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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió.

I.1) Pregunta RGE núm. 12308/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici del curs escolar.

La primera de les preguntes, que ve ajornada de dia 15 de
setembre, és la presentada pel Sr. Miquel Munar, del Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller, i benvingut.
La pregunta és quina valoració fa la seva conselleria d’Educació
de l’inici del present curs escolar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. El conseller té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria que les primeres paraules
que pronunciï aquí dins siguin de reconeixement i de respecte
cap a aquesta institució que representa la voluntat del poble i
també fer extensius aquest respecte i aquesta consideració a les
persones que abans han ocupat el càrrec de diputat i els que
l’ocupen actualment.

Dit això, voldria dir al Sr. Diputat que per part de la
conselleria consideram que el començament de curs s’ha dut a
terme amb tota normalitat. Normalitat vol dir el millor possible
i, a més, tenim persones que poden jutjar com es comença un
curs. Crec que aquest ha estat un curs adequat i, per tant, estam
satisfets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Sr. Munar, té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, dins aquest bon gust d’entendre que
vostè no ha estat qui ha planificat el curs i dins el bon gust de
donar-li unes setmanes perquè aterri, si bé som conscient que
vostè és un autèntic expert en la matèria, m’agradaria fer-li
alguna reflexió aprofitant que tenc el torn de paraula perquè la
reflexió té un calat, per a mi, extraordinari, i és el fet que
acceptem com a normalitat, d’una comunitat del segle XXI, que
les ràtios continuïn pujant de forma no adequada, no prevista i
no planificada, que el fracàs escolar continuï en augment, sense
que es facin polítiques adients per intentar frenar-lo, i que les
infraestructures siguin, avui en dia, encara de barracons. 

Vostès duen deu anys, vull dir, dels deu anys darrers de
govern en aquesta comunitat vostès n’han fet sis, per tant, no hi
ha possibilitat de dir vostès tota aquesta política d’oposició a
l’oposició que permanentment escoltam. Crec que vostès han
d’entendre que aquests alumnes d’un país de primera divisió
estiguin avui dins barracons és una ofensa a la intelAligència, a
la planificació i a la possibilitat de la normalitat.

Per una altra part, m’agradaria, naturalment, fugir de la cosa
particular per anar a la cosa important i l’important és el que jo
li deman, és necessari que aquesta comunitat faci un
plantejament global a nivell d’educació, faci un plantejament
del que necessitam per envestir els pròxims cinc o deu anys i
que això es faci des de la visió que és una prioritat absoluta
perquè, repetesc, que un país, que una comunitat, entengui com
a normal que els seus alumnes estiguin a barracons, amb tots els
meus respectes, per a mi és inassumible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, presidenta. Diputat, és evident que és la primera
intervenció que faig, però també és evident que conec un poc el
món de l’educació, tal vegada la paraula cadascú l’ha entesa
d’una manera distinta. Els que hem estat al front de la
Conselleria d’Educació, i aquí dins hi ha altres persones, saben
perfectament el que suposa un inici de curs, saben perfectament
el que suposa haver d’atendre totes les demandes que es
produeixen a tots els centres. A això em referia. Hem començat
el curs, però també li vull contestar els temes als quals vostè ha
fet referència. Els que tenim memòria sabem el turmentós que
sol ser aquest començament. Parlava d’això. Hem vist el
seguiment per premsa, hem vist el seguiment que hem fet des de
la conselleria. No ho ha estat. Que evidentment hi ha
mancances? Evidentment que hi ha mancances, ho sabem, però
hi ha mancances ara i n’hi ha hagudes sempre. Quan parlam que
el govern actual i el de l’altre legislatura han estat sis anys en el
poder no em faci dir quants n’hi ha hagut en el poder d’una altra
formació política. També ho hem de tenir en compte. Som
copartícips del tema de l’educació dins aquesta comunitat,
també li ho record.

Barracons. No vull utilitzar mai més aquesta paraula,
“barracons”, perquè no són barracons, són mòduls. Evidentment
que aquests mòduls no són l’ideal, no ho és, però és una realitat
amb la qual ens trobam. Hem reduït mòduls des de l’any 2007
fins ara, esperam reduir-ne més i, a més, a nivell intern quan
entres dins un mòdul, si bé no és el que correspon o el que
hauria de correspondre, el convid, a vostè, que visitem
qualsevol mòdul i veurà com està dins. Amb això no li vull dir
que no fos millor tenir un centre que està programat i que es
farà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs.

I.2) Pregunta RGE núm. 12310/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a institut a Santa Eulària del Riu.

La següent pregunta la formula el Sr. Miquel Jerez. Té la
paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, portam aquesta pregunta al Parlament per saber
l’opinió de la conselleria sobre la construcció d’un nou institut
en el municipi eivissenc de Santa Eulària. Hem de donar per
suposat, i donam per suposat, que el conseller ha tengut dues,
tres setmanes per saber quines són les característiques, quines
són les necessitats especials d’aquest municipi, però en
qualsevol cas si el conseller no ho ha fet, jo li ho recordaré. 

Santa Eulària és un municipi que té 37.451 habitants censats,
hi ha un institut que va patir una greu massificació, que l’any
98-99 va albergar, aproximadament, un total de 1.000 alumnes,
hi ha hagut alumnes que s’han traslladat a altres municipis per
escolaritzar-se, l’any 2008 i el 2009 s’han disparat totes les
alarmes perquè hi ha unes dades que indiquen un increment de
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100 alumnes en el mateix centre, s’ha cedit un solar a la
Conselleria d’Educació; i es tracta un municipi que, en aquest
sentit, pateix una veritable discriminació respecte d’altres de
l’illa d’Eivissa com són Sant Antoni i Sant Josep on amb menys
població hi ha no un, no un, sinó dos instituts. 

Per tant, Sr. Conseller, voldríem saber quina opinió té la
Conselleria d’Educació, si té intenció d’habilitar partida
pressupostària en els pròxims pressuposts per tal de construir,
definitivament, l’institut de Sant Eulària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Senyors diputats, hi ha una realitat que s’ha
pogut comprovar i és que l’illa d’Eivissa, en qüestions
d’infraestructures, ha anat endarrerida respecte de les altres
illes. Això és una cosa que hem pogut constatar, ara, abans,
abans i abans. Això és clar. Una altra cosa, no tenim encara el
solar per fer l’institut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, com
diuen a Mallorca, m’acaba de deixar estorat. La conselleria, i li
diré la data mitjançant la qual a vostès, a la Conselleria
d’Educació, li fan arribar un escrit cedint el solar i posant-lo a
la seva disposició, el dia 21 de desembre de l’any 2007. Estic
d’acord que vostè acaba d’arribar i encara, possiblement, no li
ha pres el pols a la conselleria, però revisi la documentació que
té, parli amb l’anterior consellera i, miri, el solar el té a la seva
disposició.  Només faltaria que vengués vostè aquí avui a dir
que el solar no el té a la seva disposició. Jo no m’esperava
aquesta resposta, Sr. Conseller. Una mica de responsabilitat i
una mica de sentit comú és el que se li demana a vostè en
aquesta nova responsabilitat, això és l’únic que se li demana,
però venir aquí a dir que, efectivament, no està cedit el solar té
un nom que no el vull anomenar aquí i tothom sap com es diu.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en primer lloc cal matisar que
l’Ajuntament de Santa Eulària, dia 10 d’abril del 2008, va
registrar la voluntat de posar a disposició de la Conselleria
d’Educació i Cultura un solar per a la construcció d’un nou
institut al municipi. A dia d’avui, l’ajuntament no ha presentat
la documentació necessària i imprescindible per emetre un
informe tècnic de viabilitat del solar. Per tant, de seguida que
se’ns faci arribar a la conselleria farem l’estudi i posarem en
marxa la situació. Li puc assegurar que dins la programació del
2012 hi ha l’institut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs.

I.3) Pregunta RGE núm. 12309/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a educació digital.

La següent pregunta és presentada pel Sr. Miquel Munar, del
Grup Popular, i es refereix també a educació. Té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. La pregunta diu, creu la Conselleria d’Educació que és
compatible la seva promesa d’educació digital amb la reducció
pressupostària anunciada pel seu govern?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sr. Diputat, referent a aquesta pregunta li vull dir
contundentment que els 27 milions que tenim per a aquest tema
estan fora dels pressuposts. Per tant, no seran retallats en cap
moment, vénen directament de Madrid per fer la modernització
en les tecnologies d’informació i comunicació. Per tant, no
afecten el pressupost, no hi haurà cap retall, són els doblers que
tenim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Munar? Té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, m’agradaria fer-li
una reflexió al voltant d’aquesta qüestió. La primera part de la
reflexió ve donada que un procés de digitalització no és un
plantejament de tipus tècnic de muntar o no, de permetre o no
l’accés al món digital sinó que esdevé de la planificació d’una
preparació del professorat, d’una preparació de l’alumnat i, si
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m’apura, d’una preparació dels pares, que al meu parer això no
s’ha fet ni s’està fent.

La segona reflexió que li vull fer és si analitzam les paraules
de la rectora de la Universitat, si analitzam les paraules del
portaveu del seu partit quan hi va haver el debat anterior, tots
apostàvem per la teoria o per la realitat i per la necessitat
d’apostar pel coneixement. Qui li parla el trobarà en aquest
sentit, però amb una condició, hi ha dues possibilitats, una és fer
discurs populista i política progressista i l’inrevés. L’herència
que vostès reben de la dinàmica del Sr. ZP de regalar a tothom
un ordinador, que encara ningú no ha vist, etc., aquest és un
discurs populista que jo crec que no va enlloc. El discurs
progressista, que jo no veig enlloc, és el discurs de començar
que de 0 a 3 anys hi ha d’haver una planificació de prevenció;
hi ha d’haver una política d’intentar psicoestimulació;
programes d’aquests no n’he vist enlloc; a partir dels 3 anys es
fan projectes seriosos, rigorosos amb projecció, amb una
universitat que el dia de la seva inauguració no els hagi de fer
caure la cara de vergonya perquè que no tenen lloc, no tenen
doblers, no tenen possibilitats de planificació, etc. A això em
referesc quan parl de la reducció. A això em referesc que vostè
faci la reflexió, si vol transitar pel discurs populista o si,
efectivament, vol transitar pel discurs progressista que no és
exclusiu seu sinó que és de tots nosaltres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, ahir mateix vaig fer una reunió
interna a la conselleria per tal d’unificar tots aquells temes que
es duen a terme dins la conselleria a un sol bloc per dur el tema
de les TIC a les escoles. Dispersió que hi pugui haver interna a
la conselleria li puc assegurar que es concentrarà a partir
d’aquesta setmana que ve. Ho vaig fer ahir horabaixa. El
professorat, evidentment que s’ha d’atendre el professorat, s’han
d’atendre els centres, s’han de posar els mitjans oportuns perquè
els professors es trobin a gust i, a més, s’ha de planificar. Vostè
ho ha dit abans.

Estic amb aquest tema, el tirarem endavant i els doblers li
puc assegurar que es gastaran adequadament d’acord amb la
necessitat de l’alumnat, d’acord amb la necessitat del
professorat i, sobretot, d’acord amb les necessitats de la societat
balear que esperem que continuï essent progressista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs.

I.4) Pregunta RGE núm. 12491/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a drenatge del darrer tram de la carretera
d'accés a l'aeroport d'Eivissa.

La següent pregunta la formula la Sra. Carmen Castro. Té la
paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, ens podria dir quant
de temps necessita encara la seva conselleria per solucionar el
drenatge de la carretera d’Eivissa a l’aeroport?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Castro, el drenatge OD1
es va acabar el 2008 i en funcionament. Per cert, vàrem haver de
canviar la secció ja que l’executada no es corresponia amb el
projecte, tenia una secció inferior. El drenatge OD2, el projecte
complementari que han redactat que inclou dues alternatives, en
el termini d’un mes sortirà a informació pública, pas previ per
a la seva aprovació per la Comissió Balear de Medi Ambient. I
el drenatge OD3, el projecte complementari que hem redactat,
ja ha passat la fase d’informació pública i una de les alternatives
es presentarà en el termini d’un mes a la Comissió Balear de
Medi Ambient i després s’haurà de demanar la concessió
d’ocupació i de domini públic a Costes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vol dir, Sr. Carbonero, que d’aquí
un mes estarà solucionat aquest problema? Perquè, la veritat,
l’altre dia el Sr. President, en el passat ple de dimecres, va dir
que no sabien encara com traurien l’aigua de la carretera de
l’aeroport. El seu director general d’Obres Públiques, que per
cert l’única competència que té en carreteres són aquestes dues
concessions, la d’Eivissa a l’aeroport i la d’Eivissa a Sant
Antoni, va dir que en els dos anys que queden de legislatura no
ho sabrien solucionar això. I per això venia aquesta pregunta,
Sr. Conseller. 

Vostè ja fa dos anys i mig que és conseller i es va trobar una
carretera, una obra en construcció que tenia problemes de
drenatge i en dos anys i mig no ha sabut solucionar-los. Esper
que la seva resposta, com li dic, signifiqui que d’aquí un mes
estarà solucionat aquest problema perquè encara no sabem
perquè no va fer vostè cas dels informes tècnics que l’agost del
2007 li deien que el drenatge no havia funcionat i s’havia de
solucionar a la major celeritat possible. Des d’agost del 2007
fins ara han passat dos anys i busques, com li deia. Sr.
Conseller, dos anys és temps més que suficient per evitar que
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les inundacions de la carretera siguin, com han estat fins ara, un
problema per als ciutadans, perquè estic ben segura que si
aquest problema hagués estat a Mallorca s’hagués solucionat el
primer dia. Vostè no pot continuar castigant els ciutadans
d’Eivissa, Sr. Conseller. 

A més li vull dir una altra cosa, a vostès els ha anat molt bé
aprofitar políticament les carreteres d’Eivissa i ho han fet durant
dos anys i mig que duen de govern i ho pretenien fer durant dos
anys més, si ara han canviat, ens alegram molt i esperam, com
li dic, que d’aquí un mes -queda en el Diari de Sessions- estigui
solucionat aquest problema. 

Sr. Conseller, ara té una altra pregunta que li ha preparat un
company del seu partit perquè puguin continuar intoxicant amb
aquest tema i pugui continuar criticant el Partit Popular. Li vull
recordar, sí, Sr. Carbonero, que vostè ara cobra per solucionar
problemes, no cobra per fer oposició, cobra per gestionar i
solucionar els problemes. I miri, ni vostès són tan bons com es
creuen ni nosaltres som tan dolents com vostès volen fer veure.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

El Sr. Carbonero té la paraula.

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

Sra. Castro, m’agradaria saber qui intoxica a qui, però, en
qualsevol cas, jo no he dit que en un termini d’un mes estiguin
resolts els problemes, no ho he dit, repassi el Diari de Sessions
que vostè ha citat. Miri, les solucions al drenatge que figuraven
en els projectes de traçat i constructiu que vostès varen fer era
un autèntic despropòsit i varen tenir bastants d’anys per
resoldre’l, era un autèntic despropòsit. L’OD2 desembocava en
la línia de la zona maritimoterrestre amb un perill evident,
constatat d’inundacions dels baixos dels hotels de la Platja d’en
Bossa i l’OD3 moria a una parcelAla en sòl rústic propietat d’un
particular. 

Per això, els drenatges que vostès varen projectar mai no
varen ser aprovats, varen tenir informes desfavorables de
Recursos Hídrics. Escolti, dia 17 d’agost del 2004: “a partir del
punto en que el sistema de drenaje de la carretera finaliza la
red de drenaje existente en la actualidad no está preparada
para acoger la concentración de caudales que provocará la
obra de la carretera, lo que supondrá una inundación de la
zona aguas arriba de la carretera de la Playa d’en Bossa. El
informe es desfavorable en tanto no se subsanen las
infracciones detectadas.”

El mes de juny del 2007 la conselleria, la seva conselleria,
va remetre dues cartes a Fiesta Hotels -se’n recorda de Fiesta
Hotels?-, en les quals assegurava, primer, dia 4 de juny, que
modificarien el projecte que vostès mateixos havien fet per fer
uns emissaris submarins; i segon, dia 12 de juny, que la nova
solució als problemes l’hauria d’adoptar el següent govern. O
sigui, nosaltres. Hem estudiat a fons el projecte de traçat i el
constructiu i constatam que vostès, ni a nivell de projecte ni
d’execució d’obra, resolgueren el problema de l’evacuació
d’aigües pluvials de l’autovia de l’aeroport d’Eivissa, però miri
per on, miri per on, sí que tengueren cura de preveure la solució
d’una altra contingència meteorològica. Al plec de condicions
del projecte hi ha una previsió de tres llevaneus a raó de 61.424
euros cada un durant 23 anys, total 1,5 milions d’euros. No
n’hem trobat ni un, d’aquests llevaneus, però ja s’han pagat
96.436 euros. Lògicament, no en pagarem més.

LA SRA.  PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sra. Castro, vol la paraula?

I.5) Pregunta RGE núm. 12496/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inundacions de l'autovia Eivissa-Aeroport.

La següent pregunta la formula el Sr. Joan Boned. Té la
paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, acabam d’assistir
per part del Grup Popular a una càtedra de cinisme polític. És
una càtedra de cinisme polític perquè els mateixos que feren tots
els desastres que la Sra. Diputada acabar d’enumerar,
responsables directes d’això, ara pretenen tirar tota la terra
damunt l’actual govern, que prou feina té a resoldre tot aquest
desastre que ells deixaren muntat, però segurament és que la
seva mala consciència davant la realitat dels fets i de les
darreres inundacions o les inundacions constants cada vegada
que fan quatre gotes, els du a pensar que necessiten utilitzar
aquella tàctica que la millor defensa és un atac i diuen, anem a
tirar pedres a veure si així la gent d’oblida que nosaltres som els
responsables. 

Per això -i malgrat les explicacions que ja li ha donat-
m’agradaria saber si ens pot explicar alguna cosa més respecte
de quina és la situació real d’aquest drenatge i d’aquesta autovia
Eivissa-Aeroport en aquests moments. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, l’evacuació de
les aigües pluvials de l’autovia Eivissa-Aeroport és molt
complexa, es deriva la complexitat que el vial es va executar en
trinxera a una fondària per sota del terreny natural de 8 metres.
8 metres és un edifici de tres plantes, el que suposa una enorme
sèquia amb el terra asfaltat i els costats formigonats que recull
tota l’aigua que hi cau a sobre. El pecat original, per tant, que
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provoca la situació d’inundacions és aquesta execució en
trinxera.

He donat moltes voltes als motius que dugueren -en un
terreny completament pla, devora la mar, amb un freàtic molt
pròxim a la superfície i limítrof amb el Parc Natural de Ses
Salines- a projectar aquesta via de manera soterrada. Li he donat
voltes, em digueren al principi que els motius podrien ser
acumular terres o recopilar terres per fer un camp de golf. Bé,
ho vaig pensar perquè efectivament a Eivissa les terres són un
bé escàs, ara mirin el que passa amb el port, han de dur terres de
fora per fer l’ampliació del port, però a hores d’ara em sembla
que aquest no va ser el motiu principal.

Després vaig sentir el Sr. Matas, en un acte de campanya,
que defensava la trinxera per motius mediambientals, i bé, miri,
la veritat és que sabia que el Partit Popular en matèria
mediambiental té una visió una mica invertida. Pensi que
l’ANEI és una zona on es pot construir. És a dir, tenen manco
protecció els ANEI que el rústic comú de Menorca, però tampoc
no em sembla que aquest sigui el motiu principal.

Per tot allò que ha anat sortint, crec que hi ha un criteri que
és fonamental. És el criteri econòmic. Miri, l’autovia soterrada,
llevaneus inclosos, val el doble de preu que una carretera igual
en superfície. Aquesta carretera ha costat 85 milions d’euros i
té una longitud de 6,7 quilòmetres. Per tant, un cost per
quilòmetre de 12,7 milions d’euros. És a dir, més de 2.000
milions de pessetes per quilòmetre.

Aquest criteri..., s’ha demostrat que les inversions del Sr.
Matas varen ser una autèntica obsessió, diria que una obsessió
malaltissa. Si s’hagués fet el vial en superfície no hi hauria
terres per colAlocar ni ferida territorial ni social irreversible,
hagués costat menys de la meitat, i vostè i jo, Sr. Boned, no
parlaríem d’evacuació d’aigües pluvials perquè aquest problema
no existiria. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol fer ús, el Sr. Boned, de
la paraula?

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, queda clar. Queda
clar que els mateixos que executaren unes obres irregularment,
segurament amb pactes inconfessables -com vostè mateix ens
acaba d’explicar-, els mateixos que executaren expropiacions
ilAlegals com està reconegut en diverses sentències, els mateixos
que amb molta pressa executaren una obra que va ser entregada
amb nombrosos defectes d’execució, són els mateixos que ara
es permeten reclamar la urgent finalització d’aquest drenatge i,
a més a més, demanen dimissions, quan resulta que
l’autènticament experta en metres fluvials, en autovies
navegables resulta que continua aquí asseguda, no dóna cap
explicació ni demana disculpes i continua al seu aire.

Li recomanaria però una cosa: davant tots aquests fets, Sr.
Carbonero, vostè ens ha parlat d’aquests tres llevaneus, crec que
li convendria, si ha de fer alguna inversió, temporalment fins
que arregli el drenatge que els substitueixi per zodiacs, com a
mínim així tal vegada es pot fer alguna utilització d’aquesta
autovia. 

Miri, ha dit el Partit Popular que al Govern i al Partit
Socialista els interessa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, no pot discutir amb el Partit Popular, ha de parlar
amb el conseller.

EL SR. BONED I ROIG:

...si, acab. Acab, Sra. Presidenta. Ha dit que els interessa,
que ens interessa mantenir aquest discurs per perjudicar el Partit
Popular i per castigar-lo, si al Partit Popular ja el va castigar qui
l’havia de castigar, va ser el votant, per això són a l’oposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el Sr. Carbonero?

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No vull contestar, gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 12492/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació dels ramaders en relació amb la
producció lletera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem al següent punt, és el número 6 de les preguntes, és
la que formularà el Sr. Josep Juan i Cardona.

Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta es va
formular la setmana passada i feia referència a la situació en què
es trobaven una sèrie de granges de pagesos, de ramaders als
quals no es retirava la llet a partir de demà. Demanàvem quina
era la postura, quina era la valoració que feia la Conselleria
d’Agricultura sobre aquesta situació. 

Avui hem vist que, gràcies a Deu, aquest problema es va
solucionar ahir, però de tota manera insistim a saber quina és la
valoració de la consellera sobre aquesta qüestió.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la situació del sector,
ho saben tots vostès, és una situació complicada, complicada
aquí i arreu del món, però bé, sí que era molt preocupant que
una indústria, en aquest cas Piris, no recollís la llet -com deia
vostè- a partir de dia 1 d’octubre. Per tant, és un cop fort per a
un sector que -diguéssim- té una situació complicada.

Què hem fet des de la conselleria? Intentar donar sortida,
donar solució. El nostre repte era que es recollís la llet d’aquests
quatre ramaders, com la de tots els ramaders de les Illes i
sobretot també parlar de donar una sortida comercial als estocs
que té, no tan sols aquesta indústria, sinó també altres indústries
lleteres i de derivats per donar millor solució i viabilitat a les
nostres explotacions de vacum de llet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Cardona? Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, lament
haver-li de dir que no ens ha explicat gran cosa. Ens hem de
regir més pel que publiquen els mitjans de comunicació que per
allò que vostè ens acaba de dir.

Hi ha una sèrie de qüestions que ens preocupen i ens
preocupen prou. Miri, fins on nosaltres sabem la quota que
estava en perill o la quantitat de llet que no es recollia no eren
un milió de quilograms, eren 3 milions de quilograms i si
llevam un ramader és un milió i mig de quilograms que estaven
pendents de recollir. 

En aquest moment, vostè o se li atribueix a vostè que s’hagi
solucionat un milió de quilograms de llet, ens en falten ni més
ni menys que la meitat, però hi ha una qüestió encara més
preocupant que això. Sra. Consellera, vostè no es va reunir amb
tots els ramaders, en va deixar algun fora, però és que a més ho
va fer quan faltaven tres dies perquè s’acabàs el termini que
havien donat les indústries per retirar la llet. Em sap molt de
greu veure que la Conselleria d’Agricultura actua a impulsos i
a empentes. És necessari que surtin titulars als diaris advertint
d’aquest perill. És necessari que al debat de l’estat de
l’autonomia es parli d’aquesta qüestió. És necessari que hi hagi
propostes de resolució, conseqüents del debat de l’autonomia,
perquè aquesta qüestió vagi endavant. És necessari que se li faci
una pregunta parlamentària perquè a la fi es reuneixi amb els
ramaders, els renyi -els renyi- i llavors parli amb dues indústries
perquè recullin la llet. Això no és tan difícil quan fa més d’un
mes que se sabia.

Em preocupa que després de tota aquesta moguda, si em
permet l’expressió, ara haguem denunciat, a part que es recull
la llet, un munt de plans que es refereixen a la millor
comercialització. Sra. Consellera, si els pagesos ja n’estan farts,
de plans. Els pagesos no volen plans, volen fets, volen
actuacions, volen que se solucionin els seus problemes, i això a
dia d’avui no ho tenim, Sra. Consellera. És lamentable veure
que s’ha d’anar a empentes, és lamentable veure que s’ha d’anar
a cop de titular perquè, als pagesos, se’ls solucionin els
problemes.

Vostè sap que la situació és crítica i no podia permetre que
s’arribàs a la situació a la qual s’ha arribat i en la qual estam.
Durant quant de temps compraran aquestes indústries la llet als
pagesos? Perquè vostè ho acaba de dir, el problema és d’estocs,
no és de la indústria que vostè ha anomenat. És que les mateixes
indústries que vostè diu que recolliran aquesta llet estan
exactament en la mateixa situació: tenen els magatzems plens.

Per tant, una campanya de comercialització no és ara que
s’ha de fer, fa més d’un any que s’hauria d’haver fet i no s’ha
fet, Sra. Consellera. Aquest és el drama d’aquest sector.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, presidenta. Sr. Diputat, estam per a solucions, i
aquesta és la quota d’aquestes quatre explotacions ramaderes i
jo, personalment, m’he reunit no tan sols amb aquestes
explotacions sinó que també m’he reunit amb els industrials,
amb els industrials implicats, també m’he reunit amb grans
superfícies, també m’he reunit amb altres possibles compradors
per donar solució -ja dic- al cop fort que representava per a
aquests quatre ramaders i la quota exactament, Sr. Diputat, és de
952.000 quilograms de quota anual d’aquestes quatre
ramaderies. 

Per tant, no és tan sols ara que s’ha reunit aquesta consellera
i que personalment s’ha implicat en aquest tema, sinó que quan
tenim una solució d’aquest tipus és per donar sortida, per
assegurar, que era l’objectiu important, la recollida de llet, sinó
també donar sortida als estocs que els mateixos industrials tenen
en aquest moment i per tant, la responsabilitat -és important
realçar-ho aquí- de dues indústries com són AGAMA i
PRILAC, la responsabilitat de recollida en estocs que tenen i
per tant, també d’altres empreses comercials, d’altres
institucions també que s’han implicat en aquesta recollida. 

Per tant, vull assegurar, no és d’ara, Sr. Conseller, perdó, Sr.
Diputat, és de fa temps que aquesta consellera s’ha reunit amb
tota aquesta gent per establir un pla comercial. No podríem en
dos dies cercar solucions. Quan es va reunir aquesta consellera,
ja feia estona que estava treballant per tenir una sortida
comercial, ja dic, primer, garantir la recollida i segon, donar
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sortida comercial a aquesta producció que tenim de llet i també
de derivats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer.

I.7) Pregunta RGE núm. 12493/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació del projecte d'hospital a
Can Misses.

La següent pregunta la formula la Sra. Aina Castillo, té la
paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, la història és molt llarga, i ho dic per als
diputats del PSOE que fan preguntes al Govern i aprofiten per
pegar al Partit Popular, la història és molt llarga i avui en tenim
un exemple.

Sr. Conseller de Salut, avui tots coneixem que hi ha dues
maneres de fer un hospital nou a la nostra comunitat autònoma.
Hi ha una via, que és la llarga, que és modificació del
planejament, que és la que el Govern del Partit Popular va
emprar per fer Son Espases, i n’hi ha una més curta que eximeix
de totes les garanties i que és la que vostè ha emprat per fer el
nou hospital d’Eivissa. Avui també tenim una altra informació.
Coneixem una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears -per cert, desastrosa per a vostè, Sr. Vicenç, perquè
tota la seva feina d’oposició ha quedat en una gran farsa- però
el que és realment important, és on es diu molt clarament que
s’havia utilitzat Son Espases, la modificació de planejament, és
precisament -i en termes textuals que tenc per aquí-, que diu la
que “ofrece mayores garantías de publicidad, participación
ciudadana y evaluación de impactos ambientales”, a diferència
de la que vostè ha emprat per fer l’hospital d’Eivissa on diu que
en aquest cas ni tan sols hagués estat ni informes de impacto
ambiental ni información publica, etc., que és precisament el
que fan vostès.

La pregunta que ens feim, Sr. Conseller de Salut, és si pensa
vostè, adalid de la coherencia política en aquesta legislatura,
modificar el procés que ha iniciat per construir l’hospital
d’Eivissa en coherència amb el que diu la sentència del Tribunal
Superior de Justícia, el màxim tribunal de la nostra comunitat
autònoma. 

És a dir, pensa vostè modificar i passar del camí curtet per
evitar qualsevol incidència al camí llarg i garantista per tal que
tots els ciutadans d’Eivissa i també de les Illes Balears puguin
estar segurs que les coses es fan ben fetes?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada, no pensam considerar el procés de construcció de
l’hospital i no ho farem perquè el procediment decidit per a la
construcció del nou hospital s’ajusta perfectament a la legalitat
i és el que s’ha considerat més adequat, més adequat ateses les
circumstàncies concretes, patrimonials, urbanístiques i
d’ubicació que concorren en aquests terrenys on s’ha d’edificar
aquesta infraestructura. 

Esperar la modificació de tot un pla general com és el cas
d’Eivissa ni és millor ni és més garantista i participatiu que el
que s’ha aprovat a Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Son Espases també s’ajusta a la
legalitat, li ho acaben de dir els tribunals, el màxim tribunal
d’aquesta comunitat autònoma, Sr. Conseller, i no sabia que
vostè apart de metge també fos jurista, on contradiu es permet
contradir la sentència del Tribunal Superior, on diu que
precisament un és garantista i l’altre no és tan garantista. 

En qualsevol cas, Sr. Conseller, la pregunta era retòrica.
Evidentment sabíem que vostè no modificaria el procediment
per fer l’hospital d’Eivissa. La retòrica era per evidenciar la
seva manca de coherència política. De totes maneres sabíem que
vostè, quan va conèixer la sentència, va córrer a fer-se una
fotografia a l’Hospital de Son Espases, no fos que la fotografia
que traguessin a la notícia hagués estat aquesta. La coneixen,
l’han vista moltes vegades, aquesta fotografia, sembla que
només hi ha Antich, Francina Armengol, Aina Calvo, no, no,
vostè està per aquí darrere, amagadet, ho veu?, per aquí,
amagadet, però hi és. Tal vegada s’amagava perquè sabia que
tot el que feia i tot el que deia era una pura farsa, una demagògia
per evitar que el Partit Popular fes aquest hospital de referència
que avui, si no hagués estat perquè a diferència del Partit
Popular que no ha posat palos a las ruedas per fer l’hospital
d’Eivissa, ho farà, vostè va posar aquests palos per tal que
aquest hospital no fos possible, un hospital que avui estaria en
funcionament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, vostè
alAludeix de manera continuada al fet que el camí decidit per a
Eivissa no va per camins de participació, de transparència, de
publicitat. Li vull recordar un parell de coses.

Li vull recordar un parell de coses respecte d’Eivissa, perquè
parlam de fer un hospital a Eivissa, no parlam de Son Espases.
L’Ajuntament d’Eivissa va aprovar entre altres, a petició i amb
l’aprovació del Partit Popular, que el Govern fes les passes
perquè aquest hospital fos una realitat el més aviat possible,
amb el vistiplau del Partit Popular es va signar un conveni
particular amb els propietaris perquè es pogués fer. Des de totes
les institucions s’ha parlat i s’ha treballat d’una manera
coordinada. És més, quan el Consell de Govern decideix la via
del decret llei -aquest decret llei ha estat convalidat i votat en
aquesta cambra que té la representativitat dels ciutadans i de les
ciutadanes de les Illes, per tots. Per tant, es suposa que si vostès
també varen aprovar això és perquè hi havia garanties legals, hi
havia participació, hi havia transparència.

Evidentment, paralAlelament, vostè sap que hi havia un
procés de revisió del Pla general i que aquest pla general, quan
es va fer un decret llei, ja estava pràcticament aprovat, com així
ha succeït a posteriori molt poc temps després al consell
insular, i es va aprofitar un decret llei perquè nosaltres enguany
havíem fet un decret que permetia, per a mesures urgents,
accelerar la tramitació administrativa i, d’aquesta manera,
aquest hospital podrà ser una realitat abans. 

Si a vostè li hagués interessat aquest hospital, quan vàrem
començar a tenir responsabilitat de govern, ja ens hagués
agradat trobar un projecte de nou hospital, i vostè sap que no el
vàrem trobar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. 

I.8) Pregunta RGE núm. 12497/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centre modular de
Manacor.

La següent pregunta, presentada per la Sra. Cristina Rita, és
del Grup Parlamentari Socialista, en tema educatiu. Té la
paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyors
diputats i senyores diputades. Ja hem vist que els inicis de curs
sempre són en certa manera convulsos perquè és molta la gent
que es posa a la seva activitat en poc temps o al mateix temps,
i moltes infraestructures també que es posen en funcionament.

Aquest inici de curs ha estat condicionat, a més, per la
climatologia, molts de dies de pluges torrencials i declaracions
d’alertes taronges, d’alertes grogues, etc. Un dels llocs que ha
patit precisament de manera més virulenta aquestes pluges és el
municipi de Manacor, on hem pogut veure pels mitjans de
comunicació com l’aigua afectava tant nombroses edificacions
de la ciutat particulars com també públiques, entre elles també
edificis educatius.

És per aquest motiu que voldria que el conseller d’Educació
i Cultura ens pogués explicar l’actuació de la seva conselleria
davant aquestes incidències que ha sofert el centre modular de
Manacor amb les pluges que han afectat aquesta zona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, existeix a la Conselleria
d’Educació, a inici de curs i durant tot el curs, un protocol
d’actuació quan es produeix un fet com el que es va produir.
Vàrem actuar amb seriositat des de la conselleria, vàrem actuar
amb diligència i vàrem actuar en coordinació. Amb seriositat -
però no és una cosa que facem nova, és una cosa que s’ha de fer
sempre- amb seriositat perquè immediatament vàrem posar a
disposició del centre educatiu els mitjans que teníem des de la
conselleria per fer un informe per veure exactament el que havia
passat, i en coordinació també amb l’ajuntament.

Pens que els ajuntaments són els responsables dels centres
de primària, i per tant la coordinació entre la conselleria i els
ajuntaments serà sempre, sempre, perfecta i esplèndida, i així
pens fer-ho durant tot el temps que duri aquesta legislatura.

Les deficiències varen ser deficiències per uns problemes
d’una silicona d’unes finestres, no varen ser problemes
d’estructura, que era allà on ens hagués preocupat moltíssim. Es
varen revisar les instalAlacions elèctriques, es varen revisar els
aires condicionats, en definitiva es varen revisar els nous
mòduls que havíem posat allà, i així pretenem fer-ho quan hi
hagi un problema a qualsevol municipi, a qualsevol centre, amb
seriositat, amb diligència i sobretot en coordinació amb els
ajuntaments on estiguin. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Sra. Rita, no vol la paraula?

I.9) Pregunta RGE núm. 12498/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a congrés Sumit Musical Conference.

Passam, doncs, a la següent pregunta, que formula el Sr.
Costa. 
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El Sr. Costa no hi és. La pregunta està retirada.

I.10) Pregunta RGE núm. 12501/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Cala Agulla.

Doncs, la següent pregunta, la formula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, Sr. Conseller, molts
d’anys, i a tots els que celebren l’onomàstica amb els sants
arcàngels, i aprofit per fer la pregunta sobre un projecte de la
Demarcació de Costes a Cala Agulla. Com sap ha provocat una
oposició per part dels ajuntaments, també de la Comissió Balear
de Medi Ambient, una proposta de resolució en aquest mateix
ple del Parlament la setmana passada, perquè és un projecte que
entenem desproporcionat, amb 120.000 metres cúbics del
jaciment d’Estellencs i Banyalbufar, i per tant també ens
interessava que avui pronunciàs el seu parer sobre aquest
projecte de la Demarcació de Costes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, el mes de maig ens
reunírem amb l’Ajuntament de Capdepera i amb l’associació
hotelera de Cala Rajada i ens varen manifestar la seva
preocupació per l’estat de la platja i la manca d’actuació de les
administracions. A principi de juny ens vàrem reunir amb el
delegat de Costes a Balears, el Sr. Alomar, que es va
comprometre al fet que, si demostràvem que hi havia arena per
regenerar la platja a l’entorn de Cala Agulla, s’executaria per
part del ministeri aquesta regeneració amb arena de la zona dins
el mateix estiu.

Per això, tot i que de moment encara no és competència
nostra, encomanàrem l’estudi i el projecte bàsic de regeneració
al Sr. Francisco Arredondo Díaz, expert oceanògraf amb
dilatada experiència, i aquest estudi va donar com a resultat
l’existència d’un depòsit d’arena de 40.000 metres cúbics a una
zona propera a la platja, quantitat d’arena que segons l’estudi
era suficient per retornar la platja a l’estat anterior als temporals
del 2001. Aquest estudi va ser lliurat a Costes a final de juny i
el pla d’extracció va ser informat favorablement per la Comissió
Balear de Medi Ambient dia 21 de juliol i lliurat a Costes el
mateix dia. 

Varen passar el que restava de juliol i l’agost sense que
Costes no fes l’actuació, i a final d’agost anunciaren que
reactivaven el projecte d’extracció d’un banc d’arena situat
entre Banyalbufar i Estellencs, i l’entraren a la conselleria dia
4 de setembre. Aquest projecte ha passat ja a dictamen
desfavorable per unanimitat del comitè tècnic de la Comissió
Balear de Medi Ambient, i la reunió de la comissió és el proper
divendres. Per tant evidentment, si el comitè tècnic ho ha
dictaminat unànimement desfavorable, la comissió supòs que

farà el mateix, i en qualsevol cas aquest és el parer de la
conselleria. També, com sap vostè i com vostè ha dit, compta
amb l’oposició dels tres ajuntaments implicats i de la totalitat
d’aquesta cambra, que així es va manifestar la setmana passada.

Ahir vaig parlar amb el Sr. Alomar per saber quines eren les
intencions del ministeri, i em va comunicar que des del ministeri
li havien confirmat que aparquen el projecte de regeneració de
Cala Agulla amb arena de Banyalbufar i Estellencs i que no
l’executaran atès el rebuig unànime d’aquesta cambra. Per tant
celebr aquesta decisió del ministeri. Ara bé, des de la conselleria
pensam que és urgent la regeneració de la platja de Cala Agulla
abans de la propera temporada turística i que la solució que
proposàvem és viable, barata i sostenible. Per això demanam al
ministeri que l’executi abans del maig del 2010 perquè aquesta
zona turística tengui una platja en bon estat com més aviat
millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Alorda? Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, només per celebrar aquest
anunci que ens fa avui el conseller. Creim que és una bona
notícia que s’aparqui aquest projecte, que era molt impactant i
preocupant per la posidònia de la reserva marina, també fins i
tot per la mateixa platja de Cala Agulla, i que per tant quedi
aparcat aquest projecte em sembla una bona notícia i que es faci
cas a aquesta proposta de resolució presentada pel nostre grup
i aprovada per tota la Cambra, que crec que ha estat una bona
iniciativa, com també la tasca que ha duit a terme el Govern
davant aquest projecte, que també el volem felicitar al respecte.

Moltes gràcies i en tot cas felicitar-nos tots perquè no es
dugui a terme aquesta actuació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 12502/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a servei de testament vital.

Doncs passarem a la següent pregunta. És la relativa al
servei de testament vital. La formula la Sra. Esperança Marí. Té
la paraula.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Sanitat, Sr. Thomàs, ha existit un debat i existeix
a la nostra societat sobre si és èticament acceptable o no allargar
la vida artificialment d’una persona que no té cap possibilitat de
recuperar-se. És un debat, en definitiva, sobre el dret a morir
dignament. Consider que la nostra societat va guanyant en
qualitat de vida a mesures que s’implementen avanços, en
aquest cas fruit d’una nova ètica molt més lliure i oberta, com
és el testament vital. Tots els ciutadans, totes les persones tenim
dret a deixar instaurat com volem morir, quines teràpies volem
que se’ns apliquin en cas de malaltia incurable, i d’aquesta
manera podem rebutjar que la nostra vida, en aquesta situació,
sigui allargada innecessàriament amb el sobrepreu de dolor que
això implica.

També entenc que és interessant veure que les institucions
i en aquest cas el Govern balear se’n fan responsables, i
treballen perquè possibilitats com aquesta s’incorporin amb tota
normalitat a la nova societat. Voldria remarcar, però, que és
bàsic que els serveis que ajuden en aquests avanços tan
significatius es donin amb la mateixa qualitat i prestesa a tot el
territori de les Illes Balears. En aquest cas, per exemple, és més
fàcil fer el propi testament vital si es viu a Mallorca que no si es
viu a Menorca i a Eivissa o a Formentera. Per tant aquesta
diputada considera que s’hauria de millorar aquest servei a fi i
efecte que a l’hora de fer el testament vital tothom el pugui fer
en les mateixes condicions, tan a prop com sigui possible de ca
seva. Per aquesta raó li deman com s’està organitzant, com s’ha
organitzat aquest servei del testament vital, especialment si ens
ho pot desglossar amb les illes d’Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Qui contesta? Sr. Thomàs, té la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Evidentment nosaltres aquest camí que vostè recorda,
aquesta manera d’actuar davant una situació molt delicada de
les persones, nosaltres ja vàrem deixar molt clar el nostre
posicionament a la Llei de salut de l’any 2003 que vàrem fer.

Evidentment nosaltres impulsam aquesta oficina de registre
de voluntats anticipades, que vostè sap que està a Palma, que
atén telefònicament i que es desplacen a les illes d’Eivissa, de
Menorca i de Formentera per fer quan hi ha peticions.
Evidentment també ho fan dins l’illa de Mallorca quan es tracta
de persones que tenen problemes de discapacitats o de
desplaçament. Vull comentar que també, amb aquestes ganes de
fer més accessible aquestes voluntats anticipades, hi ha un
conveni amb el ColAlegi de Notaris perquè ja es pot fer a totes
les notaries de les Illes Balears i es pot fer amb un accés
informàtic.

Evidentment nosaltres duim dos anys fent una difusió
d’informació cap als punts que té el sistema de salut des del
punt d’atenció a l’usuari, del punt d’atenció a reclamacions, i
també donam informació als professionals. Evidentment ens
queda camí per fer, ens queda molt de camí per fer; també hem
de conscienciar els ciutadans d’aquest nou dret que tenen perquè
tampoc no hi ha arribat en la mesura que volem. Evidentment el
nostre compromís està a reforçar informació, impartir més
formació i fer que hi hagi més punts d’informació. És un tema
molt delicat, també, que té un tractament informàtic amb molta
confidencialitat i que ha d’estar a l’abast ja no només del
territori de les Illes sinó també de tot el territori d’Espanya. 

Per tant nosaltres avançam en aquest sentit. A Eivissa i a
Formentera s’han formalitzat 62 peticions, però la setmana que
ve podrem solucionar 15 peticions més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 12490/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de cursos de Formació
Professional laboral a Menorca.

Passem, doncs, a la següent pregunta. És relativa a oferta de
cursos de formació professional, i la formula el Sr. Cristóbal
Huguet. Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, membres del Govern. Una senyora amb la qual vaig
coincidir davant una consulta mèdica se’m va atracar i em va
demanar per què amb la publicitat que es dóna de tants de
doblers per a cursos no hi havia oferta de cursos a Menorca, i
parl d’aquest mes de setembre.

Sra. Consellera, quants de cursos hi ha oferts per a persones
desocupades a Menorca actualment?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bàsicament
l’oferta de cursos d’enguany, d’aquest hivern, serà i es donarà
a conèixer demà; demà s’aprovarà pel que fa referència als
organismes participats, entre sindicats i associacions
empresarials, i per tant serà presentada dijous.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Així ho traslladaré a aquesta persona, i li diré que ara demà
es farà públic. 

És sorprenent que amb una pujada del 110% que hi ha hagut,
per exemple, el mes d’agost, que són els mesos de més
ocupació, vam passar del 2007 a ara de 30.000 més o manco
registrats a més de 66.000, que el mes de setembre un que entra
al cercador de cursos de la conselleria troba un curs de 10 hores,
un únic curs de 10 hores que s’ha de començar el mes que ve.
És sorprenent. 

El Sr. President vull recordar que en el seu discurs de dia 22,
el mateix dia que vaig cercar a la pàgina del cercador de cursos,
deia: “En els primers sis mesos de l’any hem posat en marxa
més de 3.000 accions formatives, 25,2 milions d’euros
d’inversió en cursos que arriben a 44.000 alumnes, dels quals
28.000 són desocupats”. Idò a Menorca encara no, Sra.
Consellera. Açò és el que haurem de dir a aquesta i totes les
altres persones que tenen la desgràcia d’estar sense feina, tot i
que en cerquen, i que a sobre no poden aprofitar el temps que no
tenen feina per formar-se perquè la convocatòria va sortir el mes
d’agost, amb 10 dies per presentar propostes, i encara no s’ha
resolt. 

No és temps per poder actuar d’aquesta manera i estic
segur... Li vull recordar que el 2008 la convocatòria per a
desocupats, i ja hi havia molts de problemes de desocupats, va
sortir els dies que vostè prenia possessió; és a dir, en tot l’any,
tot i que el ministeri ho havia transferit el mes de febrer, no
s’havia convocat. Enguany també el darrer Consell de Ministres
del gener va aprovar la transferència dels recursos a les
comunitats autònomes, i el mes de febrer, març, es van
transferir. Jo trob, Sra. Consellera, que vostè pot aconseguir que
aquesta manera d’actuar es canviï, es rectifiqui, i que aquestes
persones que en aquest moment tenen la impossibilitat de
treballar, tenguin la possibilitat de formar-se. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet.

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Barceló, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Totes les dades que va donar el president són
certes, són cursos fets i esgotats totalment, evidentment perquè
en aquest moment hi ha una demanda de formació
vertaderament important.

Però bàsicament aquesta no és la motivació del perquè
enguany hagi sortit o en aquest moment es resolgui aquesta
setmana. Enguany la convocatòria de formació per a desocupats
és una convocatòria que sofreix un canvi radical, i açò també ho
hem d’assenyalar. Passam que tota la formació que s’ofereix per
a persones desocupades serà certificada, serà catalogada, i a més
a més s’han certificat tots els centres formatius que hi havia en
disponibilitat de fer formació. Per tant vertaderament ha estat,
creim, un esforç important, i a més a més aquesta formació, per
acord del Pla d’ocupació, va dirigida a determinats segments
que generen ocupació, és a dir, que està enfocada d’una manera
molt clara a aquest binomi que formar-se és trobar una
oportunitat de feina.

En aquest sentit els 0 a 3 anys des de formació ocupacional
per primera vegada, certificacions en noves tecnologies o tot el
que implica la Llei de dependència, o tot el que és l’oferta
formativa lligada al món de la mar i de la nàutica d’una manera
certificada de dalt a baix; igual que el sector agrari. Per tant és
un canvi qualitatiu, repetesc, al cent per cent, que estableix i
planteja acords cap on s’ha de dirigir la formació per primera
vegada, per primera vegada i també perquè avui és més
necessari que mai, i perquè vertaderament en tota la formació
que es faci la gent compti amb una certificació homologada a
nivell estatal. I per fer açò havíem de certificar tots els centres
que imparteixen aquesta formació. 

Per tant, tant a Menorca, a més a més, perquè hem fet
plantejaments totalment territorialitzats, perquè tota l’oferta
formativa dels sectors emergents arribi fins i tot a Formentera,
evidentment, a Eivissa, a Menorca, a Formentera, a Mallorca i
a totes les comarques, i per tant en aquest sentit fer una passa
important. Estic segura que ara, pactat el sistema, les
certificacions, l’any que ve podrem fer una convocatòria ja el
mes de març. I en tot cas repetim: creim que ha valgut la pena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. 

I.13) Pregunta RGE núm. 12499/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a catàleg de prestacions ortoprotèsiques.

La següent pregunta és relativa a catàleg de prestacions
ortopèdiques, i la formula el Sr. Miquel Gascón. Té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, els malalts que
precisen de material ortoprotèsic saben del seu cost, dels canvis
que han de fer d’aquest material atesos els canvis en
modernització dels aparells, dels materials que milloren dia a
dia... Per això voldríem saber quina relació, quina millora
tindran aquests malalts respecte del Decret de 26 de juny sobre
el catàleg ortoprotèsic. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Gascón.
Aquest decret, que com vostè diu va ser aprovat dia 26 de juny,
regula la prestació ortoprotèsica, que el que pretén aquest decret
és corregir una situació injusta i de poca sensibilitat cap a les
persones que puguin necessitar una pròtesi, una ortosi o una
cadira de rodes per poder desenvolupar les seves activitats
diàries. Aquest catàleg estava absolutament desfasat, no s’havia
modificat en deu anys, era de l’any 1999, i qui va tenir
responsabilitats de govern abans que nosaltres no va tenir cap
interès a modificar-lo.

Aquest decret que ara nosaltres hem aprovat corregirà
moltes mancances, perquè actualitza els productes; facilita que
es pugui disposar dels productes que avui en són moderns i per
tant estan més adaptats a les necessitats; s’han actualitzat els
preus i es crea una comissió per actualitzar-la de manera
permanent durant el temps.

I un fet molt nou i és que fins ara les persones havien
d’avançar el preu, el cost d’aquests instruments; un cop que
tenguem formalitzat el conveni en què treballam, amb
ortopèdies i apotecaries que tenen ortopèdia, aquesta prestació
no serà necessari que els ciutadans i ciutadanes avancin els
doblers, sinó que el Govern instrumentarà una solució perquè no
ho hagin de fer.

I l’important és que això, aquest procediment, aquest camí,
s’ha de la mà de les organitzacions d’ortopèdies i de les
associacions de malalts. Tothom està molt content i el que feim
és donar els instruments que necessiten les persones, no per a un
dia determinat o per a un període de temps, sinó necessitats que
tenen persones per millorar la seva qualitat de vida, cada dia de
cada any.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Gascón?

I.14) Pregunta RGE núm. 12494/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desviament de més de 60 milions d'euros
en la construcció del nou hospital.

Doncs, passem a la següent pregunta: és la relativa a
desviament de més de 60 milions d’euros en la construcció del
nou hospital, i la formula la Sra. Aina Maria Castillo.

Té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig, Sr. Conseller, que li agrada
adjudicar-se la feina de la passada legislatura, tota, també Son
Espases, el que passa és que en aquest cas crec que li serà difícil
llevar-se de damunt tota la demagògia que va fer. Però en
qualsevol cas, anem a la pregunta que jo crec que l’important és
parlar de futur i del que passarà a la salut dels nostres ciutadans.

Fa un any, en aquest parlament, es va veure una proposta del
Partit Popular, defensada per la meva companya, si no ho
record, la Sra. Llinàs, on es proposava crear una comissió de
seguiment de l’hospital de Son Dureta, perquè pensàvem que
era una manera de, una licitació, s’havia fet una concessió
complexa i que per tant la transparència del Govern es podia
demostrar creant aquesta comissió; òbviament es va rebutjar per
part de tots els partits que avui suporten el Govern. Llavors no
enteníem molt bé per què, però avui crec que ja coneixem el
motiu.

Resulta que s’ha desviat prop d’un 30% del preu de
construcció de l’hospital de Son Espases, diuen que prop de 60
milions d’euros; jo crec que són més, i avui vostè té
l’oportunitat de donar-nos la xifra final.

I està molt bé, Sr. Conseller, el que diu, està molt bé que faci
quatre quiròfans més, que ampliï l’espai d’urgències, que
elimini barreres arquitectòniques, que, per cert, no és que ho fes
malament el Partit Popular, és que es va aprovar una legislació
posterior que obligava a adaptar el cent per cent de les
habitacions. Tot això està molt bé, conseller, i nosaltres el
felicitam, l’encoratjam que continuï fent aquestes millores
assistencials a l’hospital. Però el que no està tan clar és per què
es neguen reiteradament a donar aquesta informació econòmica
i de manera desglossada.

Conseller, és molt fàcil, és barreres arquitectòniques, 7
milions; allunyament de l’hospital 30 metres del monestir de la
Real, 20 milions; suspensió de dos mesos de les obres per parlar
entre vostès, per la demagògia que havien fet i continuar les
obres, 3 milions. Així de fàcil, Sr. Conseller, miri si li dic, li pos
fins i tot l’exemple -i jo no sé si són xifres aproximades o no,
però avui vostè té l’oportunitat d’aclarir-ho.

Vostè avui ha de dir quina quantitat exactament s’està
desviant de la construcció de Son Espases i també on està
destinada cada partida. No ens mostri un power point com
mostra a la premsa i als ciutadans, perquè això no interessa, no,
interessen les millores, però no un power point; ens interessa
saber, euro a euro, com s’està desviant de Son Espases, més que
res, Sr. Conseller, perquè no ha de tenir por, ho digui, si vostè
està convençut del que fa, ho digui però clarament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sr. Thomàs, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El primer
que vull deixar ben clar és que amb la construcció de Son
Espases no existeix cap desviació pressupostària ni cap
sobrecost. Això ho diu vostè, però no és així.

Nosaltres vàrem assumir la responsabilitat de continuar
l’obra i ja vàrem dir que faríem una modificació del projecte,
que jo he anat explicant en seu parlamentària més d’una vegada.
Vàrem trobar un projecte que consideràvem que tenia
mancances i el que hem fet és millorar-ho, que és el que es
mereixen els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. No sé què aplaudeixen, no ha dit la
xifra, és que el que hem demanat és el cost, no em dirà que els
quatre quiròfans surten gratis, Sr. Conseller? No és ver. Que ens
digui el cost del desviament, de separació, d’afegiment, de
readaptació, és igual, li posi el nom que vulgui, però ens digui
quin sobrecost té avui l’hospital de Son Espases per fer aquestes
millores. I també, no ens enganyem, aquí el cost major de tots
és allunyar, escoltin bé, 30 metres, 30 metres l’hospital de Son
Espases del monestir de La Real, això és un preu molt car per
una demagògia que l’ha deixat en evidència el màxim tribunal
d’aquesta comunitat autònoma, amb la sentència del Tribunal
Superior de Justícia, de Son Espases.

Moltes gràcies. Sr. Conseller, contesti per favor i no
comenci a pegar al Partit Popular.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Castillo, vostè abans ha
fet de pitonissa, fa elucubracions; els procediments tenen el seu
camí, nosaltres, no cerqui on no n’hi ha. Vostè sap que passen
altres coses, però no compari, perquè no és comparable.

Primer, tot el procediment està negociat amb responsabilitat,
amb ètica, amb compromís amb els nostres ciutadans.

Segon, i és una cosa que això a vostè li fa mal, perquè els
euros estan invertits en què?, en millores d’espais, en millores
assistencials, en més serveis, en rectificar errors que vostè no va
projectar, en fer un edifici més sostenible, un edifici que estigui
adaptat al que nosaltres necessitam, en llevar barreres
d’accessibilitat, a vostè les persones amb disminució de la
mobilitat no la preocupaven. Nosaltres hem salvaguardat el
patrimoni, cosa que vostè no va fer. Nosaltres hem construït un
hospital de futur, de futur; evidentment, per construir tot això es
necessiten doblers. Nosaltres hem modificat el pressupost i
tendrà la resposta, el mateix que li he dit, és un procediment que
no està tancat i ho tendrà quan estigui tancat.

Ara bé, nosaltres fem les coses d’una manera molt diferent
de la que vostè feia, ho fem amb responsabilitat, amb
transparència, amb claredat i passant tots els controls que un
país normal i democràtic necessita; amb tota la informació que
té Intervenció, l’Advocacia de la comunitat autònoma.

I a més a més, quan aquest procediment estigui acabat, abans
d’anar al Consell de Govern, anirà al Consell Consultiu, no
passi pena, no passi pena. Però realment, amb la demagògia que
vostè fa, està molt lluny de la realitat. Qualque dia, quan el
procediment acabi, li explicarem les coses, les veurà i haurà de
rectificar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Sr. Moragues?

I.15) Pregunta RGE núm. 12495/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a responsabilitats polítiques en relació
amb el retard en la construcció del nou hospital ubicat a
Son Espases.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Per demanar l’ajornament
d’aquesta pregunta número 15, adreçada al president, perquè no
es troba a la comunitat autònoma.

II. InterpelAlació RGE núm. 11549/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'inserció
social a Son Gotleu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A continuació, doncs, passam 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
d’inserció social a Son Gotleu.

En nom del Grup Popular, el Sr. Rodríguez té la paraula per
defensar-la.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Este
verano la isla de Mallorca no tuvo la suerte de transmitir, de
visualizar noticias buenas; por desgracia tuvimos diversas
noticias que transcendieron el ámbito peninsular, para llegar a
otras partes de nuestros mercados turísticos, con noticias que a
nadie le gustas, que a nadie le agradan, que todos rechazamos y
mucho más si se producen cerca de nosotros. Entre estas
noticias que a buen seguro no deseábamos que se produjesen, se
halla sin duda una que se tituló en todos los medios “Batalla
campal a Palma”, i que después daba cuenta de una batalla
producida, el 20 de agosto, en Son Gotleu, con resultados de
varios heridos de gravedad y bastantes contusionados.

Estos acontecimientos, que sirvieron de detonante para
evidenciar la situación que sufren los vecinos de esta barriada
palmesana, nos han de hacer reflexionar sobre lo que han hecho
y sobre todo lo que todavía pueden hacer las instituciones
públicas con competencia en la materia, para evitar estas
situaciones extremas.

Precisamente para esto, para saber las políticas llevadas a
término por el Govern de las Illes Balears, a través de las
diversas consellerias que tienen competencia para materializar
su actuación en dicha zona de Baleares, para paliar o para
matizar las circunstancias que se han evidenciado en Son
Gotleu, el Grupo Popular interpela al ejecutivo a fin de conocer
los programas ejecutados y avanzar en la programación de
medidas adecuadas que palíen la situación que allí está
planteada día a día. No ha desaparecido, existe exactamente
igual, a pesar de que hace poco más de un mes que ocurrieron
estos hechos.

Convendrán conmigo que uno de los indicadores que nos
ayuda al análisis de ciertas situaciones, como es la inserción
social, son los datos demográficos, y los de Son Gotleu de
verdad que son desesperanzadores. El año 2006, en enero de
2006, había en Son Gotleu 8.995 vecinos, en mayo de 2009
había 9.943, es decir, se ha producido un incremento de mil
personas en los mismos habitáculos, en las mismas viviendas y
sin que hubiera ningún bloque de pisos nuevos que pudiera
albergar a alguien más, mil personas más en las mismas, no
todas, bien habitadas viviendas de Son Gotleu.

Pero además, en esta misma fecha, enero de 2006, había
6.246 españoles, es decir, el 69,44% de la población tenían
nacionalidad española; el año 2009, en mayo, había 5.761, es
decir, había disminuido la población española, incrementándose
en casi mil habitantes el barrio.

Pero es que de otras nacionalidades, evidentemente, había,
en enero de 2006, 2.749, y en mayo de 2009 hay 4.182. Es decir
que en el año 2006 el 70%, 69,44, era de nacionalidad española
y el 31 o el 30% eran inmigrantes. El año 2009, el 58% eran
españoles, el 42% eran inmigrantes, la inversión es importante
para tener en cuenta, porque todos estos hechos no solamente
los mil, sino también los 400 y pico españoles que se han ido y
que sido (...) por esta gente, viven en las viviendas hacinados,
como todos conocemos, y que se viene denunciando año tras
año, día tras día, en la prensa, por denuncias vecinales, porque
consumen más agua, más luz, más todo, y lógicamente ésto lo

pagan los comunitarios y lógicamente hay un gran problema
social por este punto.

Si esto lo comparamos con Palma, que es importante
comparar también con Palma, he de decir que en Palma el 22%
de población no es española, mientras que en Son Gotleu, un
punto de Palma, es el 42% de la población; o sea, hay 20 puntos
de diferencia entre el conjunto de Palma y Son Gotleu.

La población, del 1 enero de 2006 al 2009, aumenta en (...)
habitantes, los españoles disminuyen (...), y los nuevos vecinos
de otros países aumentan en 1.423 habitantes, es decir, casi
1.500 habitantes en las mismas casas, más hacinados, con más
camas calientes que nunca.

Esto evidentemente, estas cifras dichas así, que estoy seguro
que el Gobierno las conoce, porque si las tengo yo vienen de
documentos oficiales, vienen del Padrón de Habitantes, no hay
que irse muy lejos para saberlas, habrán motivado al Gobierno
a que active políticas para mitigar esto, en combinación con el
Consell de Mallorca y con el municipio de Palma, pero alguien
tendrá que dar el paso para que este problema social se resuelva,
y no a base de una pelea o un escándalo, sino que se resuelva
para que no lleguemos a una pelea o a un escándalo. Y por esto
estamos aquí nosotros, porque a la vista de estos datos fríos,
otras estadística, pero que refleja la situación, obligaciones y
necesidades, y también (...) que viven todos los días sus
habitantes es en torno de Son Gotleu, el Grupo Popular pide al
Govern de las Illes Balears ¿qué actuaciones venimos aquí a
pedirle al Gobierno, qué es lo que ha hecho, qué se ha llevado
a cabo desde que el ejecutivo, para afrontar y paliar esta
situación?

(...) desearíamos conocer las políticas llevadas a cabo o cuya
ejecución esté prevista realizar, bien directamente o en convenio
con el Estado, con el Consell de Mallorca o con el
Ayuntamiento de Palma, a través del departamento d’Afers
Socials, de Treball, d’Habitatge, de Medi Ambient, d’Educació
i d’Interior, són els que en principi he vist que hi ha
competències. Porque claro, a la vista de las estadísticas que me
acabo de referir y que supongo que nuestro gobierno conoce, es
seguro que todos pensamos que en Son Gotleu la coordinación
de la policía nacional y la policía local sería más intensa que en
otras partes, porque es más necesaria. Estamos seguros que el
Gobierno habrá puesto un plan especial de rehabilitación de
viviendas en Son Gotleu, a la vista de que hace años que vienen
denunciándse que hay pisos patera en Son Gotleu y hacinación
de personas en Son Gotleu, estamos seguros que el conseller de
Vivienda ha hecho algo en este sentido, y mucho más después
de la magnífica Ley de barrios, estamos seguros que algo habrá
hecho en esto.

Estamos seguros que las quejas que tienen los vecinos, de
que hay contadores comunitarios y que logicamente no gastan
la misma agua donde viven 12 que donde viven 4, se habrá
hecho una política de poner más contadores con más
facilidades, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, ¿se
habrá hecho algo de esto, no?
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Estoy seguro de que se habrán construido nuevos
equipamientos, porque estas personas duermen en una casa,
pero están en la calle; se habrán hecho más centros culturales,
habrán hecho más centros sociales, habrán hecho, en definitiva,
una política de acogida a esta gente para que no estén en la
plaza cada día, como está ocurriendo ahora mismo.

Estoy seguro que la Conselleria de Treball ha hecho un
despliegue de talleres para ayudar al empleo, para ayudar a
encontrar trabajo, para formar a la gente para que encuentre
trabajo, en aquéllos ninchos que hay.

Estoy convencido que la ayuda a emprendedores también se
ha llevado a cabo, aquellas personas que quieren ponerse de
autónomos a trabajar o lo que sea, ha habido un programa para
ésto, ¿no?

Estoy totalmente dispuesto a reconocer si también Treball y
Educación hay puesto centros de formación y hospitales para
esta gente, que no tienen formación específica, que no pueden
incorporar a los colegios porque tienen una edad mayor para
incorporarse, y no tienen conocimientos.

Estoy convencido de que la Conselleria de la Vivienda ya ha
declarado el barrio de rehabilitación integral, estoy seguro de
que esto lo ha hecho ya.

Estoy convencido también de que han tomado medidas para
evitar que se sobreocupen  las viviendas y estoy seguro también
que Treball ha puesto agentes de desarrollo local para fomentar
el empleo entre los inmigrantes o que Afers Socials ha puesto
mediadores culturales, de acuerdo con la necesidad que tienen
los vecinos de Son Gotleu, y también equipos de mediadores
sociales comunitarios.

Es decir, si se ha hecho todo esto, hemos de convenir que
habrá que ampliarlo, porque no ha dado el resultado (...), y por
eso estoy esperando que el Gobierno me responda, a ver si
efectivamente su acción responde a todas estas reivindicaciones
que tienen estos vecinos, que creo que son necesarias y que
habría que hacer.

Porque, evidentemente, lo que ayer he visto en la prensa,
que ayer hubo una manifestación, de que es cierto esto, si se
cumple la Ley o no se cumple la Ley de extranjería, si se
cumple o no se cumple, yo no si corresponde a la acción del
Gobierno, pero si se cumple o no se cumple, porque
evidentemente tanta gente y sin papeles y ésto, es difícil
encontrar trabajo para ellos.

Señoras diputadas y señores diputados, es hora de escuchar
al Govern y a los grupos que le dan soporte sobre esta crónica
de un conflicto anunciado, que no se quiso escuchar, pero que
ha sido interpretada, y esperemos que no se vuelva a tocar otra
vez; las medidas que para quitarlo se tomaron con anterioridad,
así como las que está previsto que se pongan en marcha a raíz
de los incidentes denunciados.

Gracias, Sra. Presidenta. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Gràcies, presidenta. Efectivament tot
el que vostè ha remarcat de les competències que té o de la feina
que ha de realitzar el Govern en bona part s’ha posat en
funcionament.

Li he de dir que m’és difícil en principi respondre com a
Govern a un tema que és de barri, vull dir que nosaltres com a
govern de la comunitat autònoma no tenim competència en
temes d’intervenció directa a un barri. El que sí tenim
competències és en política d’habitatge, en política d’afers
socials, en política educativa, en política sanitària, en política
d’altres tipus, però no en el que és l’acció dins un barri. Per tant
el que li puc dir són totes les accions que des de diferents
conselleries per diferents mecanismes -subvencions, convenis-
s’han posat en funcionament amb els ajuntaments i quines
directament han repercutit en l’Ajuntament de Palma i,
d’aquestes, quines han repercutit directament al barri de Son
Gotleu des de l’any 2007.

Com vostè diu bé aquestes dades són públiques i vostè els ha
de conèixer bé, perquè efectivament, aquestes dades de la
situació de Son Gotleu, les tenien vostès com a regidors de
l’Ajuntament l’any 2007, abans de les eleccions municipals, a
través d’un estudi que es va fer a tot el conjunt de la ciutat i
específicament també a Son Gotleu a través del Consorci Riba,
on efectivament s’indicava o s’assenyalava tota una sèrie
d’indicadors socials que assenyalaven Son Gotleu com un barri
conflictiu, com un barri vulnerable, com un barri d’atenció
preferent que, segons informacions que tenim de l’Ajuntament
de Palma, no es va trobar cap tipus de feina a l’hora d’entrar el
nou consorci.

Li he de dir que la política en general del Govern en relació
als municipis, la primera és efectivament de respectar la
competència municipal, però nosaltres tenim molt clar que tant
a la política d’afers socials, com a la d’educació, com a la
sanitària, el que s’ha de reforçar molt és tot el tema d’atenció
primària, precisament la primera acollida, la primera rebuda. En
aquest sentit s’han posat educadors als instituts, educadors als
instituts per primera vegada a la nostra comunitat autònoma;
s’han ampliat les ofertes de mediació cultural, de 400.000 euros
en aquest moment estam en 1 milió d’euros amb unes
subvencions directes a ajuntaments, amb un conveni a part de
400.000 euros per a l’Ajuntament de Palma; hi haurà un
desplegament molt important de treballadors socials el mes de
novembre que anirà a reforçar tota l’atenció primària des
d’Afers Socials. S’ha incorporat el sistema de traducció
simultània a centres sanitaris i a centres socials. S’han
subvencionat totes les associacions o la major part
d’associacions de persones immigrants precisament per intentar
evitar només que sigui la celebració de festes sinó cursos i
tallers com tema de castellà i català, que són elements
cohesionadors de la nostra comunitat autònoma. I s’ha intentat,
en la mesura de les nostres possibilitats econòmiques i
pressupostàries, millorar les infraestructures dels serveis
d’atenció primària de tots els municipis. Quan em referesc a
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atenció primària em referesc a sanitat, a escoles, a serveis
socials. Per tant una línia molt clara del nostre govern seria
reforçar tot el tema d’atenció primària.

Un altre és el tema de formació. Jo el que li puc dir és que,
en els temes de formació, sols a la Conselleria d’Afers Socials
n’hem fet 60, des del 2007 al 2008 60 cursos de formació, entre
ells tres de treball comunitari precisament per incorporar als
serveis socials comunitaris la importància de fer feina
comunitària, és a dir, que la demanda no només sigui la que
entra per la porta dels serveis socials sinó que també hi hagi
obertura dels serveis públics cap a fora. Després sens dubte una
altra línia d’aquest govern ha estat el tema dels serveis públics
de qualitat, per tant invertir en els serveis públics perquè aquests
siguin de qualitat. 

La funció de coordinació, la funció de participació de veïns
i la funció de planificació en el barri concret és competència de
cada un dels municipis, i en aquest cas de l’Ajuntament de
Palma.

El que jo li puc dir és que de totes aquestes línies de treball
dirigides als municipis, de la feina que ha realitzat el Govern,
les subvencions que ha realitzat el Govern i diferents convenis
que ha realitzat el Govern, a Son Gotleu en concret hi ha arribat
el següent: un mediador cultural al barri d’una forma permanent
-això li dic des del juliol o agost del 2007-, un mediador cultural
al barri, un mediador sanitari, programes de traducció
simultània al centre de salut i al centre de serveis socials, un
educador social a l’institut, millora de les infraestructures
sanitàries i millora de les infraestructures educatives, s’han
incorporat nous professionals sanitaris al centre de salut; el mes
de novembre s’incorporaran dos treballadors socials més a la
zona de Llevant-Nord, on correspon Son Gotleu, a través de la
Llei de dependència. A través del fons de capitalitat s’han
millorat totes les infraestructures de serveis socials d’atenció
primària. De cooperació, que es fa tota una feina amb una ONG
concreta que és Càritas per feines de codesenvolupament, hi ha
també presència permanent de dos mediadors de forma constant
en el barri. S’ha implantat el programa Èxit a les escoles
públiques, s’ha implantat la figura del policia tutor, i sense cap
dubte també les polítiques laborals que practica o que genera la
Conselleria de Treball també s’han vist aprofitades i també se
n’ha vist beneficiat el barri de Son Gotleu. Això només en
polítiques que nosaltres pensam que eren necessàries per a la
cohesió social. 

Efectivament el dia 20 d’agost es va produir un picabaralla
important en el barri de Son Gotleu, i per part d’aquesta
conselleria vàrem intentar i vàrem connectar directament amb
els responsables de l’ajuntament per veure de quina manera
nosaltres podíem intervenir i podíem colAlaborar per facilitar o
per mitjançar en aquesta situació. Vàrem arribar a un acord
polític en què el regidor de Benestar Social va dir que
convocaria el consell de barri, on es presentaria tota una sèrie
d’iniciatives que ja estaven elaborades, que algunes d’elles ja
s’estaven executant, i que nosaltres podríem estar a un segon
nivell colAlaborant amb ells, supervisant, colAlaborant, però que
la presència important física en el barri havia de ser de
l’ajuntament. Per tant el que li puc dir és que nosaltres estam
colAlaborant des de la conselleria en aquest cas de Benestar
Social per millorar aquesta situació, i d’aquest pacte o d’aquest
conveni li he de dir que pròximament es contractaran dos

mediadors més de caràcter veïnal per facilitar tots els conflictes
veïnals.

Coincidesc amb vostè que efectivament a Son Gotleu hi ha
una densitat de població molt important, és de les densitats de
població més grans de la nostra comunitat autònoma, no hi ha
altre punt territorial on aquesta densitat es vegi reflectida, i
efectivament necessita recursos extraordinaris; tot aquest detall
de recursos extraordinaris ja s’ha comentat, i a més a més hi
afegirem altres professionals que hi puguin intervenir.

Li he de dir també que tota la intervenció que ha fet
l’ajuntament és coneguda per aquest govern a través de les
diferents conselleries, i vostè, que té altres documents oficials,
també coneixerà totes les actuacions realitzades del 2007 al
2009 per part de l’ajuntament i el pla de feina que es té des del
2009 al 2011 abans que es produís la picabaralla, perquè
efectivament eren coneixedors de tota la sèrie d’indicadors
d’aquest barri.

El que crec que no s’ha de dir políticament o que no s’ha
d’utilitzar políticament és la figura de la immigració com un
element de manca de cohesió, com un element que pugui
distorsionar qüestions territorials. A la nostra comunitat
autònoma hi ha altres situacions que també generen molts de
conflictes socials i que també generen molta inseguretat
ciutadana; tenim estudis que parlen que el 60% dels turistes de
determinat país, joves, s’emborratxen cinc dies per setmana, que
un de cada deu joves turistes que visiten en aquest cas Mallorca
acaben implicats a una baralla, a una picabaralla, i no per això
estam arremetent contra el turisme, tot al contrari, arribam al
fons de la qüestió: el consum d’alcohol entre joves, el consum
abusiu, la manca de seguretat ciutadana els vespres, etc., etc.,
però el que no feim és criminalitzar el turisme, que en aquesta
comunitat autònoma és font de molts d’ingressos i molta
riquesa. Per tant intentar fer aquest discurs polític que la
immigració genera conflicte en el territori em pareix que és un
discurs polític que s’hauria de retirar.

(Intervenció inaudible)

Jo he volgut entendre de les seves..., vostè em contesta i ho
he volgut entendre de la seva intervenció que ha introduït el
concepte de Llei d’estrangeria, el concepte d’irregular,
españoles y no españoles... Per tant és un discurs que jo pens
que a un parlament democràtic no hauríem d’introduir.

A Son Gotleu sí que hi ha un problema de densitat de
població, de manca d’infraestructures, de manca de serveis
públics de caràcter general, de manca de qualitat d’aquests
serveis públics, que s’han de millorar, però això succeiria igual
si fossin 9.000 espanyols els que hi viuen o fossin 9.000
persones de diferents indrets del món. Per tant jo pens que la
línia d’aquest govern és la coherent, és donar suport, en aquest
cas, al municipi de Palma en totes les línies que ells estan
realitzant, i estar a un segon nivell perquè respectam
l’autonomia municipal.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Seguidament per fixar posició i per
un temps de cinc minuts intervé, en nom del Grup Parlamentari
Mixt...; no hi ha intervenció. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, al nostre parer el nom de la barriada de Son Gotleu
no hauria d’esdevenir un sinònim de conflicte social i no hauria
d’esdevenir un sinònim de la impossibilitat de convivència entre
gent d’origen diferent. És important dir-ho en primer lloc, és
important començar per aquí, perquè després dels episodis de
violència d’aquest estiu, n’hi ha alguns que insisteixen a
transmetre aquest missatge.

És cert, naturalment, que aquests episodis són alarmants i
que si varen tenir lloc a Son Gotleu és perquè Son Gotleu és una
barriada amb problemàtica important i diversa. Hi ha problemes
econòmics i socials, hi ha gent en situació difícil, hi ha
mancances en equipaments sanitaris, educatius, socials i de tot
tipus, i també és innegable que hi ha problemes de seguretat i
problemes de delinqüència, problemes davant els quals nosaltres
entenem que s’ha d’actuar en direccions diverses. S’han de
superar aquestes mancances que hi pugui haver en tota mena
d’equipaments, com dic socials, educatius, assistencials,
sanitaris...; s’ha d’impulsar a més a més el diàleg entre totes les
entitats i entre tots els veïnats, i també s’ha de millorar, si fa
falta, la vigilància i la presència policial.

Els problemes, hi són. Ara bé, jo crec que també avui en
aquesta intervenció, i després que la consellera ja ha explicitat
allò que es fa des del Govern, m’agradaria destacar allò que crec
que ens ha de permetre veure el futur d’aquesta barriada amb
esperança, i m’estic referint a la resposta que ha donat la gent,
que han donat les persones que viuen a Son Gotleu, persones de
fora i persones d’aquí, persones residents i persones
nouvingudes, persones espanyoles i persones no espanyoles.
M’estic referint a coses com la reunió del consell de barri que
va tenir lloc el passat dia 18 de setembre, fa poques setmanes,
i crec que és la millor mostra d’aquesta resposta que ha donat la
gent de Son Gotleu. Aquest consell de barri ha donat menys
pàgines de diari que els episodis de violència del passat estiu,
però és evident i tothom sap que les bones notícies venen menys
que les males notícies, però no per això deixa de ser una notícia
molt important.

En aquest consell de barri prop d’una trentena d’entitats, o
devers una trentena d’entitats, entitats veïnals, associacions de
pares i mares, els mateixos centres educatius, esglésies de
diferents confessions, sindicats, associacions d’immigrants,
naturalment, associacions de tercera edat, varen aprovar una
declaració conjunta a favor de la violència pacífica, mentre que
l’ajuntament com a institució responsable de coordinar
l’actuació institucional es va comprometre a incrementar els
esforços conjuntament amb aquestes altres institucions per
solucionar els problemes del barri amb actuacions en matèria
social, amb inversions allà on és necessari i també amb millora
de la seguretat. Al Govern entenem que li toca colAlaborar amb
aquesta tasca que coordina l’ajuntament, i com dic la consellera
ja ha detallat les diferents actuacions de colAlaboració amb
l’ajuntament que s’estan fent de part del Govern.

Entre aquestes 30 entitats, o prop de 30 entitats que varen
participar en el consell de barri, n’hi havia una, una de sola, que
semblava més còmoda instalAlada en el discurs de l’allau
immigratòria, més còmoda instalAlada en el discurs segons el
qual els que han arribat de fora són els culpables i en el discurs
segons el qual la convivència entre gent d’origen diferent és poc
menys que impossible; una sola entitat que naturalment amb
aquest discurs es fa sentir més que les altres vint-i-tantes. 

Després del consell de barri, a més a més, hi ha hagut un
plenari a l’Ajuntament de Palma, com tots els diputats deuen
conèixer, i nosaltres n’hem pogut llegir la crònica als mitjans de
comunicació d’aquest diari. Els representants de les
associacions d’immigrants, que eren algunes de les entitats que
varen participar en el plenari de Palma, varen parlar de sortir
endavant amb les eines del diàleg; per posar un exemple el
portaveu de l’associació Nigèria Unida va dir que tots estam en
el mateix vaixell i que el que succeeix a Son Gotleu no és una
calamitat sinó un repte; i en canvi una persona mallorquina, en
canvi una persona mallorquina, insistia en el discurs
catastrofista, insistia en el discurs de confrontació i es dedicava
a profetitzar que Son Gotleu esdevindrà un Bronx que
s’estendrà a la resta dels barris dels voltants. Són associacions
que, ara ho veim amb aquesta manifestació a la qual s’ha referit
el Sr. Rodríguez, insisteixen a denunciar l’ajuntament, per dir-
ho en els seus propis termes, de discriminar els residents
afavorint la invasió dels immigrants. Hauríem de reflexionar -
dic que això ho han dit aquestes persones, eh?-, hauríem de
reflexionar quines són les actituds que ajuden a resoldre els
problemes i quines són les actituds que en realitat no són altra
cosa que combustible per a aquestes flames del conflicte.

Moltes vegades es diu que parlant d’immigració els que
diuen les coses des del punt de vista dels drets humans poden
ser acusats de fer allò que en podríem dir bonisme, és a dir,
poden ser acusats de fer un discurs que és una pura mostra de
bona voluntat que no toca de peus a terra. Per part nostra
nosaltres tenim tota la voluntat de tenir els peus a terra, però
també de no dimitir d’enfrontar-nos als problemes tenint com a
punt de referència la gran conquesta del segle XX, que és la
creença en la igualtat entre homes, dones i entre tots els homes
i totes les dones, i la defensa dels drets humans com a base de
la convivència.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com ha comentat el
portaveu que m’ha precedit, aquest debat ens arriba a una
setmana escassa del ple monogràfic de Son Gotleu que es va
produir a l’Ajuntament de Palma, fa concretament sis dies, del
qual crec que hem de prendre en consideració les reflexions i les
diferents aportacions que s’hi varen fer, especialment si tenim
en compte que, com ha anunciat la consellera, la competència
bàsica de coordinació i de planificació és precisament de
l’Ajuntament de Palma, del qual no em queda altre que agrair
l’assistència de diferents dels seus representants polítics.

Fet i fet el sistema de plenari municipal permet la
participació dels ciutadans i de les ciutadanes, el que ens
possibilita tenir els testimonis dels implicats directes en els
temes de debat. Per això moltes vegades parlam de testimonis
que poden ser moltes vegades més emotius del que nosaltres
puguem exposar, moltes vegades més carregats de raó i fins i tot
moltes vegades més carregats de credibilitat, perquè són
exposats per aquell que és implicat directe en un context
concret, en una situació concreta. Per tant m’agradaria
presentar, per començar, un petit recull, uns quants fragments
d’aquestes intervencions que ben segur que seran de l’interès de
les diputades i els diputats.

Vull parlar de testimonis com el d’Eddie Ajaebu, president
de l’Associació Nigèria Unida i secretari de la Federació
Africana de Balears, que afirmava fa una setmana que “allò
passat a Son Gotleu ha estat un problema aïllat on nosaltres
veim moltes oportunitats d’integració. Hem de prendre exemple
d’altres llocs com el barri de Lavapiés a Madrid, on la
comunitat d’immigrants, el consistori i les entitats veïnals han
fet d’aquest barri un model d’interculturalitat. Això és el que
volem per a Son Gotleu”. Minuts més tard el portaveu de
l’Associació d’Immigrants de Nigèria, Humphrey Osa Idubor,
afirmava que “els immigrants que vivim a Son Gotleu no ens
sentim discriminats, no tenim sensació de racisme, hem estat
capaços d’estrènyer llaços entre els autòctons i els nouvinguts.
En els darrers dies ens hem reunit més vegades que mai”.

Per anar resumint, de les onze intervencions que es varen
produir, deu varen anar en aquesta línia, encaminades a millorar
la convivència, la colAlaboració entre ciutadania, associacions,
plataformes veïnals i ajuntament, i aprofitar les oportunitats que
ofereix la barriada. De fet d’aquell plenari es desprèn, en contra
d’allò que molts puguin transmetre, un clima social propici
perquè les institucions facin feina per solucionar aquells
problemes estructurals de Son Gotleu.

Son Gotleu que té, segons dades que tenc, més d’un 30%,
segons dades del portaveu del Grup Parlamentari Popular, fins
i tot podria superar el 40%, però bé, en qualsevol cas és un dels
factors a tenir en compte, és una característica del barri, però
n’hi ha moltes d’altres, de característiques pròpies de Son
Gotleu, com poden ser l’escassesa de recursos econòmics,
l’elevat fracàs i l’absentisme escolar, l’amuntegament o la
precarietat assistencial que aquest barri ha sofert durant molts
d’anys. En qualsevol cas, no és un tema de fa dos dies.

Volíem començar l’anàlisi de Son Gotleu analitzant tots els
factors que puguin incidir dins Son Gotleu. No compartim en
absolut, evidentment, que l’objectiu que ens hem de marcar per
a Son Gotleu, tal com enuncia el text de la interpelAlació, hagi
de ser literalment “minvar l’impacte que suposa l’arribada dels
nouvinguts a Son Gotleu”. No creim en absolut que aquest sigui
l’objectiu, sinó sí garantir la integració i la interculturització de
tots els que hi eren fa més de 40 anys, de tots els que hi van
arribar fa 40 anys i els que hi han anat arribant en aquest
moment, no? En realitat creiem que és difícil plantejar-jo d’una
manera més negativa.

Deia un anterior portaveu, parlava o ho definia com a un
conflicto anunciado. No, no, i tan anunciado, tan anunciado, si
feim una revisió al que ha dit la premsa durant els darrers anys
a Son Gotleu trobam que, per exemple, dia 16 d’octubre del 96
el Diario de Mallorca deia: “el alcalde promete dar una
solución a Son Gotleu”. D’això han passat 13 anys, el alcalde
promete dar una solución a Son Gotleu. Dia 14 de febrer del
98: “Protestas en Son Gotleu por el retraso de las
subvenciones”. 27 d’octubre del 99: “La degradació provoca
que els veïns de Son Gotleu se’n vagin de la barriada”. 4
d’octubre del 2003: “Cirer reconoce que Son Gotleu necesita
más policía y más limpieza”. 12 de gener del 2004: “Los
vecinos de Son Gotleu denuncian el fracaso del plan de choque
de limpieza”. 15 de juny del 2004: “Entitats de Son Gotleu
acusen Cort de passivitat cap a la barriada”. 27 de juny del
2004, en plena expansió de l’imperi Matas, a més: “Son Gotleu
abandonat per les institucions”. 30 de març del 2005:
“L’oposició de Cort demana un pla integral per a Son Gotleu”,
un pla que en aquell moment va ser respost amb una acusació
d’iniciativa apocalíptica, curiosament.

Fet i fet, és allò que tenen les hemeroteques, no?, tal vegada
no tant per al portaveu que avui ha exposat el posicionament del
seu grup, sinó pel que hem anat sentint les darreres setmanes,
aquesta acusació d’abandonament de Son Gotleu per part de les
institucions arriba a ser ridícula fins i tot. Allò més curiós és que
aquells que acusen d’abandonament Son Gotleu són
precisament els que en setze anys allò que han pogut certificar,
com a actitud rellevant és la construcció d’un casal de barri i
una caserna de la policia local. Per tant, creim que en setze anys
aquest és un balanç pobre.

Ja per anar acabant, perquè em pas del temps, ara és
precisament quan es comencen a impulsar accions a l’àmbit
educatiu, en la mediació cultural, amb el desenvolupament del
teixit associatiu, la promoció social i laboral, en la mediació de
conflictes, en la seguretat ciutadana i en el manteniment
d’infraestructures de la zona. És clar que en dos anys de feina
és possible millorar la neteja d’un barri, es poden crear noves
biblioteques, es poden rehabilitar...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Coll, ha d’anar acabant.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Es poden rehabilitar façanes
de molts d’habitatges, es poden crear nous parcs infantils, però
no es pot donar solució a 16 anys d’oblit, en qualsevol cas,
estam disposats a oblidar aquests 16 anys d’oblit. 

Ja per anar acabant, Sra. Presidenta, Sra. Consellera, voldria
acabar amb un desig, el desig és que aquest interès per Son
Gotleu no formi part de cap moda ni de cap tendència ni de cap
intent d’alarmar la ciutadania amb voluntats electoralistes ni per
suposat de cap estratègia interna de partit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula el grup
autor de la interpelAlació,  Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

La tendrá, Sr. Rodríguez, la tendrà.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, espero, gracias. Señoras y señores diputados, de la
importancia de este debate, de lo que le importa al Gobierno la
(...) de Son Gotleu tiene reflejo en la sala, hay dos consellers de
quince que tiene el Gobierno, un problema importante. Creo que
es un tema importante, un problema social, un problema de los
que dicen que defienden a los más débiles, bueno pues ahora
mismo hay dos consellers en la sala. Por lo tanto, quiere decir,
aquí está la importancia, Sra. Consellera, de lo que su gobierno
se dedica a Son Gotleu o a estos problemas sociales.

Sr. Coll, voy a pedirle una cosa, que creo que tiene que ser
verdad, usted no conoce Son Gotleu, no ha estado nunca en Son
Gotleu, no ha estado nunca en Son Gotleu porque si usted
conociera Son Gotleu no diría lo que ha dicho aquí ahora
mismo, no diría lo que ha dicho aquí ahora mismo. Ustedes no
han hecho en dos años y medio nada en Son Gotleu. El
Ayuntamiento de... actualmente la Sra. Calvo, no ha hecho nada
en Son Gotleu. 

Mire, el año 2003, cuando la Sra. Cirer tomó posesión como
alcaldesa de Palma, fue a Son Gotleu porque había un problema
de droga. Por cierto, hay que decir que los problemas de
seguridad pública en Son Gotleu, en este parlamento y en toda
Baleares, depende del Gobierno central, no del municipio. El
municipio colaborará lo que sea, pero el que tiene que garantizar
la seguridad, de venta de droga, la aplicación de la ley de
extranjería, la (...) para todos es el Gobierno central, el Sr. Luis
Socias en esta comunidad autónoma, no hay que olvidar, no hay
que dejar... 

Bien, la Sra. Cirer fue a Son Gotleu, Sr. Coll, fue a coger el
toro por los cuernos, en verano del 2003, hacía dos meses o tres
que había tomado posesión, fue noticia, que usted no lo ha dicho
ahora, usted ha sacado aquí un tebeo, ha dicho lo que ha
querido, lo otro no, porque los que vendían droga le tiraron
huevos a la Sra. Cirer. Los que vendían droga, los traficantes,
tiraron huevos a la Sra. Cirer. Eso no lo tiene ahí apuntado. Se
lo digo yo para que lo sepa, no lo tiene ahí apuntado.

Mire, Sra. Diputada.., Sra. Consellera -y diputada-, creo que
está muy bien que las políticas municipales las hagan los
municipios, pero ustedes tienen unas competencias por encima
de esto para advertir a algún municipio cuando en su territorio
se dan los casos como en Son Gotleu. A mí no me va bien que
diga usted ahora “y pondremos en noviembre dos trabajadores”,
mire, esto no me va bien que ponga usted esto. Un barrio que
tiene... perdone un segundo, 5.771, perdón, 4.182 nouvinguts,
para no discriminar a ningú, nouvinguts a Baleares con y sin
papeles tiene una presión que no es lo mismo. No es igual una
casa donde viven en tres habitaciones cinco personas que
aquella que en dos habitaciones tienen que vivir cinco hijos, los
padres y algún abuelo. No es la misma la presión que hay en esa
casa, el ambiente no es igual. Ustedes ahí tienen una (...),
porque además usted ha cometido un error. En el 2003 no había
estos datos, había otros. 

En el 2006, se lo recuerdo para que lo sepa usted, había
8.995 habitantes de los que seis mil (...) seis eran españoles y
2.749 nouvinguts, pero el 2009, ahora, hay 9.943 de los que
5.700 -400 y pico menos- son españoles y 4.782 son nouvinguts.
Mire, si usted ha visto o alguna persona ha visto algún atisbo de
racismo en mis palabras, lo (...) totalmente, si el problema lo
tienen allí inclusive entre inmigrantes. El problema es que hay
unos inmigrantes que son más pasivos que otros y usted lo sabe.
Usted (...) de este segmento. Hay unas nacionalidades que son
más agresivas que otras y usted lo conoce y usted lo sabe, no lo
ignora. Por lo tanto, eso de que no ha hecho nada... 

Mire usted, cuando el Partido Popular llegó a Son Gotleu, a
gobernar en Palma, en Son Gotleu no había ni biblioteca, ni
centro cultural, la Plaza de Orson Welles era un desierto, (...)
Alzina era otro desierto y (...) estaba sin hacer. Ahora, en el año
2009, mire usted, no llega a Son Gotleu ni el plan ñ, es que no
ha llegado, se ha quedado en la Plaza Teniente Coronel Franco,
bueno no sé cómo se llama ahora, pero vamos, no ha entrado en
Son Gotleu el plan ñ. No hay necesidades. 
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Es verdad que hay un consejo de barrio, hay un consejo de
barrio efectivamente en Son Gotleu, pero hay que mirar ese
consejo de barrio cuando está compuesto. Les invito a que
analicen qué asociaciones lo componen, qué subvenciones
reciben estas asociaciones, qué cursos se les da, porque claro el
(...) de Palma es verdad que tiene un plan general para
formación, pero no es lo mismo formar a gente en Can Pastilla
o en El Terreno que en Son Gotleu. No es lo mismo, las
necesidades son otras. La formación es otra. La mecánica ha de
ser otra.

Aquí, lo que me ha quedado en evidencia hoy es que el
Gobierno estaba dormido como Alicia en el país de las
maravillas y que lógicamente no está a la altura de las
circunstancias. Espero que la moción que presente... Grupo
Popular, sean capaces de reconocer que hemos de ir hacia
adelante, que efectivamente todo es un reto en esta vida -todo es
un reto en esta vida- siempre que asumamos que todos tenemos
derechos y obligaciones.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica la
consellera, Sra. Santiago, té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Jo li hauré de repetir tota la feina que ha
fet el Govern des del 2007, aquest govern en concret, a Son
Gotleu, de manera indirecta perquè nosaltres el que feim són
polítiques de conveni, polítiques de subvenció per a
determinades polítiques sectorials, d’Afers Socials, de Sanitat,
d’Educació, i després sens dubte hem de respectar la
competència municipal per planificar i coordinar els barris que
cada municipi consideri prioritaris. 

Vostè diu que l’Ajuntament de Palma no ha fet cap tipus de
feina. El que tenc damunt la taula és un dossier d’un document
de Programa d’intervenció a Son Gotleu 2007-2011,
Ajuntament de Palma, on hi ha tota una sèrie d’intervencions,
més de 200 actuacions des de l’any 2007 i fins a l’any 2011 de
les moltes que vostè ha comentat: la possibilitat de canviar els
comptadors individuals en sis anys, la possibilitat de fer
contractacions mitjançant el PROIB per a brigades de neteja,
per a brigades de manteniment, ampliar el Programa Èxit. Vull
dir que hi ha més de 200 actuacions que l’Ajuntament de Palma,
amb fons propis i amb fons que li arriben del Govern de les Illes
Balears i del consell insular, intervé a Son Gotleu. 

No parlaré de nouvinguts i de gent nascuda aquí o nascuda
allà, parlaré d’una població vulnerable, una població de risc que
es concentra a un barri determinat, a un barri popular. És
població vulnerable perquè té contractes laborals en precari,
perquè té baixos ingressos, perquè té una escassa xarxa social,
perquè té una escassa xarxa familiar, però no entraré a si és d’un
país d’origen l’un o si és d’un país d’origen l’altre, les
necessitats humanes són les mateixes aquí i a 400 quilòmetres
més a baix o 400 quilòmetre més a dalt.

El que li puc dir, li ho repetiré perquè vostè només s’ha
quedat amb la frase “a partir de novembre hi haurà dos
treballadors socials més”, li diré que totes les actuacions que des
del 2007 s’han fet a Son Gotleu com a Govern de les Illes
Balears, l’Ajuntament de Palma i la Delegació del Govern són
altres entitats, altres administracions públiques a les quals no
represent i no puc parlar en el seu nom i no sé vostè si com a
parlamentari també pot parlar com a exregidor de l’Ajuntament
de Palma o ficar-se aquí amb l’Ajuntament de Palma quan aquí
no hi ha polítics que puguin contestar les seves alAlusions a
l’Ajuntament de Palma.

Mediador cultural de barri, per primera vegada a Son
Gotleu, des de l’any 2007 amb finançament d’aquest govern;
mediador sanitari, per primera vegada des del 2007 a Son
Gotleu. Els problemes no eren a partir de l’agost del 2007 a Son
Gotleu, els problemes hi eren des del 2002, destacats, hi ha un
estudi, que vostè coneixerà perquè va ser regidor d’aquest
ajuntament, fet per Consorci Riba, que es va elaborar durant dos
anys, i que a principis del 2007 vostès varen publicar i vostès ho
varen fer i hi era tot el que vostè ha dit. Vull dir no és des del
2007 que hi ha aquesta problemàtica, és anterior. Vostè els
coneixia. 

Des del 2007 hi ha mediador cultural del barri, mediador
sanitari, programa de traducció simultània que facilita molt tota
la complexitat de la problemàtica; educador social a l’institut
per primera vegada; fons de capitalitat per primera vegada que
s’inverteixen directament a temes de millora d’infraestructures
tant de Serveis Socials com dins el barri; dos mediadors, també
culturals, des de Cooperació per via de codesenvolupament; el
Programa Èxit per primera vegada a les escoles del barri de Son
Gotleu; el policia tutor per primera vegada al barri de Son
Gotleu i determinades polítiques laborals que s’han consensuat
amb el barri des de la Conselleria de Treball, com per exemple
la que els he comentat abans mitjançant determinats programes
-el PROIB, (...) etc.-, contractació de brigades de neteja,
brigades de manteniment a les infraestructures del barri, creació
de brigades per realitzar tasques per a la millora dels espais
comuns als habitatges, etc.

A partir de novembre hi haurà dos educadors més que
treballaran directament a les comunitats de veïns que és on,
efectivament, s’ha detectat més conflicte, no dins espais públics
del barri, sinó dins les comunitats de veïns és on s’ha detectat
més conflicte. Per exemple, el que vostè comenta sobre la
utilització per part de determinats veïns de més aigua front a
altres i que després s’ha de pagar de manera conjunta. El canvi
de... disculpi, el canvi dels comptadors individuals perquè
aquesta problemàtica no existeixi, que sembla que és una de les
problemàtiques -fixis vostè- que genera més conflicte, els
comptadors individuals i d’això estam magnificant, nosaltres no,
determinades persones estan magnificant una problemàtica.

Conflictes al barri n’hi ha, determinats. Aquest es va
magnificar per les declaracions posteriors de determinat
personatge o determinada persona o determinat ciutadà que el
va magnificar i el va incorporar al discurs xenòfob de la
immigració. Ens agradaria que des d’aquest govern, aquest
discurs no s’aprofitàs per destacar o caracteritzar Son Gotleu
com a un barri conflictiu perquè hi ha molta interculturalitat.
Tot el contrari, tenim un repte per davant que és la
interculturalitat, a Son Gotleu i a tot Europa. 
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Esperam estar a l’alçada de les circumstàncies. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. 

III. Moció RGE núm. 10175/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del foment de la
indústria del sector aeronàutic a les Illes Balears, derivada
del debat de la interpelAlació RGE núm. 6676/09.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 10175/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
foment de la indústria del sector aeronàutic de les Illes Balears,
és derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 6676/09.

En nom del Grup Parlamentari Popular, per defensar-la, té
la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados el
pasado 9 de junio esta cámara debatió la interpelación que el
Grupo Parlamentario Popular interpuso para conocer las
políticas del Govern entorno al fomento de la industria del
sector aeronáutico en las Islas Baleares. Derivada de la misma
tratamos hoy esta moción que intenta, mediante los nueve
puntos que la conforman, establecer medidas que faciliten
conseguir el objetivo que deseamos alcanzar a través de estas
(...) parlamentarias.

Desde el debate de la interpelación del 9 de junio al pleno de
hoy, 29 de septiembre, es decir en menos de cuatro meses, un
nuevo anuncio se ha producido en contra de los intereses de las
Islas Baleares, en contra de los trabajadores de les Islas
Baleares, de la economía de las Islas Baleares y ha sido el
anuncio de Iberia de trasladar a otro territorio su halding de
reparación de aviones, concretamente a Barcelona, nuevamente
a Cataluña.

Este último anuncio apremia más si cabe a que esta cámara
adopte, con la mayoría más amplia que se pueda conseguir,
aprobar cada una de las nueve propuestas que contiene la
moción que hoy debatimos para que con este respaldo inicie el
Govern un trabajo que seguro no será fácil, que será difícil y no
breve, pero que al final supondrá crecer las inversiones y los
puestos de trabajo en un sector vital para nuestra economía y en
el que Baleares se sitúa geoestratégicamente con una posición
de ventaja.

La primera propuesta es conseguir que el descuento inter
islas y entre las islas y la península sea aplicable a todos los
residentes de las Islas Baleares. Mire usted si yo, en el anterior
discurso se me podía atacar de xenófobo, o sea mire si estaba
bien equivocado, pero bueno, creo que es un buen objetivo y
que tenemos que conseguirlo porque esto dinamizaría la
economía de las compañías aéreas y habría muchas más
posibilidades de poder lógicamente aumentar el negocio del
transporte. 

La segunda es librar ayudas financieras para un sector que
hay que consolidar y expandir. En cualquier caso hay que
recuperar lo que en los últimos meses, no diría años sino meses,
se nos ha ido de Baleares y también expandirlo porque es un
sector, efectivamente, muy conveniente.

En tercero, es un sector en donde el I+D+I es muy
importante por la cualificación tecnológica, tanto de los
aparatos, de los medios que se utilizan para el transporte como
del personal que cubre estas empresas. Por lo tanto, las líneas de
ayuda hay que establecerlas para sentar la óptica de I+D+I aquí
en las Islas Baleares.

El cuarto, es constituir una mesa sectorial con presencia de
todo el sector social aeronáutico. Yo creo que es muy
importante si queremos crecer en este elemento, si queremos
crecer en este sector, que todos lo que tengan algo que decir
tengan un punto de encuentro para decirlo y yo creo que hoy no
lo tienen. Yo creo que hoy no lo tienen, no lo he encontrado, no
he visto ninguno. Yo creo que el Gobierno si efectivamente dice
que está realizado pues en vez de poner "i està constituït", pues
vamos a poner "dinamizará la mesa del transporte" porque creo
que hay algo bueno, que esto se haga. Tengo una serie de dudas
que esté hecha, por lo tanto, en vez de decir "constituït", pues
bueno, reconozca que el Gobierno ya la tiene hecha pues habrá
que dinamizarla porque hay sectores que no se encuentran
dentro de esta mesa. 

La quinta, es la del diseño de un plan de actuación que en su
ejecución consolide y aumente el sector aeronáutico de Baleares
con participación del Estado y de la Unión Europea. Es verdad
que este segmento es una inversión tan grande, es tan
importante que no podemos estar reglados con solamente el
Gobierno de la comunidad autónoma. Hemos de implicar en
este momento, en este crecimiento, tanto a la Unión Europea
como al Gobierno del estado. 

El sexto, es algo que creo que es importantísimo también y
que es una reivindicación que tendría que estar ya hecha, es
conseguir la transferencia tanto del aeródromo de Son Bonet
como de los derechos que sobre los terrenos que hay entre
Mahón y San Luís, donde está el aeródromo, tenga el estado a
fin de disponer del territorio, de terrenos, para ubicar tanto
empresas aeronáuticas como escuelas de formación para estos
objetivos.

La séptima es la puesta en marcha del comité de rutas. Ya sé
que está anunciada que se va a poner en marcha, pero creo que
hay que buscar un objetivo y es que antes de un año este comité
de rutas, que analiza no solamente las posibilidades sino
discierne sobre aquellas que más interesan a Baleares, se ponga
en marcha para con la presencia privada y pública ver que rutas
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son las más ventajosas para nuestra economía y para nuestro
turismo.

El octavo es el calendario para algo que es un objetivo que
es importantísimo, que es la cogestión aeroportuaria, en Palma
en este caso, si puede extenderse a otras islas, fantástico, mejor.
Creo que es muy importante que un elemento tan decisivo en la
economía de las Baleares como son los aeropuertos tengan
participación en su cogestión los poderes públicos y los
privados de Baleares porque en ello nos va el futuro, en ello va
nuestra economía y en ello, creo que estamos todos de acuerdo,
mejoraría la actual gestión, sin duda alguna.

Y la novena, apoyar al IVA anunciado por el Govern
durante la interpelación, donde la consellera de Treball anunció
la voluntad del Govern de instalar en Baleares un centro
nacional de referencia para la formación aeronáutica. 

Creo, señores, que son medidas, son propuestas que sólo
buscan un objetivo que es la mejora económica, laboral y social
de las Islas Baleares. Un objetivo que es profundizar en aquellos
sectores donde estamos posicionado mejor que en otros. Creo
que tanto el turismo como la aeronáutica como la náutica son
sectores, segmentos económicos que todo lo que Baleares
invierta en aumentarlo, lógicamente con las medidas necesarias,
servirá para potenciar el mundo laboral, el mundo económico y
el futuro económico de nuestras islas y por ello, creo que
encontrarán el respaldo de esta cámara. Es importante que en
este sector económico, que en los últimos meses ha perdido
bastante porcentualmente lo que había ya logrado en los últimos
años, seamos capaces de invertir, de invertir a tendencia,
invertir a tendencia y conseguir que seamos una comunidad
capaz de resolver los problemas que tenemos insulares para que
este sector aeronáutico, que lógicamente está beneficiado en la
posición de Baleares y en el mundo de Baleares dentro de la
aeronáutica, seamos capaces de realizar las condiciones
necesarias para que el mundo empresarial de este segmento
económico vea en Baleares un mundo de posibilidades en vez
de uno de dificultades.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Per un temps de deu minuts, en nom del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Molt
breument perquè coincidim amb el fons d’aquesta moció
presentada pel Grup Parlamentari Popular, hi coincidim perquè,
des d’Unió Mallorquina, compartim la preocupació que es
genera a les Illes Balears per la pèrdua de posicions del nostre
país en un segment estratègic per a la nostra economia com és
aquest de la indústria aeronàutica. És evident que s’han produït
una sèrie de fets, que el portaveu del Grup Parlamentari Popular
ja ha esmentat, que realment ens han de fer prendre iniciatives
i prendre accions concretes i com que les propostes que fa el
Partit Popular, en aquesta moció, entenem que totes són en
positiu i que totes han de merèixer el nostre suport li anunciam
que no hi ha cap impediment i que la nostra intenció és votar

favorablement el tema del descompte per a tots els empadronats
a les Illes Balears; el tema de les ajudes per a la innovació i el
desenvolupament en aquesta indústria aeronàutica; el punt
dedicat a la transferència de Son Bonet i dels terrenys de Sant
Lluís i de Maó; el tema del comitè de rutes, també s’ha anunciat
per part del Govern reiteradament la necessitat de participació
i d’intentar influir en la decisió d’aquestes rutes. Per tant, també
donaríem suport a aquest punt set. També, com no pot ser d’una
altra manera, el punt nou en relació amb aquest centre de
formació i d’incentivar l’educació en aquest món de
l’aeronàutica. 

Sap, el Sr. Rodríguez, que li oferirem, per part del grups que
donen suport al Govern, tres transaccions a tres punts concrets
que són el de pla d’ajudes a les empreses, que involucra altres
administracions i que hi ha un tema competencial en relació
amb l’ICO, per això se li oferirà una transacció; al tema del punt
cinc també, ajudes de la Unió Europea i del Govern de l’Estat,
se li oferirà una altra redacció; i el punt que, lògicament, més
ens interessa a les Illes Balears és el tema, el punt número vuit,
que és el tema de la cogestió. 

És evident que és una reivindicació del mallorquinisme
polític que hi hagi una transferència de competències en aquesta
matèria a les Illes Balears. És evident que molts dels problemes
que patim en aquest món de la indústria aeronàutica i amb
relació al disseny d’aquesta infraestructura tan estratègica per a
un país turístic com les Illes Balears, que és el tema dels
aeroports, el centralisme és evident que ha estat la gran xacra i
el gran problema que ens ha impedit tenir una flexibilitat i una
capacitat d’incidència real en aquesta matèria. Per tant, és
evident que hi ha una aposta molt clara perquè es produeixi
aquesta participació de les institucions d’autogovern de les Illes
Balears en la gestió de l’aeroport, fins i tot vostès saben que
Unió Mallorquina aniria més enllà de la cogestió que,
lògicament, ho entenem com una passa endavant, però que no
és el nostre objectiu sinó que el nostre objectiu seria la
transferència total a les Illes Balears en matèria aeroportuària,
que és el que passa a la majoria de països europeus, per una
altra banda. Per tant, entenem que aquest és el punt clau que ens
podria permetre avançar en tota la resta.

En relació amb el punt que li votarem en contra, vostè
mateix ja ho ha dit, el tema de la mesa sectorial. Des de la
Conselleria de Mobilitat s’ha informat que existeix ja aquesta
mesa, està constituïda; lògicament, si el Grup Parlamentari
Popular troba que hauria de tenir una composició diferent o que
hi haurien de formar part entitats que no hi formen, això
s’hauria d’haver concretat d’una altra manera. Entenem que, en
aquest punt concret, és una qüestió que no és que no hi estiguem
d’acord amb la seva proposta sinó que la mesa existeix i si és un
problema de composició ja entraríem a un altre debat que no
podem tenir en aquest moment.

Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Rodríguez, efectivament una bona part d’aquest
debat el tenguérem en el moment de la interpelAlació i
coincidírem amb el difícil moment que viu la nostra indústria
aeronàutica i ja saludàrem, en aquell moment, tant la iniciativa
del Grup Popular i ara crec que també, sense el "crec", aquestes
propostes de resolució, aquesta moció subsegüent perquè creim
que va en el camí correcte. Reconeix en certa mesura també que
el marge de maniobra del Govern és estret, però la tasca que ha
d’afrontar és estratègica, és important i que, per tant, de cap
manera no en pot declinar la responsabilitat.

Per no repetir el debat de la interpelAlació, ni sortir a camí
d’algunes de les frases que ha apuntat el Sr. Rodríguez, crec que
és quasi millor seguir el guió de les propostes presentades, tot
i que sí apuntar que també nosaltres lamentam el
desmantellament o la deslocalització tant d’Spanair com ara tot
el moment i la polèmica encara s’està intentant reconduir amb
l’hangar d’Ibèria, i que indiscutiblement, les macro inversions
que ha tengut l’Estat, els 6.000 milions en aquell moment a la
T1; els 850 milions a la T1, perdó, a la T4, són els 6.000 milions
a Barajas i 850 milions a la T1 al Prat han tengut una influència
colAlateral sobre Son Sant Joan. Per tant, el propi estat i la seva
política d’inversió, bàsicament implantada l’anterior legislatura
com mantinguda en aquesta, realment estan posant en escac la
nostra indústria aeronàutica.

Anem als punts sobre els quals se’ns demana el nostre parer.
Volia començar saludant el primer punt. Efectivament volia dir
que ja té, fa estona, jo diria una sèrie, no les he comptades, de
resolucions d’aquest parlament, la darrera en el debat de política
general, on demanàvem el descompte aeri per als
extracomunitaris, aprovada per unanimitat. Per tant, ens
reafirmam en aquest acord. 

El segon punt ens sembla positiu que hi hagi aquest pla
d’ajudes financeres, tan sols una precisió, així com amb ISBA
hi ha un marge de maniobra, el que és, per part del Govern de
les Illes Balears amb l’ICO seria raonable incorporar una
referència al Govern de l’Estat perquè al cap i a la fi és la seva
competència. Per tant, hem de trobar una fórmula per poder
ficar en aquest punt dos una referència que el Govern de les
Illes Balears, però també el Govern de l’Estat, estableixin
aquest pla d’ajudes financeres entre l’ISBA i l’ICO.

El punt tercer ens sembla imprescindible, que dins tota la
tasca de R+D+I, de recerca, desenvolupament i innovació, hi
hagi suport a la indústria aeronàutica, a tot el que pugui aportar
i estudiar aquest sector a les Illes Balears i, per tant, com a
sector estratègic és important tenir-lo present en aquestes
ajudes.

El punt quart és el que ha apuntat sobre la mesa de transport,
la mesa sectorial. Ja ha dit el Sr. Rodríguez que se l’ha informat
que existeix aquesta mesa i no entenia, no sé si he sentit una
certa incredulitat o escepticisme, bé, idò m’ho ha semblat; en
qualsevol cas jo li inform que va ser creada per resolució de la
Sra. Cabrer, dia 2 d’abril del 2005, i va ser modificada l’any
2007, precisament per donar entrada, dia 5 d’octubre de l’any
2007, a la representació del ColAlegi d’Enginyers o dels
enginyers aeronàutics i també les dues grans associacions de
companyies aèries per no tenir cada companyia, hi ha ACETA
i AECA, personades o formen part d’aquesta mesa. Aquesta
mesa es reuneix, com a mínim, cada sis mesos, però ha tengut
una periodicitat superior en aquests darrers temps per totes les
problemàtiques que hi ha hagudes associades, i ens sembla bé
ara mateix que hi hagi aquesta mesa que la part social, la part
sindical, les aerolínies, els enginyers, tots els afectats hi puguin
intervenir, es podria dinamitzar, però entenc que enviar un
missatge com que no existeix o que, fins i tot, d’ignorar la seva
activitat durant aquest temps pensam que és quasi millor votar
en contra del punt quatre, i aquest és el nostre posicionament.

Sobre el punt cinquè, evidentment, els grans temes els té el
Govern de l’Estat i la comissió europea també ens pot donar
suport a les Illes respecte d’un tractament especialitzat per tenir
un desenvolupament, el correcte, del nostre sector aeronàutic.
Per tant, creim que és molt raonable que se li demani un pla
d’actuació al respecte, tant de bo que l’aconseguíem des de la
unanimitat i el consens de la importància que té.

El punt sisè, també hi estam d’acord, em sembla que va ser
objecte d’una resolució. Té una proposició no de llei presentada
pel nostre grup, pendent encara de discutir, sobre l’aeròdrom de
Son Bonet. Ens sembla bé tots els aeroports que no tenguin
aquest caràcter, com a mínim, objectivament d’interès general,
com són el de Maó i el de Sant Lluís i que ens sembla positiu
valorar-ne com a centres de formació, com a indústries perquè
és veritat que el sòl, especialment si un ha de tenir els preus
d’AENA, és un sòl car i difícil d’aconseguir. Per tant, ens
sembla molt positiu que es doni aquest suport i que hi hagi un
suport del Parlament a aquesta negociació, que ja es du a terme
per part de la conselleria, que es fa el possible perquè aquests
aeroports deixin de ser declarats d’interès general, com es fa un
inventari exhaustiu d’aeròdroms i d’heliports de les Illes Balears
per fer-ne un pla, per fer-ne una regulació i avançar així en les
nostres competències en tot aquest sector tan important.

El punt setè sobre el comitè de rutes, apuntar que és
imminent la seva creació. Tots els sectors han valorat
positivament aquesta iniciativa i creim que és positiu que sigui
el Parlament que doni suport a la seva constitució i donar una
empenta a la conselleria en aquesta tasca que des del primer
moment ha impulsat la direcció general i que creim, també, que
alguna millora respecte de les rutes, de la coordinació i, molt
especialment, en la eficiència pot aportar aquest comitè.

El punt vuitè. També hi ha hagut pronunciaments diversos
dins aquest parlament per demanar la cogestió aeroportuària.
Per part del nostre grup coincidim, en aquest cas, amb el Sr.
Melià aniríem cap a uns aeroports molt més autònoms, molt més
independents, amb un sistema a l’europea i no del sistema
francès o centralista que ha quedat amb una reminiscència
pràcticament només a l’Estat espanyol i que no creim, ni tan
sols, que calgui el procés de cogestió, però, efectivament amb
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els dos grans partits és tan, tan difícil aconseguir que et convidin
a una taula per parlar d’aeroports que, per ventura, sí és un camí
demanar la cogestió aeroportuària per posar una pica en Flandes
i a partir d’aquí ja veurem si anam conquerint més països
baixos, però de moment ens sembla bé dins aquesta línia sembla
que hi ha una transacció, ens ha apuntat el senyor del Grup
Socialista, per a una redacció respecte del calendari, nosaltres
apostam perquè hi hagi una redacció de consens perquè és bo
que en aquesta tasca hi siguem tots plegats i confiam doncs que
s’hi trobi com sembla, dic el Sr. Rodríguez, que així serà i
nosaltres ho celebram perquè volem votar a favor de l’aeroport
de Palma i tant de bo de tots els altres aeroports de les Illes
Balears.

El darrer punt, el punt novè, és aquest centre de referència,
només tenim un escrúpol respecte del nom, centre nacional,
evidentment no depèn ni del Sr. Rodríguez ni de la Sra. Barceló,
és el nom oficial que tenen aquesta mena de centres, una
resistència a considerar i a admetre el caràcter plurinacional de
l’Estat, però en qualsevol cas aquesta iniciativa de la
Conselleria de Treball d’intentar instalAlar en el nostre territori
aquest centre de referència de formació ens sembla molt positiu
i saludam la iniciativa del Grup Popular de donar un suport
explícit a aquesta iniciativa de la conselleria per unanimitat,
confio que sigui per unanimitat, d’aquest parlament. 

Per tant, en general a favor de totes les mocions. Aquesta
reserva respecte del punt quart bàsicament per no transmetre
una queixa o una idea d’inexistència d’una mesa que creim que
sí dóna iniciatives i dóna idees, la veritat és que de moment no
han resolt els problemes que tenim damunt la taula, però sí que
han participat i hi han aportat. Per tant, creim que és positiu que
tots plegats treballem en aquest sentit i que aconseguíem més
del que tenim ara, ja que el balanç no és positiu i l’hem de
remuntar.

Moltes gràcies.  

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Toca el torn, ara, de puntualitzar
les coses per part que no ens confessam tan nacionalistes com
els que m’han precedit en l’ús de la paraula, però espero que
entre tots ho aclarirem tot. En el debat de la interpelAlació ja
vàrem dir que compartíem amb el portaveu del Partit Popular la
preocupació per la situació de la indústria aeronàutica i vàrem
valorar molt positivament les aportacions que es varen fer en el
transcurs del debat en el qual es va poder constatar que teníem
un alt grau de coincidència amb el portaveu del Partit Popular.

La posició del PP en aquest aspecte ha estat un bon punt de
partida per poder arribar a acords, i així ho vam manifestar i li
vam dir i vam comunicar que si a la moció es mantenia una línia
similar hi hauria moltes possibilitats que arribéssim a acords.
Hem de dir que la moció està dins aquesta línia, de fet, avui de
matí repassava el debat de la interpelAlació i he pogut veure que
ja el Sr. Rodríguez, molt adequadament, havia anat anunciant
els temes que avui ens presenten amb la moció. I ens hem de
felicitar per poder compartir amb el partit de l’oposició
iniciatives que nosaltres consideram importantíssimes i cabdals
per donar futur a una indústria com l’aeronàutica a les nostres
illes, que hem considerat, el Govern considera i nosaltres
consideram, estratègic per al desenvolupament futur d’aquesta
comunitat; estratègic perquè amb sectors com l’aeronàutic
donam forma a aquesta idea d’un nou model de creixement que
necessiten aquestes illes.

Parlant directament de la moció i concretant els punts que
hem vingut aquí a debatre i a votar, del primer li direm que hi
estam d’acord: crec que el Govern ja ha demostrat amb fets que
estàvem per aquesta línia d’actuació i per tant nosaltres votarem
favorablement la idea que l’extensió del descompte a residents
sigui als residents sense mirar d’on vénen ni de quina
nacionalitat són.

El punt número 2, estam d’acord també amb la forma, amb
el fons de la proposta, però sí que volem fer una petita
observació amb la forma, com ja hem tingut ocasió de
traslladar-li que, per la redacció que té, el Govern de les Illes
Balears no pot incidir directament sobre l’Institut, l’ICO, i per
tant el text que li volem proposar seria, substituint el seu:
“obrint línies específiques de crèdit mitjançant l’ISBA i així
mateix solAlicitant al Govern de l’Estat que faci un esforç
similar en el mateix sentit mitjançant l’ICO”. Això és la
proposta que nosaltres li volem fer per a aquest punt, que
esperam que sigui adequada a les seves intencions i per tant
pugui ser votada conjuntament.

Tercer punt, línies d’ajuda específiques en investigació,
desenvolupament i innovació, doncs tant i tant d’acord que hi
estarem i per tant també hi votarem favorablement. Sap, Sr.
Rodríguez, que el sector aeronàutic és considerat per nosaltres
un sector estratègic; ho hem dit ja altres vegades, pensam que té
un paper important a jugar dins el futur d’aquesta comunitat,
dins aquest nou model econòmic. I a més, també, l’antiga
Conselleria d’Hisenda i Innovació, a finals del 2008 ja va fer
una publicació que es deia Pla de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears del 2009 a 2012, i en aquest
document queda bastant palès que la indústria aeronàutica té
una importància cabdal dins el desenvolupament tecnològic i de
futur de la nostra comunitat.

En el punt 4 hi tenim la divergència, nosaltres entenem que
és una petita divergència, i creim que fent un esforç tots hi
podem estar d’acord; hi ha una Mesa de transport aeri, hi són
presents el sector social, hi són presents els sindicats, hi són
presents les companyies, hi és present tothom que té qualque
cosa a dir en aquest tema. Nosaltres entenem que no s’han de
crear nous espais sinó que hem d’aprofitar el que tenim, per
tant, en tot cas, som partidaris que des d’aquesta mateixa mesa
es facin els esforços necessaris i s’habilitin els mecanismes, si
és necessari, per tal que es pugui parlar de tota aquesta
problemàtica sense problemes.
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Respecte de la proposta número 5, nosaltres li proposam una
redacció que entenem més adient que vendria a dir: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins el marc de les seves competències negociï amb
el Govern d’Espanya i amb la Comissió de la Unió Europea i
insti el Govern de l’Estat a posar en marxa mesures per afavorir
el sector aeronàutic en general”. Entenem que és millor aquesta
redacció que la que vostè proposa i ens agradaria que fos
benvinguda per part seva.

Respecte del punt 6, hi votarem favorablement. Evidentment
que hem de disposar d’aquests aeroports, és la primera passa,
nosaltres també seríem partidaris de la cogestió de l’aeroport de
Son Sant Joan. Entenem que aquests aeroports, aquests petits
aeroports són una peça clau si volem que hi hagi investigació i
desenvolupament, són una peça que ha d’ajudar que hi hagi
aquesta indústria aeronàutica d’investigació i de
desenvolupament a les Illes Balears i per tant hi votarem a
favor.

En el punt número 7 també hi votarem a favor, no podia ser
d’una altra manera. El Govern ja posa en marxa el Comitè de
Rutes. Ahir a Menorca es va votar, en el consell insular, una
proposició, també del Partit Popular, en aquest mateix sentit
respecte de Menorca i es va aprovar també per unanimitat, per
tant no podíem fer-ho d’una altra manera, i hem de suportar que
aquest Comitè de Rutes es posi en marxa i puguem aprofundir
sobre les rutes que és necessari obrir o tancar de la nostra
comunitat, esperem que obrir, i poder així tenir més connexions.

Respecte del punt número 8, podem votar favorablement
aquest punt si hi ha qualque tipus de modificació, que nosaltres
entenem necessària, i aniria en el sentit que “s’insta el Govern
de les Illes Balears a solAlicitar del Govern d’Espanya
l’agilitació dels tràmits necessaris per tal de poder ...”, etcètera,
el que diu la seva proposta, el mateix text, si vol li llegeix: “...
per tal de poder preveure la posada en funcionament de la
cogestió de l’aeroport de Palma”. Nosaltres som partidaris
també de la cogestió de l’aeroport de Palma i per tant entenem
que hem de facilitar els acords necessaris perquè açò es pugui
produir, i si hi ha acord en aquest Parlament tant millor.

Respecte del número 9 darrer punt, també hi votarem
favorablement, tampoc no podíem fer-ho d’una altra manera,
perquè ja sap vostè que la setmana passada es va anunciar que
el Govern d’Espanya havia concedit a les Illes Balears tres
centres de referència, entre aquests el de Formació Aeronàutica,
que tindrà seu aquí, a Mallorca; el de nàutica tindrà seu a
Menorca i em pens que n’hi ha un tercer, que també tindrà seu
a Mallorca. Per tant, també votarem a favor d’aquesta proposta
número 9.

I esperam del portaveu del Partit Popular que tengui la ..., o
bé, que es miri les nostres contrapropostes i la nostra actitud, de
manera generosa, a fi que puguem arribar a un punt d’acord i
puguem votar feliçment aquesta moció.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, yo creo que hay que agradecer
a todos los portavoces el respaldo que han dado, en general, a la
moción que hoy discutimos, y que yo creo que llegaremos a
acuerdos para que salga por unanimidad. Todos hemos de hacer
esfuerzos, pero hoy, como es San Miguel, San Gabriel y San
Rafael, seremos capaces de llegar a hacerlos, ¿verdad? Es fiesta
en mi pueblo, el pueblo mío de origen, hoy es San Miguel,
como en Felanitx o en Campanet, pero bueno, en el mío
también.

Bueno, yo acepto todas las enmiendas que ha propuesto el
PSOE y que respaldan los grupos, pero haría un matiz que creo
que es importante. En primer lugar, a mí se me atraganta mucho
que en el punto 8, donde dice: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir,
juntament amb el Govern d’Espanya, un calendari”, diguessin
a la seva proposta que “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a solAlicitar”; hauríem de cercar
una altra fórmula que no sigui tan servicial, si no mai no
arribarà la cogestió. Si somos tan débiles a la hora de pedir lo
que creemos que nos pertenece, pues oiga, la Generalidad de
Cataluña o la Comunidad de Madrid no le pide al Gobierno
solicita que, no, no, oiga, le pide: oiga, mire usted, por mis
derechos quiero esto. Hay que buscar, y a lo mejor en vez de
poner “solicitar”, podríamos decir: el Parlamento de las Illes
Balears insta al Govern de las Illes Balears a establecer, bueno,
un sinónimo que sea parecido a éste, y hay que buscarlo.

En segundo lugar, me parece muy bien la enmienda del
número 2, la acepto, pero es evidente que si queremos que haya
un desarrollo del sector aeronáutico en Baleares ISBA no tiene
capacidad suficiente para desarrollarla, hemos de coger también
la parte que al Estado le corresponde, porque son trabajadores
y empresas españolas, cuando también nos pertenece una parte
de esta, pero hay que poner que también hemos de establecer
convenios con el Estado para que el ICO entre en el tema éste.

Y hay otro punto que también hemos de ..., y luego diré qué
cedo yo, un punto, y es “El Parlament de las Illes Balears insta
el Govern de las Illes Balears que, juntament amb el Govern
d’Espanya i la Comisión Europea dissenyin un pla d’actuació
que intenti afavorir la consolidació i un major
desenvolupament del sector aeronàutic”. Sí, pero yo, me
interesa que sea en las Islas Baleares, o sea, el Govern de las
Illes Balears ha de instar que se establezca en la (...) balear,
aunque sea genérico habrá que buscar alguna mención a las Islas
Baleares en este apartado, sino es un brindis al sol, es no decir
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nada. El Gobierno ya insta para que sea el sector aeronáutico,
pero dadas las condiciones que tienen las Islas Baleares,
limitativas en cuanto que es una isla, pero geoestratégicas en
cuanto a su desarrollo aeronáutico, habrá que poner alguna
referencia a ésto.

Y por último, como yo creo en la palabra del conseller, que
me ha dicho que ya está esto haciéndose, y yo quisiera que
saliese por unanimidad esta moción, pues yo ofrezco, si a los
grupos parlamentarios así les parece bien, retirar el punto 4,
haremos preguntas al conseller para que nos explique cómo
funciona (...), para ver si (...), retirar el punto 4 y ordenar
nuevamente la moción para que quede en ocho puntos.

Creo que sería importante llegar a estos dos puntos que es,
en primer lugar, en el punto 5 hacer alguna referencia a las Islas
Baleares, porque el Gobierno ha de luchar por las Islas Baleares,
y en el punto 8, “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a establecer -si no se quiere ésta
poner a gestionar, a gestionar, o acordar-, juntamente con el
Govern d’Espanya” el tema éste, solicitar me parece que es
demasiado vasallismo.

Gracias, Sr. Presidente, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, Sr. Rodríguez, vostè ara ha fet una contraproposta, per
tant hauran de contestar-li.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

SolAlicit, (...) dos minutos a la presidenta (...) ponernos de
acuerdo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Venga pues. Dos minuts, suspenem dos minuts, cinc minuts,
i si es posen d’acord ho podrem votar.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

...els punts 1, 3, 6, 7 i 9 tal com estaven, i que hi ha hagut
unes modificacions i per tant s’ha arribat a acord sobre les
mateixes en els 2, 5 i 8, i per tant això queda aprovat per
assentiment, i que..., i que el punt número 4 queda retirat. És
així? Doncs retirat el punt 4 tota la resta queda aprovat per
assentiment amb les modificacions als 2, 5 i 8.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 12365/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per
millorar la seguretat a les Illes Balears.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat
i la votació de les proposicions no de llei, i en primer lloc
debatrem la presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa
a actuacions per millorar la seguretat a les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Popular i per defensar la proposició
no de llei té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la proposició no de llei que presentam del Grup Parlamentari
Popular fa referència a un dels conceptes que entenem més
importants per a qualsevol societat, com és la seguretat. 

La seguretat és important, en primer lloc, com no pot ser
d’altra manera, per a les persones que vivim i treballam en
aquestes illes, però és també important a una comunitat, a una
economia predominantment de serveis com és la nostra, on la
seva imatge, pel seu turisme, també és una qüestió francament
essencial. Per tant, per una banda, garantir la seguretat de les
persones que vivim i treballam aquí tot l’any i, per una altra
banda, transmetre el missatge d’unes illes segures en els mercats
emissors ha de ser un concepte des del qual es treballi sempre
de valent i en les millores condicions possibles.

Lamentablement, i no fa falta recordar-ho, les Illes Balears
han tengut sempre, afortunadament en aquest cas, una imatge
d’un destí segur des del punt de vista turístic, però
lamentablement, com deia, aquest estiu passat part d’aquesta
imatge, com a conseqüència del brutal i condemnable atemptat
de la banda terrorista ETA a Palmanova, fa que ens haguem de
plantejar si és oportú, si és necessari treballar encara més en la
consolidació d’aquesta imatge, però no només en la
consolidació de la imatge d’un destí segur, sinó sobretot i de
manera molt especial en la necessitat de reforçar les condicions
i les instalAlacions en les quals estan fent feines els Cossos i
Forces de Seguretat de les Illes Balears durant aquests darrers
anys. És necessari, per tant, treballar per millorar aquestes
condicions i aquestes instalAlacions.

És evident que aquesta és una competència de l’Estat, les
competències en seguretat són competències no transferides i
per tant corresponent al Govern de l’Espanya, corresponen al
Ministeri d’Interior, i precisament aquesta proposició no de llei
en els seus tres punts o apartat fa referència a instar a
determinades actuacions el Govern d’Espanya. En primer lloc,
a la millora general de les instalAlacions i de les condicions en
què fan feina les Forces i Cossos de Seguretat aquí a les Illes
Balears; hi ha, tant a Mallorca, com a Menorca, com a Eivissa,
com a Formentera, millores més que necessàries quant a
aquestes instalAlacions, millores més que necessàries quant a les
condicions en què estan fent feina aquests cossos i forces de
seguretat, i per tant instam el Govern de les Illes Balears a
establir els compromisos que consideri necessaris però
suficients per millorar aquestes instalAlacions i millorar aquestes
condicions.
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En segon lloc instam també el Govern de les Illes Balears a
adreçar-se al Govern de l’Estat perquè doni compliment, a la
major brevetat possible, als compromisos que des de l’any 2005
existeixen quant a la creació de noves instalAlacions per als
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat aquí a les Illes Balears;
a les distintes illes de la nostra comunitat autònoma hi ha des de
l’any 2005 pendent la creació de noves instalAlacions, de noves
casernes especialment de la Guàrdia Civil, que duim ja quatre
anys des d’aquests compromisos assumits i signats l’any 2005
que no s’han pogut desplegar a dia d’avui, i per tant instam el
Govern de l’Estat a donar compliment a la major brevetat
possible d’aquests compromisos.

I hi ha un tercer punt específic, concret, de Calvià, del que
ha de ser la nova caserna de la Guàrdia Civil a Palmanova, que
hem de fer un poquet d’història en aquest sentit. La necessitat
de crear aquest nou quarter, aquesta nova caserna, prové de
principis d’aquests anys, d’aquest any 2000; l’any 2005 se
cedeix ja definitivament un solar per part de l’ajuntament al
Ministeri de l’Interior, a més l’ajuntament va posar a disposició
del Ministeri de l’Interior i de la Guàrdia Civil unes oficines
municipals perquè mentre durassin les obres es poguessin ubicar
allà les instalAlacions de la Guàrdia Civil, i hi havia una primera
dada, un primer termini, que era l’agost del 2007, per tant ja han
passat dos anys, perquè aquesta nova instalAlació estigués ja
construïda. Motius de diversa índole que ara no fa al cas entrar
a considerar varen fer que això no es pogués complir en la seva
data de compromís, l’agost del 2007, i allò cert i vera és que a
dia d’avui, per deficiències que existeixen en alguns dels
projectes que han motivat la constructora a no continuar les
obres, a dia d’avui, el setembre, a punt d’entrar el mes
d’octubre, del 2009 no estan encara acabades aquestes noves
instalAlacions. 

I no es tracta en aquest cas de fer demagògia, de què hagués
pogut passar si hi haguessin estat o no hi haguessin estat, no és
l’ànim ni la intenció d’aquesta proposició no de llei. L’ànim i la
intenció d’aquesta proposició no de llei és únicament i
exclusivament reclamar del Govern d’Espanya el compliment
concret dels compromisos de millora de les condicions de les
instalAlacions dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat a les
Illes Balears; el compromís de compliment de les noves
instalAlacions que des de l’any 2005 se’n ve parlant; i, finalment,
la referència específica al cas del quarter o de la caserna de la
Guàrdia Civil en el municipi de Calvià, a Palmanova. Creim que
és oportú que en un moment com aquest el Govern de les Illes
Balears, a través del Parlament, pugui també instar el Govern
d’Espanya al compliment de tots i cada un d’aquests
compromisos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer.

(Alguns aplaudiments)

Per fixar posicions, per part del Grup Mixt el Sr. Melià té la
paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
compartim amb el Grup Parlamentari Popular la importància i
la rellevància de la qüestió que tracta aquesta proposició no de
llei, la de la seguretat. En el debat que vàrem tenir la setmana
passada, en el debat de política general o d’orientació general,
vàrem manifestar la preocupació d’Unió Mallorquina davant les
xifres de pujada del percentatge de criminalitat a les Illes
Balears el darrer any. És evident que s’han de prendre mesures.

També és evident que notam en aquesta proposició no de llei
una gran paradoxa, i és que centram el debat en qüestions que
no són competència del Govern de les Illes Balears, i ens
oblidam d’allò que és competència del Govern de les Illes
Balears, que és la creació de la policia autonòmica. Vostès
saben perfectament que és una reivindicació d’Unió
Mallorquina que s’iniciïn les passes perquè aquesta policia
autonòmica sigui una realitat, unes passes que lògicament
començaran per una llei, després evidentment el desplegament
i la construcció de quarters i tots els cossos i els recursos
humans que requereix aquesta policia lògicament és un procés
lent en el temps, però evidentment el que nosaltres voldríem és
que això s’iniciàs d’una vegada per totes, i consideram que és
realment el que és competència del Govern de les Illes Balears
i que realment seria la solució de fons al problema que es
planteja de la seguretat de les Illes Balears, perquè com vostès
saben un dels problemes que hi ha a les Illes Balears són les
baixes i la manca d’efectius que hi ha en els Cossos de
Seguretat de l’Estat, a la Guàrdia Civil i a l’anomenada Policia
Nacional.

Bé, constatada aquesta paradoxa, i constatat també -i ho
volem reconèixer- el to en positiu del Grup Parlamentari
Popular, que ha evitat el risc d’entrar en una utilització
partidista d’una matèria tan sensible com seria la del terrorisme,
entenem que efectivament les Illes Balears i el seu govern han
de procurar, tot i que no sigui la competència, que realment es
compleixin els compromisos d’inversió per part de l’Estat en els
cossos que actualment estan donant el servei de seguretat
ciutadana, que són la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. 

Per tant, com se li ha anunciat, en principi no tendríem cap
dificultat i cap problema per donar suport als dos primers punts
de la seva proposició no de llei. En relació al tercer punt, que és
el tema del quarter de Calvià, vostè sap que hi ha una certa
polèmica sobre si és un problema del projecte redactat per
l’Ajuntament de Calvià; nosaltres no entrarem en aquesta
qüestió perquè entenem que convertirem això en un debat
partidista i de si tu ho has fet bé o tu ho has fet malament.
Entenem que es podria fer una transacció, sabem que els grups
que donen suport al Govern li faran una transacció, i per tant,
per ser, com deia, un tema sensible, la nostra voluntat seria que
hi hagués l’acord, que sortís per unanimitat i que per tant
intentem donar una empenta a les necessitats d’infraestructures,
que realment són existents a les Illes Balears per a la Guàrdia
Civil i a la Policia Nacional.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Flaquer, primer quasi tres prèvies, abans d’entrar
en el contingut dels punts que ens planteja el Partit Popular. La
primera, efectivament, és que més enllà ara d’haver d’entrar en
aquesta proposta tal i com se’ns planteja, perquè és ben
oportuna amb la situació competencial actual, sí que volia
començar apuntant que allò que creim que afrontaria millor els
problemes de seguretat seria poder tenir ocasió de tenir recursos
per fer una policia pròpia i una policia arrelada al país que
conegui la comunitat a la qual tracti i la tracti sempre amb
respecte, que creim que això és una tasca fonamental de les
Forces i Cossos de Seguretat.

Dit això, una altra segona prèvia és que certament les Forces
i Cossos de Seguretat actualment tenen uns recursos molt
migrats i en molt males condicions. La veritat és que els
quarters, els equipaments, els sous que han tengut els Cossos i
Forces de Seguretat tots aquests anys han estat realment
manifestament millorables, i creim que és bo sempre fer aquesta
recerca, com ho és també dins l’Administració de Justícia i en
altres competències que són de l’Estat. 

Jo també vull agrair, com s’ha apuntat, com ja ha dit el Sr.
Melià, el to; crec que aquest to ens acosta molt a poder fer coses
plegats, però a mi em costa també oblidar l’entorn en el qual es
produeix aquesta demanda. Al final estam apuntant que, malgrat
les paraules i el to que ha utilitzat el Sr. Flaquer avui
condueixen a poder-les tractar amb molta naturalitat i entesa, no
oblid com el Sr. Delgado des de Calvià està utilitzant jo diria
que la frontera, per no cercar el cos a cos, el tema de la caserna
i dels atemptats amb una utilització que nosaltres trobam molt
inadequada de la xacra del terrorisme i d’aquest greu atemptat
que naturalment tots condemnam, i que no hauria de servir per
fer-ne política de partit, el que sí, evidentment, per fer-nos les
reflexions d’estat i les reflexions de reaccionar com calgués,
amb les mesures que calgui des de la unanimitat i des del
consens. Per tant plantejat així estam d’acord amb les mesures
que ens planteja el Partit Popular; plantejar d’una altra manera
no ens agradaria caure-hi.

Per tant entrant ja als punts hem de partir d’aquesta
premissa. A nosaltres el primer punt ens pareix correcte, amb
una precisió: s’apunta a una certa necessitat que intervengui el
Govern de la comunitat, el Govern de les Illes Balears, com si
hagués de fer de facilitador i per ventura posar-hi recursos. Com
que no ho diu, cadascú que interpreti la literalitat del punt
primer com trobi, però jo vull advertir, per advertir, o vull
precisar des del nostre grup que crec que, a l’Estat, li hem
d’exigir que hi aporti tots els recursos des de la seva pròpia
competència. Els xantatges que s’estan produint a nivell de
municipis des de fa anys perquè cedeixin el solar, perquè
cedeixin les instalAlacions perquè si no la caserna se’n va al
poble de veïnat, com s’ha posat al mateix govern de les Illes
Balears, que va arribar a tenir un conveni que després no el va
tenir però que ha recaigut damunt els consells, que els consells
amb la situació que tenen en aquest moment estan ajudant els

quarters de la Guàrdia Civil, etc., creim que no és adequada.
Com és natural els ajuntaments, els consells, el Govern, han de
fer el que puguin per millorar la seguretat dels ciutadans i faran
en cada moment el que trobin convenient per als seus ciutadans,
però creim que no ho hauríem d’assumir com a Parlament i com
a Govern, sinó que hem d’exigir a l’Estat, molt més amb la
“desbalança” que tenim fiscal amb l’Estat, que compleixi amb
les seves obligacions des dels seus propis recursos. Com que el
primer punt permet també aquesta interpretació no tenim cap
inconvenient a votar-lo a favor.

Al segon punt ens pareix molt bé exigir que es dugui a terme
el pla del 2005, tot i precisar que la veritat és que hem notat
aquests darrers temps, des del punt tan enrere en què anàvem,
una activitat jo diria que superior a la mitja dels darrers anys en
els quarters. Concretament s’ha fet el de la Guàrdia Civil a Inca,
el d’Eivissa, la Policia Nacional a Ciutadella i a Manacor, s’han
començat les obres a Sa Pobla, Felanitx i Calvià, a Calvià tots
sabem com; la nova comissaria de Policia Nacional a Palma és
a l’eixample, i estan a punt d’iniciar-se altres quarters. Ens
pareix bé exigir que no s’ha complert els terminis i ens pareix
bé demanar que es compleixi íntegrament, sobretot per tenir una
dotació també per si arribam a tenir aquesta policia autonòmica,
que tenguem unes instalAlacions ja fetes, però creim que no s’ha
de transmetre el fet que no s’ha duit a terme.

Respecte del tercer punt, i el més delicat, el tema de Calvià,
jo sí que volia apuntar mínimament els motius pels quals no
s’ha duit a terme, per les informacions oficials que en tenim,
aquest projecte de caserna a l’Ajuntament de Calvià.
Precisament per aquesta mateixa situació que jo apuntava que
s’obliga els ajuntaments a participar, l’Ajuntament de Calvià,
fora de les seves atribucions però per contribuir, per colAlaborar,
va redactar el projecte de la casa quarter; pareix que aquest
projecte ha tengut tantes deficiències que l’empresa que ja té
contractades les obres ha aturar i demana que es modifiqui
aquest projecte; realment quan un llegeix les deficiències que té
són importants. L’ajuntament en té una culpa relativa, és de
l’any 2006 el conveni, però efectivament, fins que no es
resolgui, fa molt mal demanar a l’Estat que acabi una cosa que
està aturada per una altra peça. Això tendria una importància
molt relativa si no hi hagués hagut, ja dic, la interferència
mediàtica d’informació que fa el Sr. Delgado, que ve a atribuir
a l’Estat aquesta mancança i gairebé també el responsabilitza
d’una situació d’inseguretat dins Calvià, que creim que és molt
desafortunada aquesta esbiaixada manera d’explicar les coses.

Per tant nosaltres si es troba una altra formulació, per
exemple que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i l’Ajuntament de Calvià a resoldre aquest problema, és
a dir, que quedi fora de la polèmica entre partits, sinó que
expressam la necessitat i conveniència que aquest quarter es
dugui a terme i no repartim culpes, senzillament deim que els
que estan afectats per aquesta paralització ho facin, doncs a
nosaltres ens pareixerà bé, que siguin el Govern de l’Estat i
l’Ajuntament de Calvià que el Parlament els demani que facin
via. Si aquí ja s’hi ha de veure que el retret es fa a uns o als
altres, jo crec que passaríem de votar cap punt tercer, perquè si
hem d’entrar que si uns volen culpabilitzar el batle de Calvià
que, ja dic, no és que hi tengui competències, senzillament és
que s’hi ha vist involucrat, o el batle de Calvià té interès
d’explicar que és el PSOE i el Sr. Zapatero els que tenen
descuidada aquesta vessant, nosaltres optarem per no votar el
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punt tercer per evitar la instrumentalització d’aquest debat, que
ens pareixeria inapropiat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Costa té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
jo també em felicit una mica del to del proposant i de tots els
grups. Jo crec que és una mostra de responsabilitat a l’hora de
tractar un tema important com és el tema de la seguretat i el que
hi ha darrere això, que a vegades estam parlant d’aqueixa lacra
que és el tema del terrorisme i tal. Per tant jo crec que donam un
bon compliment al proposant a l’acord per les llibertats a
l’article quan planteja que el terrorisme és un problema d’estat
i que està fora de la confrontació legítima política.

Per tant, com deia el Sr. Alorda, atraca molt les posicions,
no només les propostes de resolució sinó com es plantegen i el
discurs que es fa. Li he de dir, sense que serveixi de precedent,
i ho dic amb to irònic, que m’ha agradat el discurs que ha fet
vostè, Sr. Flaquer, quan ha fet aquest doble vessant, parlant de
ciutadania i com a element transversal el concepte de seguretat,
aquest és un discurs que ja des de fa anys es manté a les Illes
Balears i crec que és la línia adequada, mantenir unes illes
segures. I a més, vostè ha agafat, supòs que ara li vendrà a la
memòria, que quan ha parlat del concepte turístic i d’illes
segures una campanya institucional del Govern de les Illes
Balears actual que venien un concepte d’illes segures. Per tant,
vull dir, coincidim amb els dos conceptes: seguretat per a la
ciutadania, seguretat per a la nostra primera indústria que és el
turisme.

L’altra qüestió o element que volia plantejar i que crec que
tothom té clar és que els que hem conegut i la gran majoria dels
que m’escolten, amb les dificultats que de vegades treballen tots
els cossos, locals, Guàrdia Civil, els cossos de l’Estat, però fent
una referència especial als cossos de l’Estat, he de dir que és
d’agrair la feina ben feta que han fet i que normalment no han
tengut els mitjans que corresponien i s’ha fet bona feina. Per
tant, crec que és just des d’aquesta fer, estic convençut que en
nom de tots, un reconeixement a aquesta feina feta.

Entrant ja en matèria, pens que hi ha dues qüestions que
s’han de tenir ben clares, crec que s’ha fet molt bona feina amb
les plantilles dels cossos de seguretat de l’Estat, és a dir,
l’ocupació que hi ha hagut de totes les vacants, avui, ja fa uns
mesos o uns anys estam en unes ràtios excelAlents, i crec que en
sentit només reconèixer la feina feta des de l’Estat en el sentit
de les plantilles així com estan avui. Sí que és veritat, i per això,
crec que amb un to elegant des del Parlament, sí que vostè, Sr.
Flaquer, ha fet una referència al dèficit que tots coneixem en
matèria d’infraestructures que hi ha avui aquí a la nostra
comunitat i a altres indrets de l’Estat.

Per tant, jo li tornaré aquesta qüestió dient-li que veim amb
bons ulls la proposta del punt número 1 que vostè ha plantejat
i que els socialistes consideram que un dèficit que té les
casernes des que va començar la democràcia, ja és hora que es
vagin millorant aquestes infraestructures que hi ha arreu, des de
Formentera fins a Ciutadella.

Per tant, el punt primer, i entrant ja a la proposició que vostè
ha fet, ja li hem dit que la veim bé. Sobre les obres pendents,
abans ja la resta que han intervingut li han fet una sèrie de
mencions de les diferents obres que es realitzen, no sé si en
queda alguna de pendent, però és veritat que la comissaria
d’Eivissa i altres casernes de la Guàrdia Civil a l’illa de
Mallorca es realitzen i hi ha hagut un problema puntual a
Calvià. Jo no entraré en el tema de Calvià, per seguir el debat
amb el to que hem plantejat i mantenir una posició bastant
unitària, però m’ha agradat la proposta que el Sr. Alorda ha
formulat, de convidar que es resolgui el tema i convidar des
d’aquí on podem, les dues institucions.

I el que ja li havia comentat abans, i evidentment és
d’obligat compliment fer-ho en aquesta tribuna, que després
d’allà on diu: “d’immediat, una vegada s’hagin solucionat els
problemes tècnics que hi ha”, perquè, no hi entraré, però hi ha
problemes d’equivocació de plànols, de no adequació a
planejaments municipals, etcètera. És a dir, una vegada que
estigui solucionat, doncs que d’immediat es faci, però també em
pareix just i correcte demanar a l’Ajuntament de Calvià que
això ho agilitin i ho facin el més aviat possible.

Per tant, amb això acab, però també no vull deixar de fer
menció de les altres pates, que són molt importants en aquestes
illes, que des de fa ja molts anys està funcionant, que és tota la
seguretat i emergència que gira entorn del Centre
d’Emergències, s’està realitzant molt bona feina, però ho volia
vincular amb tot el tema de la coordinació de policies locals,
que és un dels aspectes essencials on consideram que és una
feina d’allò més important, a fi de posar una pata a l’abast de la
ciutadania en matèria de seguretat. Perquè sempre he volgut
recordar en aquesta tribuna que les policies locals de les Illes
Balears, en conjunt, és el cos més important que treballa en
seguretat a les Illes Balears. També per això és important que
s’aconsegueixi aquesta coordinació entre el municipalisme de
les policies locals i els cossos i seguretat de l’Estat. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies. El grup proposant, Sr. Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, presidenta. Jo voldria agrair també el to dels
distints portaveus. Incidir en el fet que aquesta proposició no de
llei l’ha presentada el Grup Parlamentari Popular amb la
intenció de poder contribuir a millorar aquestes condicions en
què fan feina els cossos i forces de seguretat de l’Estat a les Illes
Balears. Creim que hi ha una sèrie de compromisos assumits per
part del Govern d’Espanya des de l’any 2005, que han de tenir
una immediatesa en el seu compliment, i en aquest sentit pareix
que estam tots els grups d’acord tant amb el punt primer com
amb el punt segon.

I amb el punt tercer, pel que entenc de la proposta del Grup
Parlamentari Socialista, seria afegir, després de l’expressió
“d’immediat” “una vegada resoltes les deficiències actuals del
projecte”. Nosaltres acceptaríem aquesta esmena, formulada in
voce pel Grup Parlamentari Socialista i d’aquesta manera
podríem aprovar, m’imagin que per assentiment i per
unanimitat, el text d’aquesta proposició no de llei, la qual no
tenia més objecte ni intenció, com deia, que fer millor les
condicions de feina, les condicions en què desenvolupen la seva
feina aquestes persones que vetllen per la nostra seguretat,
aquestes persones que lamentablement també aquest estiu varen
sofrir a les seves pròpies carns la brutalitat de la banda terrorista
ETA.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Crec, doncs, que podem donar aprovada per
assentiment la proposta? Queda, doncs, aprovada per
assentiment.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 6784/08,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes de formació per a persones sordes.

I a continuació debatrem la proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a programes de
formació per a persones sordes.

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

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores diputades, senyors
diputats, i molt especialment a aquelles persones sordes que
avui, segurament, ens segueixen per la televisió. I si m’ho
permeten també, abans de començar la meva exposició, un
agraïment molt especial a l’equip de traductors en llenguatge de
signes d’aquest Parlament, per la seva magnífica tasca i també
pel seu assessorament.

Al llarg d’aquesta legislatura hi ha hagut, des d’aquesta
tribuna, diverses intervencions i propostes relacionades amb les
condicions de les persones amb discapacitat auditiva dins de la
nostra comunitat autònoma. Avui, el Grup Parlamentari
Socialista porta a debatre, i confiam que a aprovació, una
proposta molt concreta, una proposta referida a una millor
integració de les persones sordes dins el món laboral.

Voldria, a mode de preàmbut, fer una reflexió sobre els drets
de les persones sordes, drets reconeguts en el si de les Nacions
Unides i, lògicament, en el nostre país, com a la resta de països
del nostre entorn. Durant molt de temps la societat va tenir com
a referència d’ésser humà un model estàndard; lentament, massa
lentament, i no sense dificultats, es va anar reconeixent que
l’acceptació de les diferències en aquest model humà era,
precisament, el factor que minimitzava els efectes negatius que
les diferències poden produir per al desenvolupament d’una
vida digna. I no va ser fins a la segona meitat del segle XX quan
s’afronta la qüestió de la discapacitat auditiva de manera
decidida, per reconèixer la igualtat d’oportunitats i per fer que
les barreres a les quals s’enfronta el colAlectiu de persones
sordes anessin minvant fins a desaparèixer.

En els darrers anys s’han promulgat lleis que garanteixen la
igualtat d’oportunitats, que promouen l’ensenyament i ús de la
llengua de signes i defensen els drets de les persones amb
discapacitat, en concret la Llei 51, de 2 de desembre del 2003,
garanteix la igualtat d’oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. La Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, en el seu article 19, sobre els
drets de les persones depenents, afirma que les administracions
públiques garantiran l’ús de la llengua de signes, pròpia de les
persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament,
protecció i respecte. La Llei 27/2007, de 23 d’octubre, reconeix
les llengües de signes espanyoles i es regula el dret al seu
aprenentatge, coneixement i ús, i s’estableixen i garanteixen els
mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes
amb discapacitat auditiva i sord-cegues. És a dir, hi ha extensa
legislació.

També una sèrie de recomanacions per part de la Unió
Europea. Cal dir que s’ha avançat, les administracions s’han
posat a fer feina, però sobretot hi ha hagut un extens moviment
associatiu que ha tingut molt clar allò de la unió fa la força i
que, de manera molt digna, treballen intensament per anar
guanyant terreny a les dificultats. Ha estat precisament en
contactes amb aquestes associacions quan hem detectat una
necessitat formativa a diversos nivells, per a una millor
adaptació de les persones sordes dins el món laboral. Per posar-
ne un exemple: la formació de l’educador o l’educadora sord,
figura de la qual hi ha precedents a altres comunitats autònomes
i que encara no s’ha introduït a les Illes Balears. L’educador o
educadora sord és aquella persona sorda que, entre d’altres
funcions, actua en l’àmbit de l’educació infantil i primària, en
paralAlel amb el mestre o mestressa oient, no com a intèrpret
sinó amb els coneixements de programació de les classes i amb
la preparació colze a colze amb el mestre o mestressa,
prèviament a la classe. Està comprovat que els menors sords que
superen les fases d’educació infantil i primària, instruïts per un
educador sord, tenen molt més fàcil la incorporació a l’etapa de
secundària, on la instrucció se sol fer amb ajuda d’intèrprets.
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A les Illes Balears existeix un colAlectiu important de
persones amb dificultats auditives, entorn les 10.000 persones,
de diversos nivells: sordeses mitjanes, severes i pregones.
D’aquestes 10.000 persones, aproximadament unes 3000
utilitzen, per al seu dia a dia, la llengua de signes; ho fan però
d’una manera desestructurada, ja que els traductors de la llengua
de signes reben els seus coneixements des de diferents àmbits
i sense homologació. Per posar-ne un exemple, dins els
hospitals es formen assistents en el llenguatge de signes, dins els
serveis socials s’imparteixen nocions del llenguatge de signes,
algunes escoles d’adults ensenyen el llenguatge de signes, al
personal de les ambulàncies se l’instrueix en el llenguatge de
signes, però amb metodologies i fórmules dispars. No vull restar
cap mèrit a totes aquelles persones que, d’una manera o d’altra,
s’han preocupat d’aprendre el llenguatge de signes, ja que totes
fan una labor digna d’elogi i en molts casos amb un gran esforç
personal.

També s’ha de dir aquí, perquè ho considerem de justícia,
que la Conselleria de Treball i Formació fa temps que treballa
en els processos d’acompanyament per a persones amb
discapacitat, algun d’aquests concret, per a persones amb
discapacitat auditiva i que també té signats contractes programa
amb els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, amb
aquesta mateixa finalitat. Per posar un exemple, el 18 de
setembre del 2008 es van aprovar quatre accions formatives
adaptades a les persones amb discapacitat auditiva impartides
per La Puríssima i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, amb les
especialitats d’ajudant de cuina, ajudant de jardineria, serveis
auxiliars d’oficina i reprografia i tractament de textos. Per tant,
el que pretén el Grup Socialista amb aquesta proposició no de
llei és anar una passa més enllà i de manera molt participativa
demanar a la conselleria que creï un grup de treball o comissió
per avaluar quines són les necessitats formatives del colAlectiu
de persones sordes, el resultat del qual l’haurà d’ajudar a
planificar els cursos necessaris per a una millor integració
d’aquestes persones dins el món laboral, cosa que a la fi
representa o representarà una millor integració dins la societat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Per fixar posicions? La Sra.
Suárez, té la paraula en nom del Grup Mixt.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Mercadal, efectivament, aquesta és la tercera
ocasió que debatem una iniciativa sobre les persones sordes en
aquesta cambra i això nosaltres ho valoram positivament perquè
demostra que hi ha un interès dels grups parlamentaris per
millorar les condicions d’aquestes persones.

Les altres proposicions es varen debatre el mes d’abril i
setembre de l’any passat i tenien un caràcter més general,
perquè incidien sobretot en la necessitat d’elaborar un pla
d’actuació des de les institucions per tal d’eliminar les barreres
de comunicació. I avui la que ens presenta el Grup Socialista és
de caràcter més específic.

Abans d’entrar a les propostes concretes d’aquesta
iniciativa, em permetrà un parell de consideracions genèriques
però que trobam fonamentals per explicar quina és la nostra
posició al respecte. Dues consideracions: d’una banda, pensam
que les administracions públiques tenen l’obligació legal de dur
a terme totes les actuacions que siguin al seu abast, per garantir
la igualtat de drets per a tots els ciutadans i les ciutadanes. I és
una realitat que al dia d’avui les persones sordes d’aquesta
comunitat tenen dificultats per exercir drets tan fonamentals
com el dret a l’educació, a la sanitat, a la informació o a la
inserció laboral, entre d’altres. És a dir, es troben en una
situació de greuge comparatiu d’inferioritat en relació amb la
resta de ciutadans i ciutadanes. Vostè parla d’un 1%, per tant
parlaríem aproximadament de 10.000 persones que es troben en
aquesta situació.

En segon lloc, és cert que des de les administracions s’han
fet esforços perquè s’intentin corregir aquestes desigualtats,
però aquests esforços són insuficients. Per tant, la conclusió és
òbvia, s’ha d’intensificar la feina perquè el resultat sigui
realment satisfactori. No hem d’oblidar, i també ho vàrem
comentar a altres debats, que aquesta és una qüestió transversal
que exigeix una acció contínua i a diferents àmbits.

Entrem, doncs, en el nucli de la seva proposta, que nosaltres
li avançam que votarem a favor. Em sembla encertat
l’enfocament de la iniciativa, que parteix d’una sèrie de
premisses que nosaltres compartim, premisses que, d’altra
banda, estan recollides, per exemple al Pla d’ocupació de la
Conselleria de Treball i Formació 2009-2011, o a les directrius
de la Unió Europea.

Bàsicament tres premisses: primer, és important comptar
amb les associacions vinculades amb l’atenció a la població
amb discapacitat auditiva per conèixer les seves mancances, els
seus problemes i per tant també, i això és objecte d’aquesta
proposició, les seves necessitats formatives. Segona qüestió,
entenem la formació com a facilitadora de la inserció laboral i
aquesta de la inserció laboral, com a element bàsic de la
integració social. I tercera, és necessari programar actuacions
formatives específiques dirigides a colAlectius desfavorits, en
aquest cas colAlectius amb discapacitats, en aquest cas la
població de les persones sordes.

Per tant, vist això, em sembla una iniciativa adequada, que
seria adequada en qualsevol context, però que en un context, a
més, de crisi econòmica pensam que és o que té encara més
rellevància. No hem d’oblidar que tots patim la crisi econòmica,
però no tots ho fem de la mateixa manera.

Per tant, Sra. Mercadal, endavant amb aquesta proposta i des
d’aquí encoratjam també la Conselleria de Treball i Formació
perquè es posi mans a la feina, de fet ja ho fa, que continuï fent-
ho, i en realitat també a tot el Govern, perquè, com hem recordat
fa un moment això ha de ser una acció transversal que ha de ser
present a totes les conselleries. Esperem que amb iniciatives
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com aquesta i d’altres que ja hem vist en aquesta legislatura,
poc a poc aconseguirem que les persones sordes esdevinguin
ciutadans i ciutadanes de ple dret. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Sra. Mercadal,
anunciam, per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds el vot favorable a aquesta iniciativa, lògicament.
Com ja hem dit a les altres iniciatives que sobre aquesta qüestió
hi ha hagut en aquest Parlament, nosaltres pensam que perquè
hi hagi una efectiva igualtat d’oportunitats hi ha d’haver una
actuació de les administracions afavoridora d’aquesta
desigualtat i corregidora de les dificultats d’oportunitats que hi
pugui haver per part de diferents colAlectius. Hi ha colAlectius de
ciutadans que es troben en situació de desavantatge i perquè
puguin gaudir dels mateixos drets que la resta de persones hi ha
d’haver una actuació, un esforç per part de les diferents
actuacions. I les persones que pateixen alguna discapacitat són
alguns dels colAlectius que amb més claredat necessiten aquest
impuls institucional per assolir una vertadera igualtat.

Moltes vegades, quan es parla d’igualtat d’oportunitats per
a persones amb discapacitat, parlam d’actuacions en l’àmbit
educatiu, en l’àmbit assistencial o en l’àmbit sanitari, però
pensam que és especialment important i especialment rellevant
i és la novetat que ens du aquesta iniciativa d’avui, que també
n’hi hagi en l’àmbit laboral; perquè la inserció laboral, la plena
inserció laboral, significa el vertader punt d’arribada en aquesta
igualtat d’oportunitats, la inserció laboral significa la capacitat
de ser membres de ple dret de la societat, ser ciutadans com la
resta, ciutadans vàlids, ciutadans útils i amb capacitat de
contribuir amb la seva feina al benestar de tots. Per tant, no hi
ha dubte que la millor integració possible, la millor
normalització possible és aquella que vengui de la integració
laboral i en aquest sentit impulsar programes de formació és una
iniciativa positiva, que compta amb el nostre suport i també amb
la nostra felicitació per haver-la aportada a aquest Parlament.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. El representant del Partit
Popular, Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
aquesta iniciativa, primer de tot li volem anunciar que tots els
plantejaments, tant els de la iniciativa en si i gran part de la
redacció, com el que s’ha comentat en aquesta tribuna o bé des
de l’escó, en la part filosòfica hi estam d’acord, però em
permetin que els digui que pens que els professionals, als quals
vull agrair, com sempre, la seva professionalitat, la seva
capacitat, la seva insistència, el seu bon fer, no només dins
aquesta cambra sinó a molts indrets, crec que mereixen un pas
més, perquè amb la part filosòfica tots hi estam d’acord, tots ens
la creiem, però hem de passar a l’acció. I crec que, maldament

hi ha hagi iniciatives que es duen a terme, em consten, des de
normes de l’anterior legislatura i de l’actual, i des d’abans, el
que crec que no podem permetre és que en aquesta cambra ens
quedem només amb qüestions més o menys inconcretes, que no
donin solucions efectives a aquelles persones que esperen de
nosaltres el millor.

Efectivament, sempre parlam d’igualtat d’oportunitats, però
crec que ve el moment també de parlar d’oportunitats per a la
igualtat, afavorir que les persones tenguin l’acompanyament
necessari per afrontar l’àmbit laboral, si és necessari a totes les
persones que afronten aquesta circumstància ho és especialment
a l’àmbit de les persones amb discapacitat auditiva.

Però m’agradaria també no perdre l’oportunitat de
rememorar tantes altres vegades que hem parlat d’aquestes
qüestions en aquesta mateixa cambra. En aquesta cambra,
precisament, vàrem tenir l’oportunitat de tractar, de manera
àmplia, el 30 de setembre del 2008, una sèrie de qüestions, ben
igual que també ho vàrem fer el 15 d’abril del 2008; el 15
d’abril del 2008 una diputada, precisament del Grup Socialista,
va presentar una proposició no de llei que va merèixer el suport
del Partit Popular, qüestions com l’efectiva eliminació de
barreres de comunicació tenia el suport del Partit Popular, i
també va comptar amb el suport de tots els grups presents en
aquesta cambra, altres qüestions com la necessària elaboració
d’un pla d’actuació, eliminació de barreres a espais públics;
també la necessitat de realitzar conjuntament amb els consells
insulars accions efectives per a les cegues i sordocegues i també
qüestions que anaven relacionades amb la necessària creació
d’una titulació superior per formar persones que puguin fer la
mateixa tasca que fan persones en aquesta cambra, però allà
fora, a aquelles persones que a un moment donat han d’anar a la
policia a fer una denúncia, han d’anar al metge i no saben com
comunicar-se amb aquest metge, o altres qüestions que avui per
avui, si bé són ateses des de l’Institut de Serveis, el que abans
era l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca,
l’Institut mallorquí d’Afers Socials, també hauria de ser estès a
la resta de consells insulars, Eivissa, Formentera i Menorca avui
per avui no tenen aquesta circumstància.

En aquell moment fins i tot se’ns comentava, crec que amb
satisfacció per part de tots, per part de la portaveu del Partit
Socialista, que deia, “I no m’allargaré més, vull dir simplement,
dir-li que pot confiar en aquest Govern, que és el Govern amb
el qual han confiat la majoria de ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes, i estic segura que totes les conselleries
implicades faran força feina per dur a terme un pla d’actuacions
i tal com ha plantejat, i que segurament que els beneficiaris
estaran contents amb la feina duta a terme”. Em permeti que els
digui que no és així, que aquestes paraules que es varen citar el
15 d’abril del 2008 han caído en saco roto, com es diria en
castellà, i avui per avui no som davant aquestes circumstàncies.
Ben el contrari, sí reconec que hi ha iniciatives i existeixen,
aquestes accions que vam comprometre ja en el 2008 no s’han
dut a terme.
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El teixit associatiu el qual vostè comentava que era
imprescindible és a punt de fer fallida, parli amb la Federació
d’Associacions de Persones Sordes, li dirà que no tenen ni un
duro, que no tenen opcions de fer els cursos que feien cada any,
que els han deixat de fer. Parli amb l’Associació d’Inca, parli
amb l’Associació de Palma i li diran que estan a punt de tancar
les portes. No ens podem omplir aquí, en aquesta tribuna, la
boca amb filosofia, no basta, no basta ampliar aquelles
qüestions amb les quals estam tots d’acord, perquè segur que hi
estam d’acord amb la part filosòfica, falta acomplir el que es va
comprometre el 15 d’abril del 2008 i que avui constatam,
desgraciadament, lamentablement, que no s’ha complert.

Però miri, perquè vegi un poc la mostra del tarannà, això que
està tan de moda, li diré que el 30 de setembre del 2008, el
Partit Popular presentava una iniciativa, qui els parla,
conjuntament amb tot un conjunt de persones que estam
absolutament convençuts d’aquesta qüestió, i els parlàvem de
tres aspectes, que francament m’agradaria saber la seva opinió;
els demanàvem si consideraven oportú o necessari elaborar un
pla de promoció de l’autonomia i la comunicació de les
persones sordes de les Illes Balears en el termini de sis mesos;
els parlàvem si consideraven oportú establir la dotació
pressupostària pertinent per promoure accions concretes
adreçades als consells insulars que millorin la normativa, la
normal activitat de les persones sordes de la vida diària, amb el
suport de l’administració autonòmica i insular, els comentàvem
que era necessari iniciar els tràmits per promoure la formació
reglada, oficial, del llenguatge de signes a Mallorca, entenent
que podia ser un pla pilot, mitjançant un conveni amb la
Universitat de les Illes Balears o l’estament universitari que
sigui més adient per tal de fer possible la dotació de
professionals en matèria d’interpretació del llenguatge de
signes, per facilitar l’aplicació del pla que s’estableixi.

Estan d’acord amb aquests tres punts? No sé si hi estan ara,
però en aquell moment el que sí és cert és que si anam a la
documentació, podem anar al BOPIB, de 10 d’octubre del 2008,
i trobaran que hi varen votar en contra, és que d’aquestes tres
qüestions varen votar en contra. I quina casualitat, estimats
amics, és que coincideix precisament amb moltes de les
qüestions que vostè planteja avui. Em permeti que li pregunti,
Sra. Diputada, per quina raó en aquell moment es deia que a
més l’eficàcia del Govern faria possible que tot això s’aplicàs,
i no es va aplicar, i ho constat, perquè he parlat amb les entitats;
i per quin motiu quan el Partit Popular presenta qüestions
certament molt paregudes a aquestes no reben el suport de la
seva formació? Crec que això també mereix una explicació més
enllà d’omplir-nos la boca de filosofia, que és necessària, és
interessant, però no ens arregla la vida ni a nosaltres ni a cap
dels que són allà fora i esperen solucions efectives de tots
nosaltres.

En aquest sentit, li vull anunciar que nosaltres continuarem
sent generosos amb els nostres plantejaments, perquè miram allà
fora quan pensam amb les coses i no aquí dins, que donarem
suport als seus dos punts, als dos punts en què vostè planteja la
seva proposició no de llei, perquè hi estam d’acord. Però també
hi estàvem el dia que fèiem plantejaments als quals vostès
votaven en contra.

Estam d’acord que el Parlament de les Illes Balears insti la
Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes
Balears a crear en el si de la conselleria sistemes per atendre les
necessitats formatives d’aquest colAlectiu, ja he dit abans també
hi estàvem d’acord. Estam d’acord que s’insti la Conselleria de
Treball i Formació que es portin a terme cursos de formació
adequats enfocats a la millor integració de les persones sordes
dins el món laboral.

Em permeti que li digui que trob adient reconèixer també en
aquest text o el que puguem aprovar avui una qüestió
fonamental, és que hi ha un programa, com Treball amb Suport,
que funciona i funciona molt bé i fa aquesta mateixa funció, no
ho oblidem. També que a la Conselleria de Treball, si bé han de
fer una gran feina en aquesta qüestió i estic convençut que fan
iniciatives que poden ser interessants, no podem obviar
conselleries que vostè ha citat i ha esmentat a la seva pròpia
intervenció, parlam de conselleries, per cert, no presents avui
aquí, crec que interessa poc aquesta qüestió, com per exemple
el conseller d’Educació, la Conselleria de Salut o altres
conselleries que en aquest moment és imprescindible que també
s’impliquin amb aquestes qüestions.

I crec que amb tres punts més que hi podríem afegir i que li
proposaré a continuació com a esmena d’addició in voce,
quedaria reflectit de tal manera que tots en podríem estar
satisfets.

Primer punt: “El Parlament de les Illes Balears -i llavors
passaré còpia al lletrat perquè en tengui-, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar
compliment als punts aprovats a la proposició no de llei
2967/07, que aquesta cambra va aprovar el 15 d’abril del 2008".
I per una raó molt senzilla, hem d’insistir, perquè no s’ha
complert cap dels aspectes que vàrem aprovar en aquesta
cambra.

Punt número 4, l’ordre afegint a la seva proposta: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar i aprovar un pla estratègic de promoció
de l’autonomia i de la comunicació per a persones de les Illes
Balears abans de finals de legislatura.”

I darrer punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a establir la dotació pressupostària
oportuna per millorar la promoció dels programes, com el de
Treball amb Suport, adreçats a la potenciació d’habilitats de les
persones sordes per accedir al mercat laboral”.
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Si nosaltres en el seu moment ha pogut constatar que vàrem
voler aportar amb el nostre vot que els seus plantejaments
sortissin endavant, li deman la mateixa corresponsabilitat en
aquestes qüestions que estic convençut que, potser que en el seu
cap, quan vostè les reflexioni i les trobi adients, estic
convençuts que tots els presents d’aquí les trobam adients, però
que esper que el partidisme del qual fan gala en ocasions en
aquesta cambra i en aquesta tribuna no els impedeixi donar
suport a allò que és just per a tots aquells que són allà fora i
esperen de nosaltres el millor de tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el Grup proposant? La Sra.
Mercadal té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, vull agrair el
vot favorable que han anunciat tots els grups polítics a aquesta
proposició no de llei presentada pel Partit Socialista. Jo crec que
no hi ha cap contradicció, en absolut; jo ja he anunciat o ja he
fet una reflexió a la meva primera intervenció de què aquí hi ha
una legislació existent, hi ha unes recomanacions de diferents
estaments, hi ha uns acords d’aquest Parlament i hi ha unes
demandes del sector. És a dir, crec que l’arc de demandes i de
normativa ja ha quedat ben cobert amb la meva primera
intervenció.

Una altra cosa és la velocitat a la qual es desenvolupin les
coses; malauradament no sempre és la desitjada i la que els
parla els ho diu de tot cor. Però l’important és no aturar-se,
l’important, creim nosaltres, és anar sempre endavant. M’acusa
el portaveu del Partit Popular de fer volar coloms, i jo li vull dir
que si qualcú està de peus a terra és precisament aquest govern
que governa amb una crisi econòmica i amb unes condicions
que no són les més desitjables en cap moment ni per a ningú, i
sobretot els grups que li donam suport.

Crec que, tal com he dit, s’ha d’anar endavant, hem d’anar
una passa més enllà de tot el que ja hem fet, dins aquest context
de crisi econòmica i amb una acció transversal com ha anunciat
o com ha comentat la portaveu d’Eivissa pel Canvi.

Pel que fa a les esmenes que proposa el portaveu del Partit
Popular, no les hi podrem acceptar, i ara li faré una petita
explicació del perquè de cada una.

La que vostè anuncia com a número 3, d’acompliment de la
proposició no de llei de l’abril del 2008, el Govern ja ho du a
terme, tal vegada no s’han vist encara els resultats, però per part
de la Conselleria d’Afers Socials hi ha en marxa un projecte de
teleinterpretació, que funciona de la següent manera, ho
exposaré molt breument per a aquells diputats que no coneguin
aquest projecte: és un procés pel qual l’usuari sord signa un
missatge des d’un centre de teleinterpretació; l’intèrpret de
llengua de signes realitza el pont de comunicació entre la
llengua de signes i la llengua oral i una vegada arribada la
comunicació al servei d’administració, el funcionari

corresponent respon utilitzant la llengua parlada. És a dir que
nosaltres interpretam que sí que es mou la cosa.

Pel que fa als consells insulars, vostè ha explicat tot el que
hi ha en funcionament en el Consell de Mallorca, jo no el
contradiré en absolut.

Pel que fa a la Conselleria d’Afers Socials d’Eivissa, ens
comenten que estan en vies d’obrir el borsí per contractar el
traductor de la llengua de signes. I en el Consell Insular de
Menorca també hi ha convenis amb ASORME, de colAlaboració
amb les institucions.

És a dir que instar el Govern que dugui a terme una cosa que
ja es fa ens sembla que no és procedent.

I el quart i el cinquè ens demana que desenvolupem un pla
estratègic i que habilitem els pressuposts. Li vull recordar que
qui té la potestat de decidir com i quan és el Govern i que, tot i
que en principi hi podríem estar d’acord, deixem que sigui el
Govern qui desenvolupi la seva acció.

Per tant, agraïm el vot favorable a la nostra proposició no de
llei i esperam que per part de tothom es voti per unanimitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, es pot entendre aprovat per assentiment?

V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats
sobre règim d'incompatibilitats de l'Hble. Diputada Sra.
María Luisa Morilla i Navarro i de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell.

Passam, doncs, a sotmetre a la consideració de la cambra
l’Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre règim
d’incompatibilitats dels diputats Honorable Sra. Maria Luisa
Morilla i Navarro i de l’Honorable Sr. Miquel Munar i Cardell.

Pot el Sr. Secretari llegir l’informe, per favor.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sra. Presidenta.

Informe que emet al Ple de la Cambra la Comissió de
l’Estatut dels Diputats, en compliment de l’establert a l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en reunió
mantinguda dia 16 de setembre del 2009, ha estudiat les
declaracions presentades per la diputada Sra. Maria Luisa
Morillas i Navarro i pel diputat Sr. Miquel Munar i Cardell a
l’efecte d’acomplir el que disposa l’apartat segon de l’article 7
del Reglament de la Cambra, referent a l’examen
d’incompatibilitats.
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L’examen s’ha fet de conformitat amb el que estableixen
l’article 5 de la Llei 8/86, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i les modificacions
posteriors, i els apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei Orgànica
5/85, de 19 de juny, de régimen electoral general, i les
modificacions posteriors.

Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió resol
d’informar la Cambra que cap d’ambdós no està subjecte a cap
tipus d’incompatibilitat per a l’exercici del seu càrrec.

A la seu del Parlament, a 16 de setembre del 2009.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es pot entendre aprovat per assentiment? Doncs, queda
aprovat per assentiment.

I s’aixeca la sessió.
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