera de Manacor a Alcúdia,
de Manacor, perdó, a Inca sense més ni manco; no es pot crear
un metro i ficar-lo sense més ni manco dins un pla director
sectorial, etc. Això no es pot fer. No es pot fer i ho repetirem les
vegades que faci falta, Sr. Fiol, les vegades que faci falta.

Per tant i per acabar, Sra. Presidenta,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Vicens, ha d’acabar.

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

...abandonin aquesta estratègia, no polititzin. Abandonin
aquesta estratègia, no polititzin les inversions que hem
aconseguit tots plegats. Facin una cosa positiva, ajudin a canviar
el model de mobilitat i, si tant creuen en el tren, doncs ajudin
amb coses positives i propostes realment estudiades i realment
rigoroses al Govern a aplicar tots aquests projectes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

III. Moció RGE núm. 9012/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació econòmica al final
del primer trimestre del 2009, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 6864/09.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 9012/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
econòmica al final del primer trimestre de 2009, derivada del
debat de la InterpelAlació RGE núm. 6864/09.

Intervé en nom del Grup Parlamentari Popular per defensar
la moció i per un temps de deu minuts el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, membres del Govern sempre tan interessats en
aquestes qüestions econòmiques, avui el debat principal és la
Llei de serveis socials, això es veu per la gran quantitat de gent
que hi ha al públic, per tant, contribuiré amb la brevetat que faig
comptes emprar en aquest debat perquè el més prest possible es
pugui veure la Llei de serveis socials i diré simplement que
aquesta moció és la conseqüència -al nostre parer- natural i
lògica de la interpelAlació de fa quinze dies.

A la interpelAlació el conseller d’Economia va fer un acte de
confessió que l’honora molt de reconeixement de la situació en
què ens trobam. Situació que havia estat negada històricament,
recordem que dins el juliol passat no va acudir aquí el president,
a aquesta cambra, a explicar algunes mesures per explicar la
crisi i per tant, fins aquells moment es deia, s’havia dit “no hi ha
crisi, no passa res”. Després es va començar a acceptar que hi
havia crisi i fa quinze dies el conseller va fer una sèrie de
consideracions que, resumidament, estan al preàmbul de la
moció, però que essencialment són que s’hauran de revisar els
objectius de creixement, que els pressupostos que es presentaren
i s’aprovaren a aquesta cambra no es corresponen amb la realitat
dels ingressos que s’havien de produir via impostos perquè no
es recapta el que estava previst. Tercer, que és necessari retallar
despeses, despesa corrent “a tots els departaments” va dir, que
era un novetat també, “tots hi hauran de contribuir”, ahir o
despús-ahir també ho llegíem als mitjans de comunicació, però
mai no s’ha concretat ni s’ha dit amb què. Va dir una altra cosa
més important, que al final, d’aquí a uns mesos, a final d’any
tornarà comparèixer a aquesta cambra segurament per retallar
les nostres previsions de creixement. Per acabar, quan vaig
demanar, contestant el seu plantejament, que aixecassin el braç
els diputats que creien que les promeses del Sr. Chaves respecte
de finançament eren creïbles, ningú no va aixecar el braç.
Increïbles totalment. 

Aquest és l’escenari que el mateix conseller, que el mateix
govern ha duit a la Cambra. Front aquesta situació calen moltes
propostes, moltes solucions, però hem intentat plantejar alguna
cosa que almenys permetés que en aquests moments on es
comença a legislar via decret, via decret llei, perquè aquí ara
hem après a fer decrets llei i feim decrets llei com qui fa xurros,
no és el debat d’avui, però aquest debat els caurà damunt com
una espasa. Aquest debat... sí, ja pot riure vostè, els caurà
damunt com una espasa perquè fan decrets que són
vertaderament sorprenents, però no és el debat d’avui i no em
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vull desviar de la idea principal que era, de manera sintètica,
explicar la moció.

La moció per tant demana quatre coses. La primera que a
començaments de setembre s’elevi a la Cambra des de la
Conselleria d’Economia un pla d’ajustaments de pressupostos
seguint el plantejament que el conseller feia de la inviabilitat
respecte de l’exercici 2009, ajustat a la situació exposada pel
mateix govern a aquest debat, que contengui una projecció
realista de com acabarà l’any en el pressupost agregat, és a dir,
a les conselleries més a les empreses públiques. Em sembla una
solAlicitud extraordinàriament raonable i que té molt de sentit.

Punt segon, el Parlament insta el conseller perquè
comparegui davant la Cambra el més aviat possible, si és
necessari davant la Diputació Permanent, perquè ara s’acaba el
període de sessions, i expliqui d’on retallarà, com retallarà, en
quins conceptes, en quins subconceptes, en quins departaments,
d’on sortirà aquest estalvi tan necessari per poder treure
endavant el pressupost vigent, actualment en vigor. Crec que és
una cosa també raonable. Crec que el Parlament ha de saber i ha
de conèixer aquests retalls on es produeixen. És obvi que té dret
a saber-ho. Per tant, només es demana que això es produeixi.
Tercer, que mentre estiguem en una situació de crisi,
trimestralment el conseller comparegui al Parlament per
explicar l’evolució, els números detalladament de la situació en
què ens trobam i de com ens trobam.

Quart, que el Parlament de les Illes Balears insta -a això, pot
ser vostès que no hi puguin donar suport, les altres tres em
sembla que són de sentit comú, aquesta fins i tot si volen la retir
si podem aconseguir una votació unànime. Proposa la
reestructuració del Govern, com altres vegades ja hem dit, per
aconseguir un estalvi retallant càrrecs públics no només al
Govern, sinó també retallant l’oferta pública d’ocupació en un
moment com aquest, salvades les qüestions de serveis socials i
sanitat o d’urgent necessitat que puguin existir, la resta,
congelar l’oferta pública d’ocupació.

Em semblen, naturalment les he escrit jo, per tant em
semblen quatre propostes absolutament raonables, serioses i em
sembla que poden tenir el suport de la Cambra perquè pivoten
entorn a una idea, pivoten entorn d'una idea que a vostès no els
agrada, i que és que el Parlament sàpiga i que el Parlament
controli. El Parlament té dret a saber el que passa perquè és el
representant del poble de les Illes Balears i naturalment el
Parlament i l’oposició tenen dret a controlar l’acció de govern,
per tant, el Govern ha de venir aquí a donar explicacions, tot el
contrari del que vénen fent via decret llei com veurem d’una
manera tremenda i arbitrària la setmana que ve. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Passam al torn de fixació de posicions, en
primer lloc té la paraula pel Grup Parlamentari Mixt la Sra.
Marí.

Molt bé, per tant, cinc minuts, intervendrà la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, en rèplica a la interpelAlació del PP dia 19 de maig el
conseller Manera crec que va fer una exposició exhaustiva de
quina és la situació a les Illes Balears, va exposar tots els punts
negatius i alguns, pocs, de positius que comporta la situació de
crisi econòmica que patim en aquestes illes igual que arreu del
món. El mateix Manera va afirmar que arreu del món, des de
governs molt poderosos fins a governs locals, s’ha de planificar
amb un element nou que és la incertesa que comporta així
mateix una considerable manca de confiança. En aquesta
situació l’economia balear sofreix processos d’alentiment
visibles clarament en la majoria d’indicadors econòmics. Dins
els seus límits i possibilitats el Govern treballa i treballarà, no
en tenim cap dubte, per afavorir la recuperació econòmica de les
nostres illes. 

Dit això, que crec que serveix per emmarcar la moció del PP
en els seus justs termes, passarem a comentar cada un dels
quatre punts en què es divideix, però són uns punts que de tan
raonables, Sr. Fiol, li votarem en contra tots, senzillament
perquè s’estan fent. 

Pel que fa al primer punt que demana que s’elevi un pla de
reajustament de pressuposts crec que s’ha de dir que tots els
governs també en aquest moment estan revisant, treballant els
seus pressuposts i que el Govern de les Illes Balears també ho
fa. La baixada dels ingressos per imposts revertirà
necessàriament en un augment del dèficit públic i el Govern de
les Illes Balears no té cap intenció de maquillar-ho ni de posar-
hi elements ficticis, com sí que sembla que s’havia acostumat a
fer en altres etapes. El Govern de les Illes Balears assumirà,
tampoc no en tenim cap dubte, amb tot el rigor que el
caracteritza el balanç final d’aquest pressupost. 

Quant al segon punt també el consider superflu i no aporta
res de nou. El Govern és molt conscient de la necessitat de
contenció en el sector públic i el mateix conseller Manera així
ho ha expressat davant aquesta cambra, totes les conselleries
veuran retallat, a causa de la situació de crisi econòmica, el seu
pressupost en despesa corrent, fet que en paraules del conseller
es comunicarà detalladament. Per tant, es treballa per pura
necessitat en aquesta direcció que apunta la mateixa moció del
PP, com tantes altres vegades el PP proposa al Govern que faci
allò que ja fa.

Pel que fa al tercer punt podem dir que ocorre exactament el
mateix. El conseller Manera compareix davant aquesta cambra
quan és requerit i pens sincerament que ho ha fet de manera
habitual quan ha fet falta. No crec que el conseller d’Economia
sigui dels que menys han aparegut per donar explicacions ni que
s’hagi caracteritzat per aquest tipus de manca de transparència
en la seva gestió.

Quant al quart punt pens que no té tampoc gaire sentit. Les
comunitats autònomes que realment gaudeixen d’una mica
d’autonomia política mantenen el seu organigrama perquè, Sr.
Fiol, l'autonomia requereix capacitat de gestió, només l’han
modificat algunes comunitats en mans del PP que no aspiren a
cap tipus d’autonomia real i no només no l’han modificat
aquelles comunitats autònomes amb vocació real d’autonomia
sinó que tampoc, i a tall d’exemple, no l’ha modificat el mateix
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Estat espanyol. Per tant, en qualsevol cas en aquesta moció el
Partit Popular no ofereix ni una sola idea pròpia per sortir de la
crisi, ni una sola proposta per millorar la situació econòmica, ni
un sol plantejament constructiu per fer front a la difícil situació
que patim. De fet, el Govern de les Illes Balears fa allò que pot
dins els equilibris necessaris per injectar diners públics a
l’economia per tal de trampejar la crisi i de fer-li les esquerdes
que pugui tan aviat com sigui possible i no hi ha receptes
màgiques. Això és el que es fa a les Illes Balears i per tot arreu.

Per tant, senyores i senyors diputats, Sr. Fiol, s’agrairia que
alguna vegada hi hagués per part de l’oposició una postura més
constructiva i sobretot una mica més creativa, que aportessin
idees en positiu per tal d’afavorir aquesta reactivació econòmica
tan necessària per a aquestes illes.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. També en nom del Grup Mixt intervé el
Sr. Melià per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta moció més que de la crisi econòmica, diguem en
general, crec que tracta sobre l’afecció de la crisi econòmica en
els pressuposts públics de les Illes Balears. És evident, i se li ha
dit reiterades vegades per part del Govern i per part del
conseller Manera, que tot pressupost al final és una previsió i és
evident també que la crisi econòmica és molt volàtil, canvia les
situacions i les previsions. Per tant, és normal que hagin de ser
justes, reconegudes, explícites i públiques les previsions que en
un determinat moment temporal es varen fer i que després la
realitat no ha confirmat.

És evident, per tant, que hi ha un problema i que la crisi
econòmica afecta els ingressos de la comunitat autònoma, és
innegable, i que això produirà un augment del dèficit cosa que
sol passar en aquestes ocasions. Això s’ha reconegut també pel
Govern. És normal que en temps difícils i en temps de crisis es
produeixin dèficits per això hi ha aquesta capacitat
d’endeutament de les administracions públiques per a aquests
temps difícils, per donar respostes en els temps difícils.

Sr. Fiol, vostè sap perfectament que el Partit Popular, com
a principal grup de l’oposició, té molts de mecanismes per
intentar dur a terme la seva tasca, la seva principal missió, que
és el control del Govern i és evident que moltes de les mesures
que vostè proposa aquí, encara que no s’aprovin, tendran els
seus mecanismes per demanar les compareixences,  les
preguntes, les proposicions no de llei, les iniciatives necessàries
per dur a terme aquest control del Govern.

Entenem, des d’Unió Mallorquina, que les tres primeres
propostes que fa la moció, més o manco, són la mateixa perquè
el que vostès diuen és constatam un fet, que la comunitat no
ingressa tot allò que estava previst en els pressuposts i, per tant,
intentem crear un mecanisme de control d’aquesta situació i a
veure com evoluciona. Lògicament el nostre partit, Unió
Mallorquina, està d’acord que cada cert temps, cada període de
sessions, el conseller comparegui, ho podem pactar, i, per tant,
li oferim una transacció en el punt tercer perquè a cada període
de sessions el conseller comparegui i reti comptes d’aquesta
evolució dels pressuposts de la comunitat autònoma. No
entenem que haguem de fer una cosa extraordinària com és que
comparegui davant la Diputació Permanent ni que presenti un
pla d’ajustament, perquè aquest pla d’ajustament l’ha anunciat,
des del moment que s’ha anunciat una retallada de quinze
milions a la despesa corrent aquest pla ja està en marxa, ja es
redueixen les despeses perquè efectivament els ingressos han
minvat.

Vostè vol més concreció, lògicament en aquestes
compareixences que tendrà el conseller cada període de sessions
el Partit Popular i vostè si exerceix de portaveu, li podrà
demanar les concrecions que consideri oportunes sobre aquesta
reducció de la despesa corrent que afectarà, com s’ha dit, tots
els departaments.

Finalment, sap perfectament que no estam d’acord amb la
proposta del punt número 4, que és l’eliminació de conselleries
i direccions generals. Un govern ha de tenir l’organigrama que
consideri oportú per assolir la major eficàcia, i això ha fet
aquest govern. Vostès, lògicament, poden discrepar que aquest
sigui l’organigrama més eficaç, però entenem que
l’organigrama s’ha de dissenyar en funció de l’eficàcia i no en
funció de la despesa en alts càrrecs que, lògicament per lluitar
contra la crisi, són números insignificants, i allò que realment
requerim són respostes concretes, reals i eficaces per part dels
departaments amb relació als reptes que té la nostra societat i la
nostra economia.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular, en la seva línia
d’aprofitar la crisi econòmica contra el Govern, ens du una sèrie
de propostes jo diria que bastant vistes i de poca profunditat.
Res nou que no ens haguessin proposat en anteriors debats. Un
pla d’ajustament del pressupost, que de fet ja es fa, que
comparegui el conseller a donar explicacions i la reunificació de
conselleries per eliminar direccions generals. És evident que
donam suport que el Govern, el conseller, reti comptes, com no
podria ser d’una altra manera, les vegades que faci falta, crec
que a més el Sr. Manera ho ha dit en reiterades ocasions, ha
mostrat la seva disponibilitat a venir en comissió, en plenari,
sempre que se li ha demanat. Per tant, si arribam a un acord per
establir amb quina assiduïtat ha de venir no crec que hagi
d’haver gaires problemes. 
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El Govern pren mesures molt més ambicioses i serioses que
les que ens proposa habitualment el Partit Popular. En aquesta
línia recordaria algunes de les mesures que ja s’han posat en
marxa, tota una sèrie de mesures per reactivar l’economia com,
recordem: les mesures fiscals per ajudar a empreses i
particulars, les línies de crèdit per a empreses i comerços,
mesures per combatre la desocupació, mesures de suport social
a persones i famílies més afectades per la crisi, avui,
precisament, aprovarem la llei de serveis socials, crec que és
una passa endavant en aquesta línia. I també destacaria algunes
de les mesures que s’han anunciat darrerament, concretament en
el darrer plenari sobre la crisi econòmica, es va anunciar
l’increment de la renda mínima d’inserció i l’increment de la
dotació econòmica per a les ajudes d’emergència.

En aquest sentit hem de celebrar la decisió del Govern,
encara no anunciada oficialment, però sí que hi ha, per part del
president, la iniciativa d’impulsar un pla de suport a la indústria
de les Illes Balears. Vàrem dir, des del nostre grup, que
respectàvem la decisió que el Govern s’adherís al pla estatal de
suport al sector de l’automòbil, però pensam que la nostra
economia té altres prioritats econòmiques que han d’anar
dirigides a altres sectors industrials amb més implantació a les
Illes Balears i que pateixen els efectes de la crisi econòmica. Per
tant, des del BLOC i PSM-Verds plantejarem, plantejam, que el
Govern ha de fer un esforç per impulsar la indústria i els sectors
productius arrelats en aquest país i que també pateixen la crisi.
Per això, com deia, hem de felicitar-nos per l’acord d’elaborar
un pla de suport a la indústria del nostre país i de dotar aquest
pla amb els recursos econòmics suficients. Pensam que aquest
pla s’ha d’orientar prioritàriament a sectors estratègics vinculats
a la innovació, però també a sectors tradicionals com és el
sector del calçat, els mobles, la bijuteria i també es podria fer
extensiu a altres sectors com la indústria cultural o la indústria
audiovisual.

Per altra banda, tal i com havia anunciat el president en la
seva compareixença del mes passat, el Consell de Govern va
aprovar, precisament la setmana passada, una retallada de
despeses ordinàries de quinze milions d’euros que afectarà, com
vostè deia, Sr. Fiol, totes les conselleries la qual cosa demostra,
des del nostre punt de vista, la capacitat de reacció de totes i
cada una de les conselleries d’aquest govern.

Cal recordar que la proposta del Partit Popular de reduir el
Govern ja l’hem sentida en diverses ocasions, l’han reiterada, i
des del nostre punt de vista aquesta proposta no té altre
fonament que la demagògia. Mentre el Partit Popular fa
aquestes propostes de cara a la galeria, el Govern ha actuat. Vull
tornar a recordar, ja ho vaig dir a un anterior debat, l’exemple
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia que ha eliminat
dos consorcis del seu organigrama, el CDEIB i el CEEI. Això
suposa una passa clara cap a la racionalització i l’austeritat
sobretot si recordam la història de malbaratament de recursos
del CDEIB.

En aquesta línia, vull repetir un argument que també vaig
utilitzar en el plenari sobre la crisi econòmica, la millor política
d’austeritat que es pot posar en marxa per part d’un govern és
molt senzilla, no malbaratar els doblers, no tudar-los, no fer-ne
un mal ús. I aquest govern, des del primer moment, ha fet una
política de racionalitat en la despesa i ho ha fet d’una manera
molt senzilla, realitzant projectes lògics, no desmesurats;
controlant les despeses inútils, coneixent allò que s’assignava
lògicament i evitant robatoris dels recursos públics. Per tant, la
conclusió és evident, només amb una gestió acurada i austera
s’han estalviat moltíssim doblers. Recordin, només, què ha
costat arreglar alguns dels fastuosos projectes de la legislatura
passada i no importa donar noms perquè tots els tenim ben
presents.

En definitiva, el Partit Popular amb la seva actuació i amb
les seves propostes l’únic que cerca és aprofitar la conjuntura
econòmica per treure un rèdit electoral, ni més ni manco el que
fa amb qualsevol situació i en amb qualsevol qüestió. Ho vàrem
veure dissabte passat a la manifestació de l’extrema dreta,
rància i radical, a la qual no varen tenir cap problema a afegir-
s’hi. Per acabar he de dir que pens que estam davant un govern
que mira els problemes de cara, que sense demagògies posa en
marxa mesures realistes per donar suport a l’economia
productiva, per garantir la salut del sector turístic, per fomentar
l’ocupació i combatre l’atur i per donar suport als sectors més
necessitats. Manca posar en marxa alguns dels grans projectes
d’inversió pública prevists en aquesta legislatura, però ja s’hi
està fent feina de valent, com és evident. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Amb
l’excusa de la presència d’un nombrós públic que espera el
debat i l’aprovació d’una important i innovadora llei per a
aquesta comunitat, el Sr. Fiol ha intentat passar un poc de
puntetes sobre una qüestió que reconeixerà que és ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

... de vital importància en aquests moments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Srs. Diputats, una mica de tranquilAlitat.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Intentaré no repetir arguments dels meus companys, però
crec totalment necessari fer una valoració profunda de la seva
moció.
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A l’exposició de motius parlen, una vegada més, de la
necessitat de prendre mesures urgents i permeti’m, Sr. Fiol, els
agrairia que es tranquilAlitzin, però permeti’m que els digui ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, continuï amb la intervenció, continuï. Srs.
Diputats, una mica de silenci.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Permeti’m que li digui que tenc la sensació, i potser estigui
equivocat, que el seu únic interès és esperar que es prenguin les
mesures amb l’única intenció de criticar-les. Vostès saben
millor que jo que qualsevol mesura només pot tenir efectes a
mig o a llarg termini i, per tant, tenc la impressió que només els
interessa la crisi per atacar i per desgastar el Govern. Una crisi
que és molt dolorosa per als ciutadans, però que lamentablement
és l’única taula de salvació per a alguns líders del Partit Popular
i s’aferren ben fort. És una sensació que tenc, perdoni’m, Sr.
Fiol, que la tengui, però l’he volguda manifestar i ja he dit que
puc estar equivocat.

Una prova d’aquesta sensació és que en un any el Partit
Popular no ha presentat cap mesura real, concreta o possible i ha
posat tot l’accent i tota la seva força en la crítica constant a
qualsevol acció de Govern, ja sigui d’aquest autonòmic o del
Govern central. Mal si corda, mal si no corda. No serà perquè
el president Antich no els hagi convidat a sumar, a colAlaborar,
a estar al costat del Govern, dels agents socials, dels sindicats,
de les patronals. La resposta és sempre, ha estat, que no, que no,
i avui mateix els recordava que és l’única oposició que sempre
està a la contra.

El que tenc molt clar és que vostès i nosaltres tenim
prioritats molt distintes. Aquesta moció posa de manifest que la
seva gran prioritat, la seva gran preocupació, així ho vénen
anunciant i denunciant les darreres setmanes i mesos, és el
dèficit, és el desequilibri pressupostari i per a tan noble objectiu
reclamen retallar despesa corrent, tant de bo haguessin tingut
aquesta obsessió pressupostària abans, tant de bo els hagués
preocupat abans el rigor, la transparència, l’equilibri, la
prudència i totes aquestes virtuts que ara reclamen, però que no
varen aplicar.

Duim ja una llarga temporada que el Partit Popular apelAla,
reclama, exigeix austeritat. Aquella que no varen practicar. Ja
que la invoquen tant voldria fer una reflexió, l’austeritat és un
valor que ha de regir sempre el comportament, ha d’impregnar
tot comportament i ha de ser obligatori i inexcusable quan es
tracta de la cosa pública. Per tant, l’austeritat es practica i no es
predica, és com el valor d’un soldat que se li suposa, i si sempre
s’ha de practicar més important ho és fer-ho en temps de
bonança. Una lliçó molt antiga la trobam al Gènesis quan a
Josep, desprès d’interpretar els somnis del faraó, el fan
governador d’Egipte. Durant els set anys de bonança Josep va
imposar austeritat ordenant construir magatzems a les ciutats i
omplir-los de gra, recollint el 20% de la collita, deixant de
banda el 20%. Durant els set anys de sequera, de les vaques
magres, va repartir el gra al poble. Per tant, com deia, austers ho
hem de ser sempre, però és més important ser-ho en temps de

bonança, ja que després és impossible, després la prioritat no és
l’austeritat sinó la generositat, la solidaritat, i aquesta és la
nostra prioritat.

Aquesta teoria dels cicles econòmics com pot veure, Sr.
Fiol, és molt antiga. És ja a La Bíblia, està analitzada per
multitud d’economistes, és acceptada per quasi bé tothom. La
política econòmica, fiscal o pressupostària ha de ser anticíclica.
Per tant s’ha de ser prudent, s’ha de ser mesurat, s’han de
detreure recursos estalviant en temps de bonança per utilitzar-
los en els moments en què fa falta. Per sort en aquest país un
govern, un president, el Sr. Rodríguez Zapatero, va practicar
aquestes ensenyances...

(Rialles)

Va tenir superàvit...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

M’agrada. Agraïm els aplaudiments al president Zapatero
perquè és ben hora que li sigui reconegut, perquè és ben cert
que...

(Continua la remor de veus)

...el Sr. Rodríguez Zapatero, i vostès supòs que ho saben, ha
tengut superàvits històrics en el pressupost de l’Estat, ha tengut
superàvits històrics a la Seguretat Socials, ha tengut una
reducció del deute.

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Per desgràcia, per desgràcia per a aquesta comunitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

...el senyor..., l’anterior govern del Sr. Matas i la Sra. Estaràs
no va fer el mateix, per a desgràcia d’aquesta comunitat. Van
apostar per inflar un sector immobiliari que ja anava accelerat,
etc., etc.

(Més remor de veus)

I els que no van mirar prim ara que vénen mal donades, i ara
que de la despesa pública depenen molts ciutadans per
sobreviure dignament, ara reclamen austeritat. 

Aquest debat, Sr. Fiol, l’hem tengut moltes vegades i ja veig
que no ens acabam d’entendre, i un amic em va recomanar:
“Saps què has de fer? Conta-li un conte, conta-li una faula”; jo
n’he anada a cercar una a la biblioteca pública, es diu La cigala
i la formiga. La volia llegir però li faré cas, resumiré, no la
llegiré però sí que la pos a la seva disposició. I és un conte que,
com sabeu, primer hi ha la primavera, el bon temps; després hi
ha l’hivern i en aquest conte l’hivern és més dur del normal, i
les formigues, a més d’anar justetes, reben una visita, que és la
visita de la cigala. Tot d’una reneguen però després la deixen
passar, i al cap de poc temps resulta que la cigala ja s’asseu i ja
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comença a donar lliçons, i la reina de les formigues li contesta
molt educadament, com intent jo a pesar dels aldarulls a la sala,
li contesta que necessiten tots els recursos, que en aquells
moments necessita tots els recursos. Demana a la cigala:
“Ajudi’ns, perquè hi ha molta feina per millorar el formiguer.
Pensi que hem de ser més solidaris, que hi ha formigues que han
fet molta feina durant tot l’hivern i mereixen l’ajuda de les més
fortes”. Per tant la reina va ordenar repartir tot el gra...

(Remor de veus constant)

...i totes les formigues...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, tranquilAlitat.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

...van tenir un hivern molt dur però molt ocupat, les més
fortes van ajudar les més febles i quan va arribar la primavera
totes se sentien més feliços, i conte contat, conte acabat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero.

(Petit aldarull a la sala)

Vol fer ús de la paraula el Sr. Fiol?

(Continua la remor de veus)

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, ja que
ha sortit a rotlle Moisès, val a dir que aquí hi ha personatges
dignes de La corte del faraón, i efectivament la història d’en
Moisès és molt alliçonadora, perquè efectivament a La corte del
faraón antic Moisès li va dir: “- Vendran les plagues, vendrà el
mal temps. - No et creim. - Vendran els llagosts. - No et creim. -
Moriran els primogènits...”. Moriren, totes aquestes coses
passaren. És a dir, que el Gènesi conté moltes...

(Alguns aplaudiments)

...explicacions interessants i de les quals podríem treure
moltes conclusions. O no els vàrem dir, a vostès, “aquest
pressupost no quadra”? O no els vàrem dir, a vostès, “els
ingressos no es produiran”?, el dia del debat sobre els
pressupostos del 2009. O no els avisàrem fa més de dos anys
que estàvem davant una crisi?, i aquí s’ha negat la crisi, s’ha dit
que els pressuposts eren bons, s’ha dit que tot quadrava fins que
avui el faraó antic i la seva cort, de la qual és molt destacat
membre el diputat que ens ha parlat, han de dir “no, és que és
ver que els comptes no surten...”

(Rialles)

“...és que és ver que els ingressos no es produeixen, és que
és ver que haurem de retallar d’aquí i retallar d’allà”. 

I aquesta moció l’únic que demana és que això s’expliqui en
el Parlament, no demana res més en el fons, i vostès han
caminat i caminen cada vegada més per un camí..., no voldria
dir la paraula ocultisme però és l’única que se m’ocorre;
qualcuna que s’hi pugui assemblar. 

Vostès el que faran la setmana que ve amb el decret dit
Grimalt és un cas clar d’ús pervers de la legislació per intentar
eludir els controls parlamentaris. I el que han fet per passiva, i
el que han fet per passiva no duent a aquest parlament la
discussió de les esmenes del decret Nadal és el mateix, és un ús
pervers i maniqueu de les institucions jurídiques que té la nostra
legislació, que té aquest parlament. Per tant vostès estan
caminant per un camí que ens desagrada molt i els ho hem de
dir i els ho hem de dir amb tota claredat.

Per tant aquesta moció l’únic que pretenia és evitar aquest
camí, saber la realitat, i ho fèiem a més basats en la bona
predisposició del conseller, que l’altre dia -ho he dit i ho torn
repetir ara que hi és- amb un atac de sinceritat va explicat com
era tota la situació i les grans dificultats a què ens enfrontam.
Molt bé, ara el faraó ja ha reconegut el mal dins Egipte; ara
vegem si són capaços de solucionar tot això. I el Parlament, el
Parlament té dret a saber com estan les coses, el Parlament té
dret... Llegaremos a la tierra prometida, no te preocupes. Por
supuesto que llegaremos a la tierra prometida.

(Alguns aplaudiments, rialles i remor de veus)

Vamos, vamos si llegaremos, vamos... Bien es verdad que
Moisés... ¡Por favor! Moisés no llegó a la tierra prometida,
pero el pueblo elegido sí. Esto lo sabe todo el mundo, en fin,
hay que releer el Génesis, está claro. Bien, el asunto
sencillamente es que se proponen cuatro cosas. ¿No se
aceptan?, bien, pues no se aceptan. La transacción que sugiere
Unió Mallorquina l’admetem, que hi hagi una presència
trimestral, crec que em deia, del conseller per explicar
l’evolució de la crisi com una cosa normal i reglada. Idò estam
d’acord en aquest punt. Si en els altres no, podem fer una
votació separada; el que trobin i el que considerin.

Però en qualsevol cas la moció només pretén, i molt
principalment, tenir un coneixement detallat..., no que el tenguin
vostès dins el Govern, que el tengui l’oposició, que el tenguin
els ciutadans d’on és el retall, què es retalla, de quins conceptes
pressupostaris es retalla i d’on surten aquests estalvis, perquè
desgraciadament a alçades d’avui no els creim. És que és un
problema de credibilitat. Vostès, fent tot això que fan dels
decrets lleis..., bé!, si nosaltres haguéssim fet el decret llei
Grimalt, si nosaltres haguéssim fet el decret llei de l’hospital
d’Eivissa, és que no jo sé què hagués passat, és que jo, al que
era president del Consell d’Eivissa, no sé què li hagués passat,
perquè vaja, vostès es passen moltíssimes normes, tots aquests
decrets, per capell, i per tant mereixen un control i un control
seriós, i el volem fer, i la manera de poder-lo fer és tenir
naturalment la informació, és tenir el coneixement i és saber
realment què retallen i què no retallen. 
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Vostès han d’ajustar el pressupost, l’han d’ajustar perquè no
els queda més remei, perquè està desequilibrat i perquè el que
els vàrem dir el novembre ha resultat cert. Les premonicions
que tothom sabia menys vostès que decaurien els ingressos han
estat certes, que hi hauria menys recaptació per impostos ha
estat cert, i el mateix conseller ho va reconèixer l’altre dia i per
tant ara hem de (...) un ajustament. Això és el que passa amb
tots vostès, i aquest moció tan detestada i tan lamentada per
vostès idò perseguia, com sempre fan les mocions del Grup
Popular, no un exercici que vostès diuen, demagògic i d’intentar
treure profit polític de la crisi, sinó al contrari, poder conèixer
amb suficiència els elements reals que manejam per configurar
una opinió seriosa i rigorosa, cosa que en aquest costat que tenc
a la meva esquerra del Parlament no és cosa freqüent.

Gràcies.

(Aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, abans de procedir a la votació, m’agradaria saber si hi
ha acord en el que és assentiment en els punts 1 i 2, i en el tercer
amb la incorporació de la proposta d’Unió Mallorquina?

Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem que no als punts 1, 2 i 4.
I on hem fet una proposta, bé, el Sr. Melià ha fet una transacció,
és en el punt 3, de canviar la paraula “trimestral” per “cada
període de sessions”. Açò és el que el nostre grup també veuria
bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò no hi ha assentiment.

Doncs només hi ha assentiment en el punt 3. Els altres van
a votació, i la votació pot ser conjunta? Molt bé.

Doncs passam a votar i votam.

A favor, 25 vots; en contra, 26. Per tant queda rebutjada la
moció.

IV. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Socials del Projecte de llei RGE núm. 9916/09, de serveis
socials de les Illes Balears.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que és relatiu al
dictamen del Projecte de llei de serveis socials de les Illes
Balears. Per presentar el projecte per part del Govern la Sra.
Santiago té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats, bon dia a
tothom. Vull donar la benvinguda als representants dels consells
insulars, dels ajuntaments, de les entitats, dels colAlegis
professionals i dels sindicats que ens acompanyen en aquesta
sessió parlamentària, en la qual el Govern proposa l’aprovació
d’una nova llei de serveis socials.

Tot i la importància que tenen en la generació de cohesió
social i en la compensació de desigualtats socials i
econòmiques, els serveis socials a la nostra comunitat autònoma
són el pilar més feble de l’estat de benestar. Amb aquesta
proposta de llei aquest fet ha de canviar. Amb el nou text, si
l’aprova del Parlament, els serveis socials passaran a ser
preponderants en la protecció de les persones davant les
problemàtiques que les puguin afectar en el lliure
desenvolupament de la seva vida, bé per a persones o famílies
que demanen l’atenció dels serveis socials al llarg de la seva
vida o en etapes perllongades, com persones amb discapacitat
greus; altres persones que ho necessiten en situació
d’emergència o de crisi, com estat vivint durant aquesta crisi; i
d’altres que ho puguin necessitar puntualment.

La llei en vigor aprovada l’any 1987 conté declaracions de
principis i manaments generalistes que han derivat, en bona
part, en un sistema assistencialista i voluntarista. Amb la llei en
vigor la ciutadania no té vertader dret a obtenir els serveis que
poden necessitar. Aquest, per a nosaltres, és la clau, el dret. Una
de les conseqüències d’aquesta vessant tan assistencialista ha
estat l’estigmatització durant molts d’anys dels mateixos serveis
socials, que també és necessari canviar. 

Per altra banda, davant les accions dirigides a grups i
persones que es poden considerar clàssics dels serveis socials -
persones amb discapacitat, persones majors, menors
desemparats, persones en risc d’exclusió social, etc.- hem de
considerar també l’aparició de nous reptes als quals hem de
saber fer front des de les polítiques públiques. El naixement
d’una societat diversa fruit de corrents migratòries actuals,
l’aparició de noves tecnologies de la comunicació que poden
generar un nou tipus d’exclusió per culpa del seu
desconeixement o per la dificultat al seu accés, l’envelliment
demogràfic és una constant a països desenvolupats, les
transformacions en el si de la família, la dificultat per a
l’emancipació dels joves, l’entrada de la dona en el mercat de
treball de forma massiva i ja irrenunciable o la persistència de
la violència masclista, representen tots ells i cada un d’ells nous
paradigmes als quals hem de donar resposta.
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Conjuntament amb aquesta necessitat de canviar una llei de
fa més de 20 anys als nous reptes que tenim socials, també hem
de considerar l’increment de la demanda i l’exigència dels
ciutadans i les ciutadanes envers els serveis socials que mica en
mica, molt poc a poc, s’han fet presents a la nostra cultura.

Tot l’exposat feia imprescindible elaborar una nova llei, una
llei moderna que ens connectàs amb l’Europa social i no sols
amb l’Europa econòmica i mercantil, una llei que reconegui
drets subjectius i que sigui capaç d’avançar per a la consecució
del que es ve denominant quart pilar del benestar social, que la
Llei de dependència només n’és un filament, és a dir, cap a la
universalització del sistema de serveis socials, com ara ho són
l’educació, la salut i el sistema de pensions. Entenem per drets
subjectius aquells que poden ser reclamats davant
l’Administració o en seu judicial perquè el ciutadà o la
ciutadana és coneixedor del dret que l’empara i dels deures que
li genera. 

Aquest projecte de llei preveu per primera vegada a la nostra
comunitat autònoma l’aprovació d’una cartera de serveis que ha
d’incloure les prestacions tècniques i econòmiques a què la
ciutadania ha de tenir dret, però no només es vol quedar en una
declaració d’intencions d’elaboració d’aquesta cartera, sinó que
obliga el Govern que en 18 mesos de l’entrada en vigor ha
d’estar elaborada i aprovada aquesta cartera. Aquesta cartera de
serveis ha d’incloure necessàriament quins han de ser els titulars
per a cada un dels serveis o per a cada una de les seves
prestacions: persones majors de 60 anys, persones menors de 18
anys, població general... Com s’ha d’accedir a aquestes
prestacions: no s’hi accedirà d’una forma generalista, s’hi
accedirà a través d’un informe tècnic igual que passa amb salut;
no tothom es fa una analítica, ho fa la derivació d’un metge; de
la mateixa manera els professionals dels serveis socials
marcaran la forma d’accedir a aquestes prestacions. Quins
continguts ha de tenir cada una d’aquestes prestacions, o
econòmiques o tècniques. El caràcter gratuït o no de la
prestació: la llei preveu la possibilitat de copagament. I quina és
l’administració que ha de gestionar el servei.

Una de les crítiques que ha tingut aquest projecte de llei en
el seu procés parlamentari és que la mateixa no incorpora ja la
cartera. Hem optat per elaborar aquesta cartera en forma de
decret perquè el major dinamisme de l’elaboració o canvis en el
decret permet la seva modificació més ràpida en la mesura que
apareguin noves necessitats o que la pràctica, el coneixement o
la investigació puguin introduir noves prestacions i noves
respostes. Això es fa, per exemple, en sanitat, on hi ha una llei
que estableix quins són els drets en sanitat, però després sempre
hi ha una cartera de serveis que s’està modificant de forma
contínua per donar les prestacions als ciutadans. 

Creguin-me que és un decret no perquè vulguem fugir del
debat, tot al contrari, el que volem és crear una forma dinàmica
per poder modificar les necessitats o les formes jurídiques o
administratives una vegada que apareguin noves necessitats, i
amb aquest compromís des de la conselleria volem que aquesta
cartera sigui amplament consensuada. Per això ens
comprometem en seu parlamentària, com és avui, a la creació de
comissions de feina on estiguin representats els grups
parlamentaris, els consells insulars, els ajuntaments, les entitats
més representatives, els colAlegis professionals, per poder
elaborar un decret de cartera de serveis que tengui una clara

connexió amb les necessitats reals i actuals i, a la vegada, que
tingui una perspectiva de futur de les noves demandes, que no
sigui el decret del Govern sinó la cartera on tots i totes ens
vegem representats. Aquest decret ha d’incloure necessàriament
quina ha de ser la seva fórmula de finançament de cada una de
les prestacions, i quina ha de ser l’administració que ho gestioni;
som molt conscients que sense finançament no es poden
desenvolupar drets.

Però no tot queda pendent d’una cartera de serveis. Amb
l’aprovació d’aquest projecte de llei ja s’assignen un drets als
usuaris, com ara per exemple rebre valoració de la seva situació,
disposar d’un pla individual d’atenció personal, participar en la
presa de decisions sobre el procés d’intervenció social al qual
està subjecte, assignació d’un professional de referència, el dret
a domiciliar-se... Per tant aquest concepte de dret subjectiu a
nosaltres ens marca la importància d’aquesta llei o d’aquest
projecte de llei.

Una altra de les finalitats de la llei és l’organització del
sistema de serveis socials. Així, el projecte de llei introdueix
elements homogeneïtzadors amb la finalitat de garantir unes
condicions mínimes i de qualitat dels serveis en tot el territori
de la comunitat autònoma, i ho fa establint zones bàsiques i
àrees territorials que vénen determinades per un nombre màxim
d’habitants. Caracteritza també les unitats de treball social, que
ara es coneixen per UTS o per serveis d’atenció primària i que
han crescut d’una forma absolutament arbitrària i voluntària, i
la seva composició professional, que com a mínim ha de ser de
treballador social, d’educador social, de treballadora familiar i
d’auxiliar administratiu. 

S’estructura també com han de ser els serveis socials, de dos
tipus: els serveis comunitaris, que seran el primer nivell del
sistema públic, i que seran els de base, de caràcter polivalent i
territorial, i també de caràcter territorial els sectorials dirigits a
colAlectius amb problemàtica específica, però que han de ser
comunitaris, com per exemple els centres de dia. I un segon
nivell seran els serveis socials especialitzats, com per exemple
ara una residència.

Amb aquest projecte de llei s’aposta pel protagonisme dels
consells insulars en el desenvolupament i la gestió dels serveis
socials, tal i com marca l’Estatut en vigor. Però també s’aposta
de forma molt clara pel món local. Privant així l’actuació de les
instàncies més properes a la ciutadania, sempre que se’n
garanteixi l’eficiència. Aquesta opció exigeix una
descentralització i un traspàs de competències als ajuntaments.
El Govern preveu la planificació, l’ordenació, la coordinació
general del sistema i garantir la cobertura i la qualitat de les
prestacions, així com la igualtat d’accés als serveis i a l’equilibri
territorial, i queda de forma molt reduïda la gestió, només en els
casos que tengui sentit la gestió de caràcter interinsular.
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Un altre eix central del projecte de llei és que aposta
clarament per la planificació, que es considera com un element
fonamental per aconseguir actuacions ordenades i coordinades
i realistes i eficients per fer front a les necessitats socials. Així
preveu l’elaboració de plans estratègics per part del Govern i
dels consells insulars i d’obligat compliment i a més també,
explicitant terminis. La constitució del comitè d’avaluació de
necessitats dels serveis socials, que serà l’encarregat d’estudiar
les necessitats socials. Estableix també, com no pot ser d’una
altra manera, les normes de colAlaboració amb les entitats
privades sense ànim de lucre i que tant han contribuït al
desenvolupament dels serveis socials a la nostra comunitat i que
han demostrat que el compromís i la reivindicació pot anar
acompanyada de la gestió dels serveis i de la qualitat de la feina.

La concertació s’estableix com la principal forma de
colAlaboració amb el tercer sector i li reconeix el dret a
participar i a ser consultats a través del Consell Social de
Serveis Socials. Aquest consell social tendrà la funció de
consulta, però també de supervisió a l’administració pública,
mitjançant l’emissió d’informes anuals sobre l’estat dels serveis
socials, debatre sobre la normativa, els pressuposts i la seva
liquidació anual. En aquest consell social no sols participaran
les entitats, sinó també els sindicats, les administracions i els
agents socials. També es fa una especial menció als
professionals que han estat des de l’any 80 els principals
impulsors dels serveis socials, de vegades en situacions
pràcticament preconstitucionals m’atreviria a dir. S’introdueix
la figura del professional de referència. Es reconeix el necessari
caràcter interprofessional de la intervenció social i s’incorpora
com a dret del professional el de rebre una formació adequada
i permanent. Finalment, té un conjunt d’articles que regulen les
autoritzacions, les infraccions i les sancions de tot el sistema de
serveis socials.

Des de la conselleria sempre treballam en equip, i aquesta
llei no és una excepció, és el fruit de la reflexió i la feina en
comú dels polítics i tècnics. Però vull donar les gràcies al
director de Planificació, Sr. Andreu Horrach; al cap de Serveis,
Sr. Josep Quevedo; a la Sra. Rosa Arregui i al Sr. José Maria
Bezares, que varen ser els encarregats de fer la primera
elaboració del document i donar-li forma jurídica, i al director
general de Dependència, Sr. Juan Manuel Rosa, per la seva
especial contribució. Als consells insulars, per les intenses
reunions mantingudes durant setmanes que varen possibilitar
que el que era un compromís polític es convertís en un projecte
de llei que avui esperem que sigui aprovat. Agrair a les entitats,
als sindicats, als colAlegis professionals i a les conselleries del
Govern les seves aportacions que han millorat el text i l'han
enriquit substancialment. De la mateixa manera, a tots els grups
parlamentaris que mitjançant les seves esmenes han ajudat que
el document reculli les diverses sensibilitats i preocupacions
polítiques.

Aquesta llei ha seguit un procés molt participatiu, que
respon a la convicció que la recerca del consens polític i social
és fonamental quan es tracta de legislar en temes tan amples i de
tanta repercussió social. Tot l’exposat de forma molt reduïda es
recull en els 139 articles i 24 disposicions. Articles i
disposicions que donaran drets subjectius als ciutadans i a les
ciutadanes, que ordenaran els serveis socials competencialment
i territorialment, que regularan i garantiran la participació civil.
que defineixen la planificació com a responsabilitat pública, que

dignifiquen el colAlectiu de professionals que treballen en el
sistema de serveis socials, que permetran veure els serveis
socials com un sector econòmic productor de riquesa i que no
sigui vist exclusivament com un generador de despesa. 

Sabem que és un camí que comença a fer-se, no serà ràpid,
necessitam temps i pressuposts. No volem crear falses
expectatives, però ha de ser la voluntat del Parlament que
autoritzi i empenyi aquest govern i els progressius a aconseguir
aquest repte, igual com ho hem aconseguit socialment en salut
i en educació.

Des de la conselleria creim que hem d’impulsar polítiques
que ens ajudin a crear una societat civil forta i estructurada,
polítiques que ens permetin crear nous jaciments de llocs de
feina estables i qualificats, polítiques que afavoreixin la qualitat
de vida de les persones i que siguin útils per reduir les
desigualtats socials i millorar la distribució de la riquesa que
generam entre tots. Creim sincerament que aquest projecte de
llei pot colAlaborar a aconseguir aquests reptes. I perquè creim
que unes polítiques socials avançades són a les illes no només
-que també ho són- una opció política i social, sinó que també
són una opció de construcció del país, demanam a aquest
parlament que aprovi aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. 

A continuació passam a debatre les esmenes que es
mantenen en aquest projecte de llei per part del Partit Popular
i que són les RGE núm. 13335, 13341, 13342, 13343, 13344,
13345, 13350, 13351, 13352, 13353, 13354, 13355, 13356,
13357, 13358, 13359, 13360, 13379, 13361, 13362, 13378,
13363, 13380, 13377, 13665, 13366, 13367, 13368, 13381,
13369, 13370, 13371, 13372, 13373, 13374 i 13376/08.

Per defensar-les el Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Permetin-me també que saludi molt especialment tot un conjunt
de colAlectius socials avui presents en aquesta cambra, que és la
cambra de tots i precisament es demostra que és de tots quan hi
ha presència també de tots els colAlectius i molt destacadament
de grans professionals, professionals de referència a la nostra
comunitat autònoma, que no només em mereixen tot el respecte
del món, sinó que puc dir amb satisfacció que he compartit
hores de feina amb ells i mereixen tot el meu reconeixement.
Vagi per endavant el meu reconeixement a tots aquests
colAlectius i aquests professionals primerament.
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Amb la celebració d’aquest plenari, arribam avui a la fase
final de la tramitació de la nova Llei de serveis socials. Sense
cap dubte avui és un dia especialment important per a un àmbit
en què s’han de buscar solucions a les problemàtiques
d’aquelles persones que pateixen de menys oportunitats per a la
igualtat, que són més fràgils a l’entorn social i econòmic actual
i que requereixen d’un suport clar, concret, immediat i efectiu.
En aquest sentit els he de dir, senyores i senyors diputats, que el
Grup Popular d’aquesta cambra està satisfet de dues coses. La
primera és haver fet el màxim que ha estat al seu abast per fer
propostes i buscar vies de diàleg i consens, crec que ho hem
intentat i la consellera no em farà mentider quan faig aquesta
afirmació. La segona és haver centrat les nostres reflexions i
iniciatives pensant que estan allà fora, dels quals molts de saben
de lleis ni de normes, però que tenen gairebé un màster en
intentar subsistir i superar dificultats, ja sigui dintre de l’àmbit
de la inclusió social, de la pobresa, de la dependència, dels
menors, de la violència de gènere i d’un llarg etcètera.

Per altra banda del que no estam satisfets i hem de demostrar
certa tristesa, és del resultat del diàleg establert, que maldament
s’ha portat a terme, finalment hem de recórrer a valorar els
resultats d’aquest diàleg. Això demostra l’escàs resultat de les
més de cinc reunions amb la conselleria per part del Grup
Popular, a petició fins i tot del diputat que els parla. 

També lamentam que la ponència d’aquesta llei duràs 17
minuts, que l’oportunitat que teníem en aquest parlament per
debatre aquesta llei àmpliament duràs 17 minuts, que
l’oportunitat que teníem per parlar-ne amplament i a més a
debatre totes i cada una de les qüestions duràs 17 minuts. Una
ponència de llei que va venir posteriorment amb una oposició
claríssima de totes i cadascuna de les propostes presentades pel
Partit Popular i és que en aquella mateixa ponència no es va
aprovar ni una sola proposta del partit de l’oposició. I dic del
partit de l’oposició perquè som els únics. Un resultat que
finalment es reflecteix en 9 esmenes aprovades de les 49
presentades pel Partit Popular i 4 transaccions que també se
sumen al text, del qual he de dir que n’estam especialment
orgullosos, però que no ens satisfà amplament, sobretot després
d’haver presentat una esmena a la totalitat que en el seu moment
es va dir en aquesta cambra que era per quedar bé i que es
defugia, enteníem, de les qüestions profundes que presentàvem
i que ens segueixen interessant i preocupant i ben segur, n’estic
convençut, també preocupen als colAlectius que avui estan
presents en aquesta cambra.

Així, veim com s’incorporen propostes fetes pel Partit
Popular en aspectes que entenem rellevants, com la necessitat
d’incloure els conceptes d’equitat i cohesió territorial. El fet de
l’atenció social ha de rebre uns recursos territorialitzats i
equilibrats entre les diferents illes i municipis, per tal que els
ciutadans puguin rebre el suport de manera equitativa, els drets
dels ciutadans a estar informats del procés d’intervenció social
i de participar en l’elecció dels serveis i prestacions entre les
opcions que es presentin a l’administració, la necessària
coincidència entre la zonificació dels serveis socials i la
zonificació que també manté en salut, de manera que es potenciï
la coordinació sociosanitària; a més d’altres puntualitzacions i
propostes que agraesc que hagin estat acceptades, però que
queden molt lluny de contemplar aspectes que mantenim com
a rellevants a les 36 esmenes que portam avui en aquest plenari,
amb la intenció de continuar recaptant l’atenció del Govern i

dels partits que li donen suport i de tots i cada un dels diputats
aquí presents, amb la nostra responsabilitat de donar la millor
resposta a aquells que estan allà fora, a aquells que ens han de
menester. 

En aquest sentit, demanam una darrera reflexió entorn a
qüestions com la necessitat de la creació d’una cartera de
serveis que vengui acompanyada d’un estudi de la despesa real
i actual, és l’esmena RGE núm. 13351, la qual ha estat
rebutjada. També el fet que l’avaluació de la qualitat dels
serveis socials vengui per part de tercers organismes, i és que
avui tenim una circumstància, per exemple en els consells
insulars, ens acompanya el conseller executiu del Consell de
Mallorca, on el mateix consell insular és aquell que executa els
serveis, aquell que n’exerceix la inspecció i a més a més, ara,
amb aquesta llei, s’autoqualificarà i autovalorarà la qualitat.
Entenem que això s’hauria de separar, la qualitat en tot cas
hauria de ser un element objectiu, diferenciat, allò que vengués
avaluat per un extern, que ens donàs credibilitat i fiabilitat. 

També que s’inclogui un punt més a l’article 41, referent a
les competències de les unitats de treball social, per tal que la
seva funció pugui variar en funció de si el municipi opta per
reclamar les competències dels serveis socials, per tal que això
ho pugui regular el mateix ajuntament, que en tot cas assumeixi
les competències. És l’esmena RGE núm. 13365.

També afegir un punt més a l’article 41, que es contempli
que el finançament de les unitats de treball social, en totes
aquelles competències que no són pròpies del municipi es
nodriran dels recursos establerts a tal efecte per part dels
consells insulars i/o comunitat autònoma, mitjançant els
mecanismes que s’estimin oportuns en cada cas. També la
necessitat de reduir organismes contemplats a l’article 44, com
per exemple subsumir l’àrea d’assessorament tècnic dins el
comitè de coordinació de benestar social, perfectament seria
assumible i contribuiria a evitar una distribució, crec, massiva
d’organismes que en ocasions crec que no ajuden a centrar
l’atenció sobre el que necessitam.

Tot això i entre altres qüestions no menys rellevants, però
que les limitacions del temps no em permeten exposar en
deteniment i que no m’agradaria que m’impedissin indicar tres
temes que sí consider fonamentals, imprescindibles i que avui
anam camí de permetre que no quedin resolts en el text actual.

El projecte de llei es presentava a la premsa l’1 de novembre
del 2008 amb un titular recollit a tots els mitjans de
comunicació: “Balears garantizará por ley alojamiento,
comida y vestido a todos los ciudadanos”. Aquest fet que
entenem que és positiu i que comporta promoure un dret
subjectiu dels ciutadans, ve a convertir-se en un desig si després
anam a les realitats expressades a la memòria econòmica, i no
és altre que no hi ha cap indici de càlcul de les necessitats
econòmiques que aquest fet comportarà, ni cap instrumentació
de com es pensa portar a terme. Som conscient que el
desenvolupament de la llei ha d’aclarir moltes coses, però avui
el Govern ens demana que donem suport a la signatura d’un xec
en blanc, en el qual ni tan sols hi ha una estimació de les
persones que actualment pateixen aquestes circumstàncies de la
constatació que suposa l’activitat dels recursos ja existents, ni
tan sols del càlcul estimatiu, en funció de la realitat que
coneixem evolutiva i en el cas dels anys. Tot un seguit de dades
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que esperàvem veure a la memòria econòmica, com veim a
altres lleis d’altres comunitats autònomes i que a la nostra
comunitat autònoma no ho tenim. Sra. Consellera, no li deman
que endevini el futur, li deman que tenguem la mínima previsió,
la planificació que vostè comenta que tendrem a partir d’aquesta
llei de serveis socials, però que no feim a una part tan
transcendent com pot ser la part econòmica, la part de la
memòria econòmica que ens ha d’indicar per allà on caminam.

Sra. Consellera, aquesta llei no concreta res dels aspectes
econòmics, se sustenta en un sòl d’arena, mica sòlid i que no
aguanta, que vostè digui que pagarà el 50% dels serveis socials
bàsics, quan ens diu que això s’arreglarà amb poc més de 3,5
milions d’euros, acompanyat de frases tan eloqüents com les
que li llegiré a continuació. Quan parlam dels llindars mínims
de finançament dels serveis socials comunitaris bàsics, indicam
l’aportació de l’administració de la comunitat autònoma,
s’esmenta textualment i li ho llegiré: “la manera de determinar
el cost dels programes i l’establiment de criteris diferents per a
les zones d’actuació preferent, s’ha de regular
reglamentàriament”. Ja veurem en el futur com ho farem. Clar,
el seu argument és que això es determinarà quan es concreti la
cartera de serveis. Però és que les frases que ens trobam a la
memòria econòmica a continuació, tampoc no ens conhorten
massa. I veim precisament que quan es parla que la cartera
bàsica serà l’instrument que definirà les prestacions del sistema,
en càrrec a l’administració autonòmica, veim específicament
que es diu que en el moment en què se sistematitzin aquestes
prestacions se podrà quantificar la despesa. Ja ho veurem, i és
un dubte més que ens preocupa, Sra. Consellera.
"Reglamentàriament es definiran les ràtios de professionals que
han de treballar als distints tipus de serveis", una vegada més
després obligarem als ajuntaments a assumir unes ràtios
específiques i encara no sabem com ho pagarem.

"El Pla estratègic de serveis socials i els plans sectorials són
instruments que també tindran el seu impacte en el pressupost
de la comunitat autònoma", però no ens diu com, "que es
desenvolupen posteriorment a l’aprovació de l’avantprojecte de
llei i que a hores d’ara és impossible de quantificar". Vostè a la
memòria econòmica ens diu que és impossible quantificar els
serveis socials base, cosa que és molt curiosa. En referència al
càlcul del cost dels serveis comunitaris bàsics, diu que "aquesta
conselleria disposa d’informació agregada que dificulta
l’elaboració d’estimacions més afinades, més de detall, sobre
recursos econòmics que es destinen a cada un dels distints tipus
de serveis". Sra. Consellera, vol dir que no són capaços de
quantificar aquest cost en serveis socials avui, en aquest
moment, el cost que tenen les entitats, el cost que tenen els
ajuntaments, el cost que té vostè i els costos que tenen els
consells insulars. Com a mínim en aquesta llei hauríem d’haver
estat capaços de constatar la realitat actual, el que està costant
avui, de tal manera que aquest sigui el sostre mínim pel qual
comencem a construir, vostè i nosaltres, conjuntament de la mà,
fent feina per a tots els colAlectius, però sense cap dubte amb un
sòl ben ferm, el més ferm possible.

La segona qüestió, permeti'm, Sra. Consellera, que li digui
que és la cartera de serveis socials que vostè n’ha fet esment
anteriorment, que ha d’arreglar tots els nostres problemes i que
ha decidit que es faci via decret. Jo no li critic que es faci via
decret, Sra. Consellera, a mi me pareix bé que es faci via decret,
li ho vaig dir el primer dia, li ho vaig dir al seu director general,
Sr. Horrach, amb qui he tengut oportunitat de compartir diverses
reunions. Li vaig dir que només volia una oportunitat, poder
debatre la primera cartera de serveis socials, de tal manera que
aquesta primera cartera de serveis socials marqui el límit a partir
del qual començarem a fer feina per construir uns millors
serveis socials, i en aquest sentit no veim a cap racó de la llei
que se reculli la realitat actual dels serveis socials i des d’on
començam a construir. Sra. Consellera, amb aquesta llei a la mà
ho podríem fer per decret, sense debatre en aquest parlament, a
pesar que recull el guant de la seva proposta que ha fet a la
intervenció anterior, podria passar que ens dediquéssim a fer un
decret dels serveis socials menors de com ho tenim ara. Podria
passar, podria passar amb la llei a la mà i justificat per aquesta
llei. És el que entenem que no ha de passar mai. 

El fet que no existeixi una cartera mínima de serveis i que
aquesta tengui un any i mig per fer-se, ens posa davant d’un
escenari poc engrescador. Vostè usurpa a aquesta cambra aquest
debat per un costat, però vostè també es posa davant d’un
calendari on just abans de les eleccions del 2011 definirà
aquesta cartera i la pressupostarà l’equip posterior. Qui
pressupostarà l’any sencer d’aquesta cartera de serveis,
d’aquesta llei de serveis socials no serà aquest govern, serà el
pròxim, i això ens preocupa. Entengui que li presenti aquesta
preocupació i li demani que hi hagi el màxim consens possible
per fer-hi feina, perquè no hagi d’arribar el Partit Popular, si tot
va bé i tornam a governar, i no estiguem d’acord i hàgim de
començar a fer canvis perquè ho tornin patir una vegada més
tots els colAlectius que ens han de menester.

I en tercer i últim lloc, avui perdrem l’oportunitat històrica
de clarificar qui ha de fer què a l’aplicació del serveis socials.
És veritat que vostè ho defineix, però entenem que haguéssim
pogut aprofundir en aquesta ponència de 17 minuts molt més en
referència a aquesta qüestió. Perdem l’oportunitat històrica de
resoldre la majoria d’edat dels ajuntaments, és que els
ajuntaments ja són majorets d’edat, tenen capacitat per fer
moltes més coses de les que li reclama i sense cap dubte de les
que li reclamam en aquesta llei. Les institucions més properes
als ciutadans són els ajuntaments, ens n’omplim la boca cada
dia de dir-ho, però llavors s’ha de reflectir en aquesta; ens
hagués agradat veure en aquesta llei una aposta clara, ferma,
concreta, on haguéssim dit que les competències es passaran als
ajuntaments i que això hagués estat possible.
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Entenc que vostè té lligams, fermalls amb els consells
insulars que potser l’impedeixen fer això, però jo em pregunt:
on són els ajuntaments de més de 20.000 habitants? Miri, he
consultat tots i cadascun d’aquests i no han rebut cap proposta
més enllà de coses fetes, però en cap moment se’ls ha demanat
la seva opinió i són tan legítims com puguin ser tots i cadascun
dels consells insulars, són els que tenen la gent davant la porta
cada dia, amb cadascuna de les problemàtiques, i si pregunta -jo
ho he fet- a cadascun dels municipis on va la gent quan té una
problemàtica, li puc assegurar que va als ajuntaments, i
justament han estat els que no han estat consultats.

I rebutjam aquest debat, conscients que els serveis socials
són una de les principals partides que assoleixen els
ajuntaments, sense tenir-ne l’obligació estricta en alguns casos,
segons l’estudi portat a terme precisament pel propi Consell de
Mallorca, per vostès, pels actuals governants, fins gairebé un
20% del pressupost dels ajuntaments, en despesa no obligatòria,
segons diu el propi estudi, en matèria de serveis socials; no
troba que això mereix una major concreció a la memòria
econòmica? No suposaria això que no haguem d’usurpar aquest
debat en el Parlament i establir un ordre de competències més
acurat, millor, on diferenciem aquelles competències
específiques de cada administració i unes compartides, i potser,
em planteig com a possibilitat, que no hagin de fer passar les
pobres entitats als usuaris d’administració en administració
intentant endevinar que fa cadascuna. Això és un drama, Sra.
Consellera, això passa cada dia, hauríem de tenir la capacitat, i
jo ho he viscut perquè he estat al consell insular, i què li he de
comptar, hem fet feina plegats, precisament el que hauríem de
fer és que les entitats -li pos l’exemple de l’àmbit de la
discapacitat-, no se’n vagi al consell insular a reclamar-li un
concert, li digui que això ho ha de finançar la comunitat
autònoma, la comunitat autònoma li diu que és competència
insular i així seguim. Això hauríem d’evitar-ho i només ho
evitarem si aclarim aquestes competències i si establim un sol
organisme que s’encarregui, jo li feia una proposta concreta,
d’una qüestió específica com pugui ser la dependència, escolti,
comencem per aquí i tal vegada acabam a bon camí i anam
caminant. Li deia que era imprescindible reunir totes aquelles
competències en un sol organisme que fos de referència en tots
els casos per a totes aquelles compartides entre totes les
administracions. I llavors, posteriorment, evidentment, com a
via d’entrada, els ajuntaments, que és allà on anam tots quan
tenim un problema.

No hi ha consideració específica, entenem, a les propostes
que ens accepten aquestes qüestions que entenem fonamentals,
entenem que haguéssim pogut tenir una llei més acurada. La
vàrem avisar el primer dia que el Partit Popular no votaria a
favor d’aquesta llei si no parlàvem seriosament d’aquestes
qüestions, i crec que va tenir la sensació que ens prenia a broma,
era molt difícil que el Partit Popular pogués firmar un xec en
blanc, i avui tenc la sensació que ens diu que, ens demana que
li firmem un xec en blanc. Així i tot, la nostra feina serà present
com a mínim amb les nostres aportacions, però deman un esforç
a tots els diputats i diputades que donen suport al Govern,
prenent en consideració especialment les esmenes que han fet
possible un nou repartiment competencial i entendre que els
ajuntaments ja són majors d’edat i que han de menester el nostre
suport per seguir avançant en una matèria tan important com
l’actual.

A més, també els deman que contemplin l’esmena que els
propòs a continuació per resoldre dues qüestions específiques:
una esmena in voce, fruit també de la reflexió que vostè ens ha
fet en el seu discurs; el primer aclariment, llavors proposaré una
redacció específica d’aquesta esmena, volem dir que la primera
cartera de serveis socials, que s’estableix després de l’aprovació
d’aquesta llei, ha de ser necessàriament consensuada o almenys
debatuda amb l’oposició, entenem que és imprescindible que
l’aprovació d’aquesta cartera vagi precedida pel seu debat, per
exemple en una comissió no permanent específica per a aquesta
qüestió, per tal de cercar el màxim consens possible. La volem
ajudar Sra. Consellera, no volem trobar-nos en la circumstància
de governar després i no estar d’acord amb el decret ni amb
l’aplicació que s’hagi de fer, sobretot si qui ho ha de finançar és
el que vendrà. No està malament saber-ho.

Per altra banda, també és fonamental que la despesa que
determini la cartera de serveis socials mai, mai no provocarà
una rebaixa en les prestacions i els serveis atorgats als ciutadans
en el moment de l’aprovació d’aquesta llei; ni una minva del
finançament dels consells insulars i ajuntaments per l’aplicació
del mateix, i sap que hi ha perills en aquest sentit, sap que hi ha
perills possiblement amb la desaparició del Pla de prestacions
bàsiques i amb una cartera de serveis que ha de compensar
aquesta circumstància. No vull ni pensar com s’organitzaran els
ajuntaments quan tenguin, per un costat, la Llei de dependència,
i la cartera de serveis, per un altre costat, amb el mateix perfil
i el mateix servei. Això hauríem de clarificar-ho i la llei no ens
ajuda en aquest sentit.

La redacció específica que li propòs, Sra. Consellera, és la
següent: ací, l’article 24.7 quedaria redactat de la següent
manera: “La cartera de serveis socials ha d’incloure els estudis
econòmics de cost real i la forma de finançament de les
diferents prestacions. La tramitació de la primera cartera vendrà
precedida del seu debat en una comissió no permanent
específica per a aquesta qüestió en el Parlament de les Illes
Balears i aquesta cartera no contemplarà mai una rebaixa de les
prestacions i serveis atorgats als ciutadans en el moment de
l’aprovació de la llei, ni una minva en el finançament dels
consells insulars i ajuntaments per l’aplicació dels mateixos”.

Per acabar, aquest partit, li vull anunciar que és un partit
responsable, és un partit que no impedirà portar a terme tot això
que vostè deia abans i que, en gran part, li dic clarament, hi
estam d’acord, el reconeixement dels professionals, el règim
d’infraccions, la necessitat de planificar, ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, ha d’anar acabant.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Efectivament estic acabant, Sra. Presidenta.

I just per dir que estam d’acord amb una sèrie de qüestions
i per això possible ens abstendrem a totes aquelles esmenes en
les quals no hi hagi un acord específic que faci viable i faci
possible que votem a favor.

Entengui'm, amb la major voluntat de contribuir que això
funcioni, però li deman que compti amb nosaltres, perquè
estarem al seu costat i sobretot al costat dels que més ens han de
menester.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Grups que vulguin intervenir a favor de
les esmenes? No n’hi ha.

Per tant, passam als grups que volen intervenir en contra.
Grup Parlamentari Mixt? La Sra. Suárez, del Grup Mixt, per un
temps de quinze minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats, senyors i senyores representants d’organitzacions i
institucions. Nosaltres, des d’Eivissa pel Canvi, pensam que
avui estam d’enhorabona. En aquest plenari aprovarem la Llei
de serveis socials, la llei més important que, des d’un punt de
vista social, haurà legislat aquest Parlament. Si aquesta llei
tendria sentit en qualsevol circumstància, encara cobra més
importància en el context socioeconòmic que vivim, atès que
permetrà modernitzar els nostres serveis socials i lluitar de
manera més efectiva contra l’alta vulnerabilitat social que
caracteritza les nostres illes i que està íntimament lligada a
l’estructura econòmica i laboral.

En aquest sentit, cal recordar les conclusions dels estudis
fets per l’Observatori Social de les Illes Balears, l’Observatori
de la Crisi del Consell de Mallorca o les dades donades pel
Consell Insular d’Eivissa en relació amb el preocupant augment
de les persones que demanen la renda mínima d’inserció, i el
canvi en el perfil dels demandants que poden ser caracteritzats
com població normalitzada.

Així mateix, les dades de persones aturades i de potenciar
els treballadors i treballadores que, atesa la reducció dels
contractes laborals, es trobaran a l’hivern sense possibilitat de
cobrar cap tipus de prestació, són elements, esperem que
conjunturals, molt conjunturals, a tenir molt presents.

Ací doncs, ens sembla molt rellevant el caràcter pioner
d’aquesta llei en tant que incorpora la lògica del dret subjectiu
de determinades prestacions bàsiques, com a principi inspirador
d’aquesta norma. Reconèixer legalment aquests drets com a
subjectius i per tant exigibles a l’administració em sembla
èticament responsable, socialment progressista i, en definitiva,
de justícia.

Aquesta llei és la plasmació del compromís que vàrem
pactar els diferents partits que donam suport al Govern i que
està recollit a l’acord de governabilitat. És així mateix un
expressiu exemple de situar allò social i les persones com a
eixos de les nostres actuacions a les diferents institucions on
tenim representació, govern, consells, ajuntaments i Parlament,
on recau la facultat legislativa. Aquesta és una llei necessària
perquè incorpora els processos de canvi i noves exigències de
la societat que s’han anat produint des de l’any 1987, data de
publicació de la llei actualment en vigor. Canvis normatius,
socials i mentals que exigeixen un ajornament o una posada al
dia del marc legislatiu.

Aquesta és una llei ben concebuda que prioritza la
planificació; garanteix la participació i assegura el finançament
per tal d’implementar el seu contingut. També posa els mitjans
per tal d’aconseguir una millora de la qualitat dels serveis,
potencia la coordinació del sistema públic de serveis socials,
regula la iniciativa privada i reforça el paper dels professionals
dins el sistema.

I aquesta llei, és, a més a més, Sr. Serra, una llei
consensuada, consensuada amb les administracions competents;
cal recordar en aquest sentit la important feina que s’ha fet amb
els ajuntaments i amb els consells, i amb les organitzacions de
la societat civil que treballen en aquest àmbit. Aquest consens
s’ha volgut fer extensiu a l’àmbit parlamentari, amb la
negociació amb el Partit Popular. Des de l’inici de la tramitació
parlamentària d’aquesta llei, s’ha obert la porta del diàleg amb
el principal partit de l’oposició, tant per part del Govern com
per part dels grups parlamentaris, més enllà dels disset minuts
de la ponència, vostè sap que s’ha intentat consensuar.

Resultat d’això ha estat la incorporació de tot un seguit
d’esmenes i transaccions a la Comissió d’Assumptes Socials.
En aquella ocasió vàrem comentar que estàvem disposats a
esgotar els terminis en la negociació i que consideraríem els
arguments de les esmenes presentades que no havíem votat
afirmativament. El resultat d’aquest procés és que avui
aprovarem una llei millor que el projecte presentat inicialment,
i això serà gràcies a la contribució de tothom.

Sr. Serra, li repetim allò mateix que li vàrem dir a la
comissió, no es poden permetre el luxe de despenjar-se
d’aquesta llei, seria difícilment comprensible i més en el
moment que es viu.

Abans de comentar les esmenes que queden vives i que
vostè ens ha recordat, volem fer referència a tres qüestions que
de manera reiterada el Partit Popular ha presentat com a
arguments per a no votar afirmativament aquesta llei que avui
ha tornar a repetir.

Memòria econòmica. Efectivament existeix una memòria
econòmica per al desenvolupament de la llei en la qual figura la
cartera de serveis, com a instrument de definició de les
prestacions; s’hi recullen els principis orientadors i les
obligacions de les administracions competents respecte del
finançament del sistema; s’hi explica el sistema d’elaboració de
plans estratègics i sectorials i la previsió de finançament que
estableix la llei.
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Segona qüestió, cartera de serveis. Com hem dit en altres
ocasions, no som partidaris d’anticipar la cartera de serveis i sí
que estigui clarament regulat el procediment i els terminis de la
seva elaboració, d’aquesta manera es podrà debatre àmpliament
el seu contingut. La referència que ha fet avui la consellera de
com s’ha d’organitzar aquest debat, crec que també és positiu i
és positiva i apunta en aquest sentit.

I nosaltres defensam també l’instrument del Decret llei,
perquè permetrà una major flexibilitat per a la possible
modificació dels serveis que figurin a la cartera.

I tercera qüestió, funcions de les administracions implicades
i competències municipals. Des del nostre punt de vista, la llei
delimita amb claredat les funcions de les administracions
implicades en l’execució dels diferents serveis i els mecanismes
necessaris per assegurar l’eficàcia de la prestació dels serveis.

Pel que fa a les competències municipals, la voluntat de dur
a terme la descentralització dels serveis socials cap als
ajuntaments està clarament explicada. A més a més, volem
recordar-li que aquesta llei, ho he dit ja en diverses ocasions, ha
comptat amb l’opinió i el consens de les institucions insulars i
locals.

Dit tot això, i pel que fa a les esmenes que manté el Grup
Parlamentari Popular, la nostra posició és la següent: esmenes
13357 i 13358, referides a l’article 36, sobre competències de la
conselleria que té assignades funcions en matèria de serveis
socials, aquestes les votarem favorablement perquè milloren el
text i pensam que amb la redacció separada que vostès proposen
és donar més rellevància, d’una banda, a l’elaboració del Pla
estratègic de serveis socials, i d’altra, al foment de la iniciativa
social i empresarial. Així mateix, la incorporació del concepte
d’excelAlència ens sembla oportú.

Esmena 13376, referida a l’article 90, sobre subvencions a
entitats d’iniciativa social. També la votarem afirmativament,
atès que consideram adequada la referència a evitar possibles
discriminacions o empitjoraments de la igualtat d’oportunitats
en relació amb la política de convenis de colAlaboració,
subvencions i ajuts.

En relació amb l’esmena 13351, de l’article 24, sobre la
cartera de serveis socials, la votaríem favorablement si
s’accepta la transacció que li proposarà més endavant el
representant del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds. Pensam que amb el text que li presentaran queda coberta
una de les reivindicacions bàsiques que el seu grup ha
mantingut des del començament de la tramitació del projecte de
llei, esmena 13351.

Pel que fa a la resta de les esmenes, li anunciam el nostre vot
negatiu, perquè entenem que són innecessàries, per redundants,
perquè no milloren el text o perquè intenten modificar aspectes
essencials del text que nosaltres no compartim. Atès que no
podem fer una anàlisi de cadascuna de les esmenes, ens
centrarem en aquelles que consideram són de més contingut i
les agruparem en cinc blocs i argumentarem la nostra posició.

Esmenes referides a la participació de la societat civil. Des
del nostre punt de vista, la participació de la societat civil és
fonamental en el desenvolupament d’aquesta llei i s’estableixen
molts espais perquè això sigui possible. No compartim la
filosofia de les esmenes del Grup Parlamentari Popular, per tres
raons: perquè plantegen un sentit restrictiu d’aquesta
participació, insistint en aquesta idea de les estructures de
participació especialitzada; perquè rebaixen la importància de
les aportacions de les organitzacions, mitjançant l’especificació
del seu caràcter no vinculant, i perquè mal interpreten la
colAlaboració d’aquestes organitzacions, consideram necessari
que s’aclareixi que no supleixen la responsabilitat de les
administracions.

D’altra banda, i pel que fa a la paritat de gènere, nosaltres
consideram que és important incloure mecanismes que
afavoreixen aquesta paritat.

Esmenes relatives a l’assessorament tècnic. Consideram
innecessària la creació d’una àrea d’assessorament tècnic dins
el Consell de Coordinació de Benestar Social, i d’altra banda,
consideram que la llei recull que els consells insulars tenen
entre les seves funcions assessorar tècnicament altres
institucions i entitats sense ànim de lucre. Vostès demanen
suprimir aquesta darrera referència, que nosaltres consideram
que és adequada i oportuna, perquè no entenem quines entitats
amb ànim de lucre hagin de ser potencials receptors de
l’assessorament de l’administració pública.

Esmenes que tracten de l’avaluació de la qualitat. No
compartim l’aposta del Partit Popular per tal que l’avaluació de
qualitat del servei sigui externalitzat, donant per suposat que
només una avaluació externa és de qualitat. Des del nostre punt
de vista, l’administració compta amb mecanismes avaluadors
suficients i garantistes i d’altra banda el text deixa oberta la
possibilitat de realitzar avaluacions externes, si fos necessari.

Esmenes que matisen que les prestacions econòmiques s’han
de donar de forma excepcional i com a darrer recurs. Aquí
aflora, li he de dir, Sr. Serra, aquesta oposició, jo diria que
obsessiva, que vostès tenen a això que anomenen, en un sentit
diria despectiu, les polítiques de subsidi. Encara recordo un
debat en què vostè s’oposava a ajudes d’emergència de fins a
3.000 euros a famílies que estaven en situació de dificultats
socials i demanava que aquests 3.000 euros es donassin a
empresaris per crear feina; ignoraven que aquelles famílies
continuaven en situació de necessitat. Doncs bé, aquesta
oposició, quasi diríem irracional, a les polítiques de subsidi
torna aflorar en aquestes esmenes. Nosaltres pensam que el pes
de la llei recull perfectament quan i en quines condicions s’ha
de donar aquest tipus de prestació, i tractar d’especificar-ho,
com vostè ho planteja, no deixa de ser explicar un prejudici que
nosaltres no compartim.
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Finalment, esmenes relatives a la distribució competencial,
que són probablement les de més calat. Des del nostre punt de
vista, les modificacions que vostè planteja apunten en tres
direccions: ignoren que les competències atribuïdes a les
institucions han estat consensuades. En segon lloc, no
compartim el concepte de competències compartides, perquè
podria arribar a passar que el que és de tots no és de ningú i
parlam de responsabilitats institucionals molt importants. I en
tercer lloc, la distribució competencial entre les diverses
institucions que vostès plantegen és, des del nostre punt de
vista, més confosa i menys clarificadora que l’exposada a la llei.

Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Serra, aquesta és
la posició d’Eivissa pel Canvi, hem fet un esforç per intentar
consensuar aquest text que, com deia fa un moment, sortirà
enriquit amb les aportacions de tots els grups parlamentaris, de
les de vostè, de les del seu grup, de manera considerable. Li
demanam, Sr. Serra, com a representant del principal partit de
l’oposició, que no perdin l’ocasió de votar afirmativament la
que serà la llei social més important d’aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Primer de tot, també per part del nostre grup saludar
tots els representants d’institucions i d’entitats que han vengut
a seguir aquest debat, cosa que denota ja la importància que es
dóna a aquesta llei. Sobre aquesta importància jo no em vull
allargar molt, crec que en el debat de presa en consideració, en
el debat d’esmenes de devolució ja en vàrem parlar, i a més la
pròpia intervenció de la consellera, ja ha fet un repàs general
d’aquesta llei i ja ha deixat clar quina és la seva importància i el
seu calat.

En qualsevol cas, sí que m’agradaria començar dient que,
per part del nostre grup, hi ha una gran satisfacció perquè avui
puguem aprovar aquesta llei i que, resumint els seus tres o
quatre punts que per a nosaltres són més importants, crea nous
drets, crea nous drets amb aquesta caracterització que ja s’ha
insistit de drets subjectius, amb el que això comporta
d’obligació per a les administracions; protegeix els ciutadans en
situació més desfavorida; crea les estructures perquè aquesta
protecció sigui efectiva; ordena de manera efectiva les
competències, que és un tema del qual ja en podrem parlar més
endavant, i fa un reconeixement dels professionals, fa un
reconeixement de tothom que treballa envoltant el món dels
serveis socials i els crea les condicions perquè la seva feina
pugui ser més efectiva i més a favor dels sectors, cada vegada
més grans, desgraciadament, de la societat que els necessita.

Voldria destacar també, amb aquesta part de preàmbul, la
voluntat de negociació que ha guiat tot el procés; la voluntat de
negociació que ha estat conduït i dut, sobretot per part de la
conselleria, però que ha estat una voluntat de negociació, de
diàleg i de consens, en primer lloc amb les entitats i amb els
sectors del món dels serveis socials, tant d’afectats com de
professionals, com de voluntaris; voluntat de consens amb les
diferents administracions implicades, ja sabem que aquesta és
una qüestió complexa perquè hi ha moltes administracions que
hi fan feina, i voluntat també de consens amb els partits polítics
i de manera molt singular amb el principal partit polític de
l’oposició. I voldria destacar de manera especial aquesta
voluntat de consens i de diàleg, aquest treball constant que hi ha
hagut amb els Partit Popular, que ha tengut un reconeixement
parcial per part del Sr. Serra -jo també voldria fer el
reconeixement de la voluntat i de la disposició que hi ha hagut
per part del Partit Popular, però sobretot de l’actitud per part del
Govern i dels partits que li donen suport, perquè aquest diàleg
donàs els fruits del màxim consens.

Aquest procés hi ha estat durant tot el temps, a la fase prèvia
el propi Sr. Serra ha fet referència a les reunions que s’han fet
entre el partit de l’oposició i l’equip de la conselleria, que és un
fet que no és freqüent ni es produeix sempre que es treballa amb
lleis. A la pròpia comissió en què es va debatre aquesta llei ja es
varen acceptar o transaccionar prop d’una dotzena d’esmenes
del Partit Popular, avui se n’accepten o se’n transacciona alguna
més. I per tant crec que aquesta insistència en la qüestió de la
ponència que va durar disset minuts, crec que és una voluntat de
restar qualitat a aquesta voluntat de diàleg i de consens, però en
qualsevol cas no deixa de ser una anècdota. Tal vegada a un
moment determinat haurem de fer una reflexió sobre el paper en
què s’han quedat les ponències, però aquests disset minuts tan
cronometrats de ponència no lleven que el procés hagi estat
guiat per una voluntat continuada, com dic, de negociació i de
diàleg.

Una voluntat de negociació i de diàleg que, també s’ha de
dir, ha de continuar amb l’elaboració de la cartera, ho demana
el Sr. Serra, ho demana el Partit Popular; jo crec que la
conselleria ha ofert, ha manifestat més d’una vegada que
aquesta és la seva voluntat i per tant en aquest instrument bàsic
de desenvolupament d’aquesta llei, que ha de ser la cartera de
serveis socials, crec que també hi serà, com no pot ser d’altra
manera, aquesta voluntat de diàleg i de consens amb les entitats,
amb els sectors, amb les administracions i també amb el
principal partit de l’oposició.

Ja que parl d’aquesta cartera de serveis socials, m’hi referiré
en primer lloc, és evident que aquesta cartera és un instrument
crucial per a la definició d’aquestes polítiques de serveis socials,
definirà criteris, definirà quines prestacions es garanteixen,
definirà ràtios de professionals. I ja en el debat també de
devolució, vàrem tenir ocasió de contestar aquest argument que
això no havia de ser un decret, sinó que havia de ser a la llei; jo
crec que d’aquest tema ja n’hem parlat molt i crec que hem
arribat ja a un consens que la forma de decret és molt més
adequada perquè permet l’adaptació constant a unes
circumstàncies que també són canviant. Per tant, per flexibilitat
nosaltres pensam que ha de ser un decret el que estableixi
aquesta cartera.
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Això es farà amb voluntat de diàleg. Nosaltres valoram que
el portaveu del Partit Popular hagi manifestat la seva
preocupació per aquesta cartera, per les garanties d’aquesta
cartera, i molt en especial per les garanties de finançament dels
serveis que ha de contemplar aquesta cartera. I en aquest sentit,
ens proposa una nova esmena, que no venia registrada, sinó que
és una esmena in voce a l’article 24; nosaltres ja teníem pensat
fer-hi una transacció in voce, ara, amb la forma d’una esmena
de transacció a l’esmena seva registrada, 13351, i l’esmena que
nosaltres proposàvem volia dir, el que volíem que digués,
simplement, és que aquest article 24, el concepte al final digués
que “el finançament ha de consolidar els serveis i prestacions
que el servei de sistemes socials cobreix en el moment d’entrada
en vigor de la llei”. Però jo crec que per afavorir més encara el
consens, el que faríem seria que la transacció és agafar la que el
Sr. Serra ha proposat a la seva part final, per tant quedaria:
afegir al punt 24.7 “La cartera no contemplarà mai una rebaixa
de les prestacions i serveis atorgats als ciutadans en el moment
de l’aprovació de la llei, ni una minva en el finançament de
consells insulars i ajuntaments per a l’aplicació dels mateixos”.

Això és la mateixa proposta que ens feia el Sr. Serra, és
evident que se li ha retallat una part, el Sr. Serra ho haurà notat,
però nosaltres pensam que aquesta obligació que la negociació
de la cartera hagi de ser amb la forma d’una comissió no
permanent d’aquest Parlament, crec que és llevar les
possibilitats, llevar flexibilitat. Tenim la paraula de la
conselleria que hi haurà aquesta voluntat de diàleg; res del que
hi ha hagut fins ara ens pot fer dubtar d’aquesta voluntat de
diàleg, per tant aquest diàleg hi serà en la forma que es consideri
més escaient i més adequada.

A part d’aquesta transacció, a part d’aquesta qüestió de
l’article 24, hi ha tres esmenes que votarem a favor, ja li ha dit
la portaveu anterior: 13357 i 13358, totes dues fan referència a
l’article 36, que fa un llistat de competències en matèria de
serveis socials, i aquestes dues esmenes incorporen un nou punt
de manera que hi hagi un punt específic que faci referència al
foment de la iniciativa social i empresarial. D’aquesta manera
queda més reforçat aquest paper de foment de la iniciativa
social; es fa referència explícita a la iniciativa empresarial i fins
i tot s’hi inclou aquesta referència, per a nosaltres adequada, a
l’excelAlència i als serveis de qualitat.

I després, l’altra esmena que també tenim voluntat de votar
favorablement és la 13376, a l’article 90, que tracta sobre
subvencions, que ens sembla del tot adequat i sembla que
millora el text, detallar que les polítiques de subvencions i
d’ajut també poden tenir altres objectius que l’articulat original
no recollia, com poden ser els de formació i els de recerca.

La resta d’esmenes les votarem en contra. L’argumentació
la faré molt breu, en primer lloc, perquè ja la vaig fer a la
comissió, i en segon lloc, perquè ja també s’ha fet per part de la
portaveu del Grup Mixt; per tant, dir simplement i molt
ràpidament que aquelles que fan referència a la participació,
nosaltres no estam d’acord que la llei hagi de posar que la
participació ha de ser sempre a través d’allò que anomena
estructures de participació especialitzada, perquè la pròpia llei
ja diu que la manera normal de participació és a través d’entitats
associatives. Per tant, no voldríem que la norma fos tan
restrictiva com per no deixar altres possibilitats a un moment
determinat que pogués ser necessari.

Altres esmenes del Partit Popular diuen que la participació
no és vinculant, nosaltres pensam que la participació, tal com és
entesa i tal com s’hi refereix aquesta llei, en aquests àmbits, no
ho és, per se ja no ho és vinculant, per tant especificar-ho és
innecessari, pot semblar que li restam importància a aquesta
participació. I encara dins aquest àmbit de la participació,
tampoc no som partidaris d’eliminar aquest mecanisme per
afavorir la participació igualitària d’homes i dones, que és
establir que en els òrgans de participació hi hagi un mínim d’un
40% de membres d’un i de l’altre sexe.

Sobre l’assessorament tècnic, ràpidament, discrepam de la
idea que entre les funcions dels consells insulars hi pugui haver
la d’oferir assessorament tècnic a entitats amb ànim de lucre,
també en vàrem parlar a la comissió. Sí que entenem que ha de
poder oferir assessorament a entitats sense afany de lucre, però
això és el que ja diu el projecte de llei actual o la llei que som a
punt d’aprovar.

Sobre avaluació de la qualitat, nosaltres compartim la
importància de l’avaluació de la qualitat i de fet, la llei, entre les
funcions que atorga al Govern, hi ha aquesta de l’avaluació de
la qualitat. Les esmenes del Partit Popular el que ens proposen
és que sempre s’hagi de fer per part d’empreses externes;
nosaltres entenem el sentit d’això, les garanties d’imparcialitat
i de control que pugui tenir, però no som partidaris de ser tan
receptius com per posar que sempre hagin de ser empreses
externes, perquè les administracions tenen els seus propis
sistemes de control de la qualitat, que molt sovint funcionen i
que no s’han de deixar de banda sempre i en tot cas a favor del
control extern de la qualitat.

I finalment, hi ha algunes esmenes que insisteixen que la
prestació econòmica té un caràcter excepcional; nosaltres
pensam, efectivament, que la prestació econòmica no és la
primera passa, no és la primer opció, però que no sempre té un
caràcter tan excepcional i que hi ha situacions en què així i tot
pot ser la més adequada.

I després, al final, la qüestió de les competències, que és una
qüestió que durant tot el procés, tant en ponència com en
comissió, com ara en plenari, el Sr. Serra hi ha fet un èmfasi
especial, nosaltres pensam que la distribució de competències
que fa aquest projecte de llei, la distribució de competències que
té el text actual està molt treballada, està parlada amb els
consells, està pactada amb els consells, està parlada amb els
ajuntaments. L’actitud de diàleg amb els ajuntaments també ha
estat constant, l’altre dia a una comissió teníem ocasió de parlar
d’un altre tema molt lligat a aquest, que és la qüestió del sistema
d’atenció a la dependència, un sistema que, com el Sr. Serra sap,
ha estat, a Mallorca en aquest cas, aprovat per una assemblea
d’ajuntaments, per tant l’actitud de diàleg amb els ajuntaments
ha estat constant.
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El Sr. Serra també expressa la seva preocupació per les
garanties de finançament a allò que els pugui pertocar de fer als
ajuntaments a partir d’ara. Nosaltres pensam que la pròpia llei
ja estableix els seus propis mecanismes de garantia i de
finançament i en qualsevol cas, la cartera, quan arribi, també
vendrà acompanyada dels seus mecanismes econòmiques, de
memòria econòmica i de càlcul del sistemes de finançament de
tot allò que en definitiva l’administració es compromet a fer, i
per tant si es compromet a fer es comprometrà a finançar-ho.

No compartim aquesta contraproposta del Partit Popular
basada en un gran llistat de competències compartides, cosa que
els deixa en un terreny d’una certa indefinició, i pensam que el
mateix exemple del sistema d’atenció a la dependència de què
parlava fa un moment és un bon exemple, com la concurrència
de moltes administracions, que en qualsevol cas totes hauran de
concórrer, perquè són qüestions en les quals ajuntaments,
consells i govern hi hauran de ser; és un exemple, com deia, que
la concurrència de diferents administracions no és incompatible
amb la necessària coordinació per donar el millor servei
possible als ciutadans.

En definitiva, nosaltres, davant les esmenes del Partit
Popular, en el conjunt del procés, comissió i plenari, hem
mostrat una actitud de diàleg i d’acostament. Jo crec que en
conjunt surt un text que és el resultat de la participació de tots
i crec que ens hem de felicitar tots, hagi estat quina hagi estada
la posició respecte de cadascuna de les propostes, perquè el
resultat anirà en una millora substancial dels serveis socials.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, intervé la Sra. Rita, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Jo també voldria saludar totes les persones que ens
acompanyen avui, tant de colAlectius com també han vingut
d’administracions que gestionen serveis socials. També voldria
des d’aquí donar el meu condol al company Josep Maria Costa,
el qual va patir la mort d’un germà seu. I també desitjar, ja que
som el l’ús de la paraula, la prompta millora del Sr. Llauger,
que va patir un accident de guerra, diríem, perquè és un carril
bici, i per a ell aquesta qüestió.

Bé, ara passaré ja a fixar la posició del meu grup. Crec que
arribam ja al final d’un procés, com és l’aprovació d’una llei, la
Llei de serveis socials. Si sempre és important aprovar una llei,
aquesta serà probablement la llei que més incidirà sobre les
persones en el seu àmbit més domèstic i familiar i sobre un
conjunt més gran de persones també. L’aprovació d’una llei,
igualment que l’aprovació anual dels pressuposts de la
comunitat autònoma, què volen que els digui, a alguns
parlamentaris ens deixen més satisfets que tota aquella part del
treball parlamentari, necessari també i que és el control del
Govern, preguntes, proposicions no de llei, etcètera, que tenen
una intencionalitat més política, en general una intencionalitat
de deixar en evidència també l’adversari o de quedar bé amb

alguns colAlectius, però que en massa ocasions són d’una
incidència social més aviat relativa.

No és aquest cas, no és la primera iniciativa tampoc
legislativa que veim aquesta legislatura, però potser, com he dit
abans, que sigui la que més ajudi a les capes més vulnerables de
la nostra societat. I amb això em refereix a tots els ciutadans i a
totes les ciutadanes, perquè passar per èpoques o estats
permanents de vulnerabilitat ens pot passar a tothom en alguns
moments al llarg de la nostra vida o de la dels nostres familiars;
tots hem de tornar grans, tots podem tenir un accident o una
malaltia o quedar sense feina, que ens faci passar d’una situació
normalitzada a una altra de gran fragilitat.

Les Illes Balears, com s’ha dit aquí, ja comptaven amb una
llei de serveis socials, una llei del 1987, és a dir, tenia ja 22
anys. En aquests 22 anys han passat moltes coses en aquest país
i en el món, entre d’altres coses que els homes i les dones hem
guanyat en drets; la Llei 9/1987, d’11 de febrer, era una llei
generalista, amb una idea assistencial de la prestació; la
ciutadania per tant no gaudia d’un veritable dret, sinó que les
prestacions socials eren potestatives de les administracions i
subjectes per tant a les disponibilitats de recursos, tan personals,
com recursos econòmics d’aquestes administracions. Ara no, ara
les prestacions socials seran un dret dels ciutadans i ciutadanes
i les administracions seran les que s’hauran d’espavilar, per dir-
ho amb un llenguatge planer, però molt gràfic, per donar les
cobertures socials a les quals s’ha compromès a través de les
futures carteres de serveis.

A partir de l’aprovació de la llei, cada administració
competent, per tant, haurà de fer una cartera de serveis alguns
dels quals seran obligatoris, com s’ha dit aquí, i altres no, però
que s’hauran de publicar, i la ciutadania sabrà a què té dret.
L’objectiu de la llei, per tant, és regular i ordenar el sistema de
serveis socials per promoure i garantir l’accés universal, un
accés universal com tenim ara a la salut, a l’educació i
contribuir, també d’aquesta manera, al benestar de la població.
Aquest ja és un bon objectiu pel qual val la pena treballar.

Altres aspectes positius que voldria també comentar és que
és una llei molt consensuada, que garanteix, com he dit, aquest
accés universal a les prestacions; que possibilitarà la
modernització també dels serveis i dels processos; que
possibilitarà la implantació progressiva dels drets subjectius de
determinades prestacions que millorarà aquesta qualitat, que
garantirà la coordinació del sistema públic, que reforçarà el
paper dels professionals i que regularà, també, la iniciativa
privada. Per tant, basa en uns principis que són la responsabilitat
pública, la universalitat i igualtat, l’equitat territorial i la
descentralització.

Però passaré ara ja a fixar la posició del meu grup sobre les
esmenes. No les citaré totes, perquè ja m’han precedit diversos
diputats en l’ús de la paraula i no voldria ser molt repetitiva,
però sí voldria incidir que s’ha treballat molt aquests mesos, i al
marge de l’esmena a la totalitat que va presentar el Grup
Popular i que va ser rebutjada per la majoria de la cambra, tots
els grups han presentat esmenes parcials, amb la intenció de
millorar, puntualitzar o concretar aspectes continguts en el text
de la llei, remès per la Conselleria d’Afers Socials. I en el
treball de ponència i de comissió s’han aprovat, consensuat o
transaccionat també moltes esmenes. Únicament han quedat
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vives per al debat en aquest ple una trentena d’esmenes de les
cinquanta-una que va presentar el Grup Popular, de les quals el
Grup Socialista en votarà avui favorablement algunes més, per
exemple la 13357 i 13358 a l’article 36.b), sobre les
competències de la conselleria que té assignades les funcions en
matèria de serveis socials i que parla que a aquesta conselleria
li correspon elaborar un Pla estratègic de serveis socials, així
com els plans sectorials, i fomentar la iniciativa social.

L’esmena, pensam finalment, que clarifica els punts separant
l’elaboració de plans del foment de la iniciativa social. I malgrat
que en iniciativa social ja podíem considerar que s’abracen totes
elles, no farem qüestió d’afegir també a “social” “empresarial”.

Igualment votarem a favor l’esmena 13376, que modifica el
punt 2 de l’article 90, que parla sobre les subvencions a les
entitats d’iniciativa social. Aquest punt prioritza els ajuts al
compliment d’alguns dels objectius de la llei, com són la
creació, el manteniment, la millora i la modernització dels
centres, la promoció i el desenvolupament dels programes i de
les activitats de serveis socials, accions formatives, investigació,
etcètera, en matèria de serveis socials. L’esmena del Grup
Popular vol que s’especifiquin més els objectius i que quedi clar
que s’han d’evitar discriminacions; aquesta, em creguin,
l’aprovam també encara que està clar que l’administració no pot
discriminar.

Per altra banda, em semblava adequada la transacció que
pensava fer el BLOC per Mallorca i PSM-Verds, a l’esmena del
Grup Popular 13351 a l’article 24. L’article 24 és probablement
el més controvertit pel Partit Popular perquè tracta de la cartera
dels serveis socials que al final és allò que determina les
prestacions del sistema públic, però que s’han de definir amb
posterioritat i cada una de les administracions amb
competències n’haurà d’elaborar una. Precisament també
aquesta punt va ser motiu de bona part del discurs del Grup
Popular el dia del debat de l’esmena a la totalitat, però en
realitat després s’ha sustentat en poques esmenes.

Pensàvem, tal com hem dit, votar a favor de la transacció
perquè estàvem d’acord que el text digués clarament que la
cartera de serveis socials sempre garantirà el que ja existeix fins
ara. El Grup Socialista entén que la garantia de vestimenta,
habitatge i alimentació per a tota la ciutadania es converteix en
virtut d’aquesta llei en un dret subjectiu, una responsabilitat
irrenunciable per part de l’Administració. Si aquesta nova
esmena in voce ha de contribuir a la tranquilAlitat del Grup
Popular i ha de garantir el consens, no tenim cap reserva a fer
un esforç en aquest sentit. Per tant, aprovarem aquesta
transacció que s’ha fet in voce fa uns moments.

Quant a les esmenes de l’article 41, article que parla de les
unitats de treball social responsables de l’atenció social directa,
en vam transaccionar ja en comissió alguna, votarem en contra
d’altres esmenes que fan referència a les competències de les
administracions, entre altres coses perquè consideram que la llei
ja deixa prou clares les delegacions de transferències als
municipis i també la garantia del seu finançament. La xarxa que
proposa el text contempla la participació de distints àmbits
municipals, insulars i autonòmics de manera estructurada i
respectant les competències atorgades a cada administració
també per l’Estatut d’Autonomia. 

En canvi, també votarem en contra de totes aquelles
esmenes a l’article 35 i la referida a l’article 36 punt e), relatives
a les competències del Govern en l’avaluació de la qualitat,
perquè al marge del que va comentar el portaveu del Grup
Popular en comissió i malgrat que entenem el seu punt de vista,
pensam que el Govern no únicament pot, sinó que ha de tenir els
seus propis sistemes d’avaluació de la qualitat, a més d’acudir
als privats quan faci falta.

Finalment, vull comentar que mantenim el nostre criteri
expressat en comissió de votar en contra de la resta d’esmenes.
Aquest criteri és que no es poden considerar excepcionals, per
exemple, les prestacions econòmiques que han d’atendre
determinades situacions de necessitat de les persones que no
disposen de recursos econòmics, com demanava el Grup
Popular, perquè saben que d’això no ha pogut defugir mai
l’Administració i ara manco.

Un altre criteri per votar en contra d’un altre grup d’esmenes
com són la 13365 i 66, que fan referència a les competències de
les administracions, com he dit, estam a favor que es facin
delegacions de competències de manera consensuada a les altres
administracions i a mesura que aquestes les puguin assumir. Ens
sembla positiu el sistema de delegació de competències en lloc
de transferències perquè aquells municipis que puguin o que
vulguin assumir la responsabilitat ho facin. Parlar de
competències compartides podria ser un motiu de confusió per
a la ciutadania, per als professionals i per a la mateixa
administració.

Altres esmenes es votaran en contra perquè afegeixen
puntualitzacions que consideram innecessàries com són la
13353, relativa a l’article 28.4. Aquest article diu que la persona
usuària tindrà dret a elegir el centre proveïdor de serveis entre
els de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i els
gestionats en règim de servei públic, d’acord amb la
disponibilitat del centre. Aquest va ser esmenat en el sentit
d’afegir “privat concertat en règim de servei públic”. Pensam
que el Partit Popular vol introduir referències sempre a la gestió
privada i fins i tot allà on no fa falta perquè la definició de
règim de servei públic ja inclou també la gestió privada
concertada. 

També sembla innecessària l’esmena 13352 a l’article 26.3,
que parla de participació cosa sobre la qual es va fer molta
incidència en el debat a la comissió. L’esmena vol que
s’especifiqui que la participació cívica per elaborar la cartera de
serveis no és vinculant. Pensam que no és necessari perquè mai
no és vinculant la participació cívica per a l’Administració.
Podrà assessorar, podrà donar més transparència, etc., però
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vinculant únicament ho podran ser els mateixos òrgans de
l’Administració o els òrgans judicials, etc.

Quant a l’esmena 13367 votarem en contra perquè proposa
la creació dins el Consell de Coordinació de Benestar Social
d’una àrea d’assessorament tècnic. Encara em sembla sentir el
Sr. Serra, en el debat de l’esmena a la totalitat, quan deia “veig
amb preocupació l’important creació de nous organismes,
comissions, comitès...”, ara podria afegir també àrees
d’assessorament, etc. 

En definitiva, el nostre grup votarà a favor de la llei perquè
pensam que el temps de la idea assistencial de les prestacions
socials ja ha passat. Volem una llei moderna, que avanci en els
drets de les persones, que els drets socials siguin això, drets i
que es completin amb prestacions que no siguin potestatives de
les administracions perquè -com hem dit abans- en aquest país
han passat moltes coses des de l’any 1987, hi ha hagut
importants canvis socials i també canvis legislatius: la Llei de
dependència, el nou Estatut d’Autonomia, el fenomen migratori,
el creixement demogràfic, canvis en els models familiars, el
protagonisme del tercer sector i la incorporació de la iniciativa
privada. Tot això ha fet necessari l’elaboració d’una nova llei,
llei a la qual el nostre grup donarà suport.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Popular en torn de
rèplica, Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, primer de tot vull agrair a tots els portaveus que m’han
precedit a l’ús de la paraula el fet que hagin acceptat una més de
les esmenes. Si les comptabilitzam al final són 9 esmenes
acceptades en anteriors tràmits, 4 transaccions i 3 en aquest
plenari, tenint en compte que vàrem presentar 51 esmenes el
balanç podria ser més positiu, però en tot cas els ho volem
agrair i fa possible que acostem postures en aquesta qüestió de
dèiem abans de mirar la possibilitat de fer feina conjuntament.
Per tant, matisa també la nostra postura quant a la llei amb
aquesta abstenció que m’agradaria que la mirassin com a una
abstenció positiva amb la voluntat de continuar fent feina
conjuntament, malgrat reconeixem que hi ha dèficits importants
en aquesta llei que no podem compartir de cap de les maneres.

Quan a la memòria econòmica, s’ha esmentat el tema de la
memòria econòmica, els convidaria a veure la memòria
econòmica, no sé si comptabilitzen quantes pàgines són, són
vuit pàgines. Amb vuit pàgines matam la memòria econòmica
de la Llei de serveis socials que ha de resoldre les
problemàtiques de les persones més fràgils de la nostra
comunitat autònoma, a part dels comentaris que he esmentat
anteriorment i que entenc que són molt aclaridors de la qüestió,
no és gratuïta la crítica, permetin-me que ho digui.

Quant a la cartera de serveis socials, l’únic que volíem és
que almanco s’hi reflectís la situació actual, almenys el que
tenim avui, perquè fos el punt de partida del que tendrem al
futur. En aquest sentit, s’agraeix la transacció cap a l’esmena
presentada anteriorment i almanco els nostres consells insulars,
els ajuntaments amb aquesta esmena mai no rebran menys del
que han rebut actualment. Crec que anam pel bon camí si anam
en aquest sentit.

Quant a la participació, s’ha parlat que volíem ser limitatius
en la participació, no, no hem volgut rebaixar la participació,
sinó ordenar la participació. Entenem que la participació, en la
definició dels serveis socials l’han de fer aquells que més
n’entenen en cada un dels casos, és que ha estat així a la nostra
comunitat autònoma, els que més saben de discapacitats són les
persones amb discapacitat, si algú ha d’opinar de la definició de
la cartera quant a serveis socials destinats a persones amb
discapacitat han de ser el colAlectius especialitzats en aquesta
qüestió. No val que qualsevol caigui del cel i doni la seva opinió
perquè al final els que en saben són els que ho pateixen. Just
això, ho volíem reflectir.

Per altra banda, quan es parla d’assessorament d’entitats
privades i també es parla de qüestions com el tema de qualitat,
no, nosaltres no volíem dir exactament que -no crec que es
pugui desprendre de la nostra esmena que aquí volem prioritzar
l’entitat privada, no. L’únic que volem és reconèixer que
l’entitat privada dóna serveis actualment ja a l’àmbit social i que
al final haurem de fer feina en xarxa. Haurem de fer feina en
xarxa i haurem de formar, si ens adreçam a un mateix colAlectiu,
haurem de fer feina conjuntament. Això ha de ser viable i ha de
fer possible que un moment donat l’Administració pugui
controlar tant l’àmbit públic com l’àmbit privat, pugui
coordinar-se en l’àmbit públic i en l’àmbit privat i pugui, si és
necessari, assessorar l’àmbit públic i l`àmbit privat que forma
part de la mateixa xarxa per les mateixes funcions i el mateix
colAlectiu. L’únic que preteníem dir era aquesta qüestió.

Quan a la qualitat, res a dir. No estam d’acord, mala sort,
però sí que crec que la nostra esmena hauria contribuït a fer
objectiu tot el que s’entengui com a qualitat a la nostra
comunitat autònoma, desgraciadament no serà així.

Quant al tema dels subsidis, no, no és que vulgui rebutjar
sistemàticament el tema dels subsidis, és molt més transcendent
que això. És constatar que quan una persona se’n va a demanar
una residència, que li donin una ajuda vinculada a servei d’un
màxim de 800 euros que acaba essent d’uns 300 euros, no li
arregla els 2.000 euros que necessita per accedir a una
residència i que mentre no li arriba el servei s’ho ha de pagar i
no té els doblers per tenir el servei i mentre no té el servei està
a casa seva sense atendre. El que volem és que no ens llevem les
puces d’enmig i arreglem els temes donant subvencions i donant
doblers quan això no arregla el problema i que per tant,
prioritzem per damunt de tot donar el servei. Aquesta és la
prioritat. Això sí que arregla el problema, i una vegada que
hagin donar el servei, si no hi arribam, si la persona pot
complementar econòmicament, li donem la prestació, però la
prioritat és donar servei, és solucionar el problema. Just això
volíem dir amb aquesta esmena.
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Quant, definitivament, el servei d’atenció a la dependència
al qual es feia referència abans a Mallorca, la nostra crítica és un
poc similar a la que dèiem abans, la multitud d’organismes...
Quan dèiem de competències compartides és perquè estam
convençuts que hi ha una sèrie de competències compartides
entre consells insulars i Govern que haurien d’estar a un sol
organisme, com passa a moltes altres comunitats autònomes
amb l’Agència de dependència, de tal manera que tots aquests
colAlectius que estan aquí avui i els professionals i les persones
que estan fora amb la problemàtica sàpiguen on s’han d’adreçar,
a un sol lloc al qual s’han d’adreçar quan tenen el problema, que
quan les entitats s’adrecen a l’Administració per demanar-li
recursos no els toregem d’un costat cap a l’altra i definitivament
trobin la resposta a un sol lloc. Just això és la nostra voluntat, és
l’esperit del que volem dir. 

Em sap greu si s’ha entès en un altre sentit i en tot cas estic
convençut que tendrem oportunitat de fer-hi feina tant com sigui
necessari. Els puc assegurar que el Partit Popular, així com ha
fet en aquesta llei, ho continuarà fent al futur.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica i pel Grup
Parlamentari Mixt... no hi ha intervencions. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, no hi ha
intervencions. Pel Grup Parlamentari Socialista, sembla que
tampoc no hi ha intervencions. Ha estat un debat clar i
contundent o és un tema d’horari. Així que si els sembla bé i els
portaveus em diuen que als diferents grups tothom hi és present
passaríem a les votacions.

Podríem dividir si els sembla bé les votacions en el que
serien quatre apartats. M’agradaria que els portaveus s’hi
fixessin per favor. Una primera votació consistiria en les
esmenes que s’han transaccionat o en les quals hi ha
assentiment i que era aquella llarga llista que havia dit al
principi. 

(Remor de veus) 

Si els sembla bé, hi hauria quatre votacions, una que són les
esmenes per assentiment; una altra, el llistat d’esmenes que
s’havia llegit al principi i en les quals hi ha acord; una tercera,
serien els articles als quals es mantenen esmenes, i una quarta
votació que era la dels articles 7, 8, 9, 21 (...), que hi havia
també assentiment. Ens sembla bé?, i  una e), que seria els altres
articles, la denominació i exposicions. Pot anar bé així?

És que juntar altres coses en les quals hi ha hagut
assentiment seria un poc més complicat. Va bé, senyors
portaveus?

Passam doncs a la votació -que en aquest cas no serà
necessària perquè crec que hi ha assentiment- de les esmenes
3357, 3358, 13376 i la transacció de l’esmena 13351. Es poden
entendre aprovades per assentiment.

En segon lloc votarem les esmenes defensades pel Grup
Parlamentari Popular, o sigui, les esmenes que s’han llegit a
l’inici, excepte les 13357, 13358, 13376 i l’esmena 13351 que
ha estat transaccionada i que estan ja aprovades per assentiment.
Estan d’acord? Saben el que votam? Doncs, passam a votar.
Votam.

Resultat: a favor, 22; en contra, 25.

Passam a la tercera votació, són els articles als quals es
mantenen les esmenes i són els articles 4, 10, 11, 17, 19, 20, 22,
26, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 50, 51 i 76. 

Passam a votar. Votam.

Creuen que no ha anat bé? Doncs. Passam a votar. Votam.

(Remor de veus)

Esborrarem i tornarem a començar. Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: a favor, 25; cap en contra; 22
abstencions.

Passam a la quarta votació que són els articles 7, 8, 9 i 21 de
les esmenes incorporades a la comissió i l’article 24 i l’article
90 amb les esmenes que s’han incorporat en el plenari. 

Es pot entendre que està aprovat per assentiment.

Doncs passarem a la cinquena votació, que són els articles
als quals... bé, podríem dir la resta dels articles, disposicions,
denominacions i exposició de motius als quals no es mantenen
esmenes.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: a favor, 25; cap vot en contra; 22
abstencions.

Es faculta als serveis jurídics de la Cambra per fer les
correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui la redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de serveis socials de les
Illes Balears.

(Aplaudiments)

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